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CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

t s~) 
Sessão em 11 de .Ju:~bo l 1'1> 

::;nnumo.- Expedient".-Odem d·> din.- Aprz 
,<,nHaÇ<tO do p>•ojectos " imlicaçlíc>. I>i:sc.wsos 
<los Sl's. Carnei>·o de Campo~ e ·Paula F on· 
~e..,a. ,-.4t~taclos c!<: reric!end« dos pru·?cl<os e 
iui;~i murâcipa~s. Re]~IÕ.O.- Fi~ação das 
[o•·ças ae ten·a. Discurso:; dos Srs. Pac1LI:CO, 
l!'e>•ra::, ministro c!a ma.-inha e MeUo F>·anco. 

.&.: hora J o costume faz-se a ebamnda e aehiio-
sc presentes os Srs. visccmde d~ Baepend~. Paula 
Candido, Machado, Correa dns Neves, L 1ma, co
n ego Leal, Seara, Carneiro de C:;~.mpos, Domin
~ues Silva, Lcit:in da C11nhn, EJua1·do Franç:l, 
T rav<lSSo;, Souz~ L eão, 'l'eix.!h·~ de M .. ccd.,, H orta, 
Nunes Gonçalves, Saraivo, Pacheco, 'Bel fl)rt, Ti
tira, Pt~dua Flcury, Cunha, Ferraz, Pachee<> J or· 
<Ho, e B>·usquc. 

Comparecem depois os Srs. Castello Branco, 
S iqueira Qu.~iroz, An<lr<i Ba:>tls. b111·Ao de l\la· 
roim Almeida c Albuquerque, \V11ndcriey , B:m· 
detrà de Mello, Na bnco, ·r~ixein• da s.~uza, 
lJ. Froncisoo, Fgn·eirt~: do Aguiar. Dutra ~o~n, 
!'into de Camp->s, Lu•z S_oa1·csi'..· Bretas, R•)>e•!o 
da Luz, Luiz Carlos, NebiiiS, tvramento, Snyoo 
L obat<> Junior, Sa}·iio Lobato. conego Silva, .Bar
bo.o;a da Cunha, Barbosa, Yieira de Mattos, Paula 
J•'onseca, Paranagui•, Mdlo Franco, G.>mes Ri· 
beiro 'Perein da Silva e Araujo Lima. · 

Ha\·cnclo numero sufliciente, " Sr. p•·eshlc nte 
d~lara nb~rt-a A s~ssão. 

Comparecem dcpoi; os Srs. D ins de Curvnlh•>, 
H ypp<>lito, Som:a Mendes, Paula l)antô3, GouvêA, 
M~alhiies Castro, Pedraira, Jacintbo de l\Ien 
llonça, Secco, AJ>rigio Guima!'Ü.~s , Fausto, Sobnl, 
Lima c S!lva, F ernandes Vteu·n, AzcreJo Cou
t inho, A.nto•lio CanJido, Santos e Almeida, Thco· 
phiio, Souu "Franco;Figniira>de':'MeUo'~RQd_tlgii~S · 
:silva; R .CI:ia; Rapa"-?.· da· Cao.nra• Monte•r..o d~ · 
D~rros, Paranhos, J"sê Matbins, Belisario, Costa 
Machado, Paes Barreto, :Men des de A.\meidat, I-'. 
Octaviano, Candldo Borg.!S, V1ritlto e Pacca •. 

Lêm·se ~ <~P;ll't>vão-se as setas dos dia.~ 30 
c a1 de Ma1o. . 

E.'I:PEDZE.XT E! 

Um ofticio do Sr. tnin!stro da f.11:~nda, en>·iando 
cüpia do de~ret? pelo qunl ê a posentai<> o b;~,-

cha.r~l F r&nciseo Antonio Ribeir(} no cmprcg.> õo 
procurador fisca l lla theliouraria da faonda d:J. 
pravincia da B11bia. - A.' comD>i:>~üo dP pensões 
e ordenados . . 

Lê:n·se e appral'àC·3J ,·a ria ; rcda.cç\ie;. 

- ------, 
Al"ll8S~::t"''A.Ç.ÃO I>& 'PROISCTOS :a! I~DIC.l.ÇU.l::S. 

() S•·· Cot'rt<>lt'o do Can1ph .. ' -Sr. pre
sidente pedi a palavra pnra ter a honr11 de orr~ 
ree~r ,\ consideração dn et~mnJ'll um projeeto que 
j o.l~o da maior bnportanr.in, c q,u~ pela. :;ravi
daie da sua materaa eu me o.prosso em apre
sentai-o ao seu prud cnh .e calmo exame. 

No dia 3 do corrente mC% de Junho tem de 
ser conva~.ada a nova. l2gis la tura._ c no nnno pr.;~
ximo futuro tem·se de proce,la .a eleição dos 
membros da cam!lt'l\ dos dcpul.àtlos. A lei de 19 
d~ Agosto de 181G, romqunnto eu j u·tgue, como 
ha dia$ a'lui pon~erou o S r. p•·s~idente . Jo con· 
·selho, que coo.ven1entement.c cxccu~ada ~d~J,ro
duzir cleiçõ&$ regulares, comtu.lo, na opm•ao de 
muitos homens rofiecUd,>s, ca rec' de a\gllm& cor
recção· siio pois provid.mc:ill.~ no :;entidu de me· 
lhorar 'o nctual sys~ema el ..:it<.~raL. o qus e 1.1 o tr-; • 
reço no prajeeto q_ue entreguJlao S t·. 1• sccre~rto 
para sor lido h<'JC. • 

Bem vê a camara que ~ e;te u•n objecto que 
não ~:1~ sar trat!ldo smiio muito úe espaço, por· 
que a!Jecta um interes:lc mutt·,·· vital do nos~ 
paiz. Ett não me desvaneço de a presentar um 
trabalho satisfaetorio. e 'p:>r i ; so o meu empenh o 
é do o!reret:l!r uma oceasiiio para se tra.tar do 
assumplô e Um~ bas~ plt'a uma cis :usi'oâo que 
prooDZa me~ament.õs áectcl\ dessa capital ne
ces3idale publica, e para que os homens m:ús 
habilitados ih que e11 t.enhào occASião de aprc • 
selÚ&I' a1 suas ldéos e· p(>u:io folze~·a< aceitar. 
· Um dos . defeitQs do m ethod<> eleitoral actu3l, ou an"tes nma das - neeeSS\d:l(Jes ' 'que "mnitos ·en· . 
te'iidem 'dever ser ntt.eildido.s na ·reforma eleitoral. 
é fuer-se a -~~-por. _ci.~os-c..não como at.& 
og-ora por provin~ia.. Eu consigno tnmbem ~s~ . 
iáéo JIO met1 J>rOJt!<'lo: · penso qu~ na eompos•ç<><> 
do.< corpos legislativos, sendo o tnQior desidera 
, .. ,. ctlle t J<.Ios Ol! 'interea8il qne ·89 lnantão n~ 
:~ociedãdo • po$9iio 3&r &bi ouvido>\ ·e reproseAta<los, 
e pelas disc~s toruare_m· se Mmp!ltiveii .e pN· . 
dqzirelXI a e:tp~&Sào do · tnt:t·~se çeral, e «<D· 
venieate toda a;~u~ltc systema cle.i">ral q•u ~-
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SESS"\0 E~l 1 IW Jl~HO !H~ IS'J5 
Jl4)~,.,iJ ,ih \Ta,I,· a T'(!f>rt.-''"~t.·n~t\nh.·::; da m~'ior S.)Uln1a 
(l \·=-- :.>~t·"' U14':-otun:;j iutt•rcs :;;c::c . 

() ~ystcnu\ :u:tnral )'nnlnzin ~ Lt> <"ki•:Õ{'S por pnl · 
\" in d a:-1. pnn:cc ~l nnJitos ~tnc 1 ú.l~ im~~dil· a rc· 
}H'''~0nta \' :'iu ,[e mlliv:.s llltl'J'<'8SC."', :tb:tfnwl'! a 
u a ::t.i,ll'i:~ \h\ pt'o \ 'incüt o colnpnl'cd nwn tu ·~ nnt.lt 1.:n· 
ci:t ~l~ · pa.l'd:ditlndcs tllcnOn!""' (]HC em UH.t~ cou
ylnh:lo ~~...·r l't.\pl'~t;~utaU~1s no \!orpo lc~i~latb·v . 

Gw.-·~ úllh':l ru~ovioc::hl '$,C I'Cf~r~ il p~l':O:.\.ta :.ão eln 
fltlú 1nniLns L~~ pirit..os pf'ln,:;:;adores ~st :l,) âr..~e:·rC"!\ do.. 
inC\1 1u p~1.tihilid!'1tl:~ r1uo pc'd.o h::l.Yer 1mtt·o ns func
~t."·~~ l t';!i~lat\ Y.:"'tS n n ('XC\'CÍci l) dt'! OltL\'0$ <:aq.::o:; 
puhlh: .. ~~. Eu n;io dt'txo d.: ~_lnr p (~so ús rtl%(i~s 
'l.tlC t·.:nho ntl\·l.t.l l) crn ühonn des.s;l:ti .ineornpo.tihi
ltd:ld~ ·~ rojlrti ,.fdi'J ... ·· ac~iti.lll llO p ~JiS :llg: 11 1n:\S dCllns 
c u :1:-o; <'rt llJlt!iH no llll'U p rojüct.o. 

N :t·:' sc.""wlq i)ccflsi:1 (\ tlu ~lisêuth·sl~ a. m~tt •ria, 
e 11i'i(1 c.t lll'l't:·nll l) CLt tom~n tlt tllpo ú c..~s:t , liu llHH n u 
!\:) qn~ t. ~,·ü dito, ú repito q11t~ uân \lCnsa ott.!
l'CCC1' um t r:l h nlho :s::'\tis f~lctorio, tenho J)Ol'l0rn ~ú 
<:on1 ,~ i:;t:\ pr ovuc m; :1 d!seussúo7 dnnd()-lhc ttm 
p n1'> ..te }\flrt iflol m l HOH\ l:n~c eotal c~pth;<l sutli
cicn t'-1 p;)ra ,,. c<>rpo I ~·;.ri~l.,t.i,·o d~t·rc~ tm· o q uu 
CI\\ I.)Ildd' UH'!.iS CUllVN1 Íf'U t-~~ a l)S in h:t C;,S ... ·;S H\l· 
blicv~ . ~ 

\ \ >z ;·:s : - !\(ui to uem. 
r~· lluo p · se:;uinte projecto sobi·c a·ef•·•·mn l)le i-

t o m l ~ · · . 

t 

(( A nsS~w~~lCa g~rJl lcglshlt '.va. rí!solvc : 
" Art. L• 0~ Cnl'gos de presiclcnt(l de J!õOVill· 

cia, l~ tk· ::ccretario do g-úv~\"IH1 J1l'•) Yinc •nl~ do 
COU1l\lan :h.tn1o de armas c ~enornl c1n cht!f-.·\ de 
insp~ctor d;; h z•nua N~t·al c pi'O\"in cia l,. d o ~hõfc 
dC l">(ô\ICÍíl C de juiz âc dil'CÍlO iHlliQom ( IS l~S· 
pllctivo$ fl\n~do11,;wio~ de sc>·c~n ,·otndos pam oc· 
ll"uo •·, d',; t,atados [, a~s~mhlóo gorai c motnbro 
<la nssemlJlc" l'ro"indal na p1·ovjnda <·m ')l\e lhes 
compdc qcrcer nutoridad" ou jurisdicçiio. Os J c 
ju i~ murii<'ipnl e <lc orpltnQ~, do <lelcg-auu c sub
delcgn•l<> lnhibC>m os re5pecth·os funccion•wios de 
s~r yntaJos pm·a senador c de.putndo g~rnl u pro· 
' ' incial nos distrietos elcilornrs ~m que· lhes coni
tl<lt" exercer Slrns ftme<:iies. Os votos . que r~ 
callh-~m ~n t t.1c;;. curpreg>td os se riio · r·cpu t:~dos · 
nt1il <Js. 

" Art. 2. o A lei de 19 de Aw>sto de tS4G sct'\ 
ob~tr\":a<b r.om ns seguint<:s altémçücs: 

~ ~ L• As J)TOYin cias do imp~no scriio diYi· 
d idns em t:mtQs districtQs cleitorncs qm:.ntos forem 
os seus t!.•put:rdos h ass~mbk~ g~ral. 

ft ~ ~-· T.:sta primci.-a divisão ser:'• feita pe!l> 
~,,, .. ~rno. e 1una. VC?: f(?iL'l niio po·terit n1:-lis ser 
nltcr(lJn •en:io elll virtudo de lei, JS'a di vis iio o 
$:0\"Ct"nO gn:lrJ.:ll·it :l.S Sl"~Uhll~S hns~· : J• ns frc ~ 
guc,:ns de (}UC se eompu~cr cada dist\·ict.-:> s er:l.o 
u.nidns entre si sem intcrrup<;i.io; 2• os d rlfercntN; 
districtos· u.; nma. provincia s~r.io quanLO fur pos
Si'•ct i~uaes em popnlaç..\o, em ntt•~l••;ã' l 'nuica .. 
menti' '"' pcs;o~s livres ; :j~ t'!l dill'crentes dis
tt·iel:\!1 de ttm:r pro\·incia s c r;lo designados por 
nunlo:ros on.iinaes. . · · 

« .'S :~. • O go 1·~:rn1> · design:mi parn · ~ b('ç,'l de : 
CAda o.liJ<r.l'ieto n ddadc ou villn mnis ccntrnl , c
nhi no din mm-cndo para :t eleio;ito dos deputados 
gemo.,, no cdii\cio que tn.u.b<m será designado 
pc\'.l .govcr.no, se l'cuníráV em um a<) eoUQgio 
tcdos os clcito..-cs do distrieto, e obo..:tvadas us 
formalidade5 para a constituição do çollegio c ti$ 
mais ordenadas JlO cnpitnlo lo do t lt ul<> 3• da 
lei, proccderüii >i eleiçiio de um . só deputado, 
.-otttndo.cnda . clei~or por ceduln não.lj.SSig,uada e . 
escripta em papel ordmario conunumment.e· Mr.do 
nos actos jndictaes, sem sígnnlque n P9SSa fazer ·. 
distin~uir <la-3 outras . Recolhidos .os -,-oto's em 
cscruunio secreto. serão contados c nl?untdos em 
neto ~uer.<,.si,-o, - e fieart\ eleito o ..cidauiio que 
t i \ "Cl" obtido m:lioriA . nbsolutn de T'Otos. • 

~ ~ ~~o Se ncn huw -t.ivet·· ubtiao uiniorin n'bsoluta 

Jo Y()t-.. .. s , }1ro,~~1e.r-s~-ha ···m ::wtr' ~uc,:~~ ;;:fii ,·o n st~ 
j:HH·Jo C·U:l.'lttia iut th! \'t.~Jh!'l c.!i o:ldhJr,., s Yvtolr uni
c:ueat..~ute t.' lll uua <los ·qlt:l.lro t:idadiio.; cJilO llln;s 
n .lt 1.1:S ( tbth·ct·:io JH ) prinu'iru t"St'l' llt i lliu. ~c ucstc 
l" .... c ru üniu niugn«:=nl o lJHvor nwlur:a alJ5~.~ lnt.a. d e 
Yútu .~ JH'•J::l~Lll'l'~sc-hn. CHl act., stu:c0n . .o, i\'(l n. ter· 
"~"~ l ro , ,·n tt'Lndo os ddtun_· ~ s··mlL'Utc c u1 UH\ Jos 
d~ ns cidntlii.os lH~'o.is votados no sw,:.:;nm.lo êr;crn
tiniu. c 1ican\ elc1tn o que t.in! 1' mafol'ia üUsolut:.l 
de \"Ot<>~ . X <> Cn$0 de ClUp;tle dedtlit'Ú :L SO!'!O e 
•lqn.~Ho eontl'1\ rpvnn ê]la decidir sarú dcd:n·ud., 
$Upplente. 

u § rv• Fürn. õo ca.so U:1 nlthu~ pndc tlo pn
rn,::raph') antt:Ct'!dcnt .. ·, tithlf\ n. e ld ç;t• ·· do J'>c1n•· 
to. tn, se \" l''-1CC th:.·rt't ú. ~h:i •:i\•) lk um Sltllp!t:nh\ 
oh . ..; cn·an thP·s .~ n re~pcit •) tldla v nws •uo •ftlt: Hcn 
tl t.:t1·t·miua :.h~ para eleição d~ d·~_ptt &a.r.l us. 

« ~ ,;_o Tnm•) vant o <kplltu,f·J t:mno pnm o 
suppl<lnt c scrriril de d;ph>lllil H!IHI cúpin anLhen· 
f ic:l d:l :\Ct:l f[lli~ St::r ::"l lló U1CSmO UCLtJ t \';\llSC\'Ípt."l. 
JJ •) livro dns not.!l.S do ta\lclH :i.\l llo 1ng~r, assig
nantlo a \ncsn. c os clf! itores •) U tl 11 qnizcrCUJ , 
sl'uc!Q n <li t<• l:rlJcllião ohrig<Hlv a <lnr log.> ta·ns-
1n•lo~ n. qacm o l'Ct}n~rcr, s oh a pc-nn c.J,~ ~Ol' 
mltltndo no. <tnnntin. de . . .. . dispen~nnllo-~ ~t t·~
llt~s~n un CÚJ>hl da c:una"' d a <:>pit:ll p e>la d is
p.•s io:ão <lo nrt. 7!1 Ja leí-

• § 7." :s-no obstant e n r0:,:n1 es talxlleciJ:1 no 
~ ;;u, n gu\'crno potlcrú suhd~\·id ir em tha.is d~ 
iuu colle~io os tlistrictos <!!1l <1"" l? ''ln d isscmi
nn<;~o da popl.llru;ào, fúr mnito tli lh c il a N uniiio 
de tod•.>ô o; elci~orcs em lllll sú colle.,il.l, com 
t.nn to q uc uunén n u i~tanci:\ u•J lugar em tl ttc se 
rt'l.uni l' o coH~gio sl""jn. nl~llüi de :HJ l cgtt;lS t(e su.n 
cxtr.·m idad~. 

"Jl) s.o Qunndo o distrkto ti,·er mn\s de um 
collegio, reunidos os cloitorc.s om cada um dclles, 
nos cd\tido~ dcsi:;nndos p·)]O governo, c ollscr
vn\l:ls as fonnnliJ.n.des .,, 'I"" s~ r<·f·:l'C o § :i• 
dtt p:-escnte lei, pt-ocedcrlLü (L "totn~;:io 11 n ft~1rma 
<lo dltn paragmplro, devendo por,\m a cadnf,~ do · 
cndn. c l eltl)r contCL"' dous li(JillCS, um p:H·a depu .. 
tl\'lo .; outt·o pnr<1 supplen,(', sem 1}\ID se f<~ça 
essa rlesi:rnn~no . 

« R ecol llitlos c npm-:ados ~m ·neto snccessi.-o os 
, .. otos s~ la\'rn•·:i.. ncln, qu i'! St.' rú. no mesmo neto 
trnnso.r iptn no~ linos dns n••las <lo t :tbcllião do 
ln~~l", nssignnndc-:; :\. nus:\ c os · clei \ol'es t}\'C \) 
')Uizcrem, sendo o dito tnbcUit1o ol>ri~:uh " unr 
l uf':O tmsl:ulo a quem o l'o:qucrcr, S<'b as mesmas 
Jlenas est.ubelcéid!L~ no § li• dn presente lo i-

" DoM .. '\ neta sa cxlrnhir.iii as cóvins de que 
tl·~•tn o nl"t. i!) d~ lei, ~·.;lllcttcudo-s .l à ca.nlnm 
municipal da cnocca <lo districto a qu~.; polo dlto 
nrti~ destiuadn :\. rnmnt·;t Jnunicip:ll dn capital :h 
pt·o,·incia. 

• ~ !).• T1·inta dias depois do (t:a nULl"c:l!JO pam 
11 eleição, R cnmtwa nmnicip:'l da cabe~a uo dis
tl"lcto t·~unidn com os eleit .wes u > collegio da 
cnlJc<;•' do districto, q110 Reriio convoC:aflos, fnr-.L 

1 com cites n n.pm·oo;:1o, pr.,ced~ndo na fúrr.an dos 
arLs. tii':i, &; o 87 d~ ciludn lei. · 

" O cidnd:1o que re•lni.- mninrin de ,-otos s<?t:ú. 
dcclnrndo cla.pntndo, c supplentc o ECU lmmedioto, 
ujndu quo su tenlln tnllioL·ia rel:ati\·n .. 

" Os •liplomns scriío expedido!! pela camarn. 
munidpnl, nn fl>rmn do art. 8~ dn lei. 

~ s:; 10. Na eleiçno -dlls d~put.'l.do• •l doa sup· 
. pleutca n npumçito s e fal-,\ em neto sueccsosh-o ao 
· ilo recebiment•> da,. c..Jnlns; e %e coutinllar•\ sem 
inte\·rupt•io ntô ser \altimad:t: c imnicdintam~nte 
~~ la.-..sn\ n n.cta, e serii. t1·anscriptn ·no li n-o· 
dlls notns do Tnbel!iii(). 

" ~ 1 L O eidudiio que fõr dejto deputado por 
'mnis <I ~ llm <li~tricto !P.t~l. op.;iio d <' district o que 
qui?.<' r r epresentar, sendo s ubstituído pelo TCS• 
vectivo supplcntc; o- fi11 ralta deste proc:e<k~-$~ha 
i• ll()\' :l. · el~iç\\1). A opçi\o s e fllr:"• dentro d e tres 
d ins dcp;,is da vcrifica..:.ão dos poderes, e nn fal t.'\ 
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d~lla, u pt•efe•·encia. ' so. r.gu!a!·ú pJla disposi~:l..-. 
do art. l:l4. 

" ~ 12. O nume1·o !los membros das as;embl<!:ts 
provmciaes fica a\teradu tia rn~ndra declaradA 
no par agrapbo segtúnte, .:. a sua eleio;:ão se rar:i 
p<>r districto>, ollsen ·amlo-se a ; mo;mas reg~ 
estabelecidas p:u·a a elci~ão dos dcpu~clo3 ú as
sembléa :;ero.l. 

« § 13. A pro\"incia da Bahia darA 42 membros 
;, a~s~nlbléa provincinl, ele!!elldo-se 3 cn1 cada 
um dos clistr.ct~s ; .Minas Ge1-ncs 'lO, a 2 por 
districto; Pernambuco 8il a 3 por dhtricto; S. Paulo 
36 a 4 por dist rícto; Rio de Janeiro tanto" quan
tos det·em o·s seu s dist1·icto> ú. 1·no:iio de 5, exc~
ptundo o districto on distrietos da cõrtc, c seu 
município; Ce ar•'L ::J·!, a 1 po\· distdoto, R io 
Grande <lc S . Peil1·o uo Sul, Alagüas e P11rahyhn 
:)(), n 6 por districto; }laranbno })(), n 5 por dis
trict.o : J.>nr,\ 3(), n 1 O P·'r distrido ; ~ergipc, 
Go,·a~, Pianhr. Rio GrauJc do Nort.: c .1\fntto 
GrÕs:>o ~. a 11 po•· districto; Santtt Cll1hariua, 
Espil"ito Sant•>, P,u·anoi. c Amnzonns 2t. 

" ~ U. Nas pro\·ineio.s que ti:1n sú Ulll distdcto 
divíúir·sc-ha p~los collegios do districto o numero 
de meinlJros (l nsscmbléa pi"J,·iucinl que lhe com
pete que serão só oellcs eleitos . 

u $ 1:'>. Os · dlstrlct.?s ou St\l>divisõ_cõ de di!"
tricto que derem ntu ·1 membros da nssemblen 
proYinClnl darão 2 supplentes; os que derem !) 
ou ll darfiu 3 supplentes; os quo derem 7 até 
S dar:lo 4; c a$Shn por dinnte. 

« ~ W. Eleget•-se-ha um eleitClr na rnz:io do :n 
Yotnntes , rc,·ogadna regr:l a tó :l~ora. dtabc!ecida . 

" $ 17. 0; eleitores especiaes n omeados em · 
qunlquer prc.,·indn para procederent á cleíçi\o de 
senD.dor, serão competentes pnrn q ualquer outro. 
sem~lhantc clci~iio que teuba lugar por morte 
ou uu;;meuto de nLim~ro, se houver de verificar-se 
dent ro da legislaturn em que tlvcrem s ido no-
mca1os wes e leitores. · 

« !li 18. Os mcmllrvi; da junt .\ de qualificaç1io, 
c os das mesas das asso;>mbléas pnrochines que 
têm de ser th·:dos d'cntr~ os eleitOL·es c supt>len
tes, na fórma da dispo,;içiio do art. S• o sogumtes 
da dita lei de lll de Agos to de l~U;, seri'io eleitos 
douo\ p elos uítos ~leitores, e na sua fulta pelas 
pessoas dcsigna~as no art 10 ; e dous pclllS sup
ptcntcs, c n" sua falt."\ pelns p ess,)as designndna 
n ' a l"l.. 12. podendo os votos r ecahír em quacs
quer cidadãos dJ!o pnrochia quo tenhão n; qu:~.
lidadcs para elc>tor. 

" ~ m Faltando :llg~.<m membro cla:s jnntns de 
quahficaç:'i:o ou dru; mesas pnt·ochiaes scn\ sub
'!titnido pela pt-ssoa que d~signnr o companhch·o 
que com elle foi eleito. Se l:Litarem ou ficarem 
impedltlos juntamente ambos os membros eleitos 
pelos eleitores ou ambos eleitos peles supplentes 
a substituição se far:\ na fórma ordenada na lei. 

" SI 2Q. O presidente da junta de q.ualifie:~~ão 
e <1:1 n1esa parochial ser.\ sempre o Juiz de p112 
mais votado, o quo.l fica inhihido durante o seu 
quatriennio de exercer qualquer outro emprego 
que f.acultl! o direito de pr.ander. 

" § 2!. A eleição dos secretal"ios e escrutad l"<!s 
n os coUegios eleitoraes serll feita por escru~inio 
sec~eto, votaud<)-!le em dous nomes sóment~, fi· 
Çan<to &ccretarios os dous mais vota1os c escru
tadores os dl)us immediatcs em votos. 

" § 22. As lt.;tas· para a elciçlio parochial seriio 
feitas em }!apal ordina.rin, commummente nsa.do 
nos actos JUdiciacs, e nilo conteráõ signal alg11m 
por llnde se distiogão umas das outrlis. 

o § 23. O governo designar:\. ·o local, quo não 
ser.l.o os templos, onde se dcveràõ fazer as elei-
ç<•es primarias. . 

« Art: 8 ~ Ficiio rerogadas as disposições em 
rontrano. 

• Pnç.., da C."\m:ua dos deputados, 1 de Junho 
. <le lS.;õ.- Cm·los Cante<,-o d~ Campos. u 

O Sn. SA.>iTJg .: At."_.,.., , :- l?Jço a pala\"r:l. 
O Sn. l'm<sm>:~Tt:: -E" pa '-a ilpre>en '.ar al~utn 

p~a~? . . 
O Sn. 8.\.!<TOS " AL,..:uo.\' - E' para p edir a 

V. Ex. se digne rcmettct· · á commitsão de eon
stitui~iio e~te projccto, pois que \"crsa so\.Jr.~ ma
teria intportant~. e existo um oult·u dos Srs. Mi
randa e Pereil'a da Silvn na mes ma cammissllo. 
que, combinundo-o~. nos poder:l. dar o se11 pa · 
recer a 1·espeit~ . 

L.;.sc o seguin te r equerimento : 
« Requeiro qu~ v~ o projecto á. C01mnissão d~ 

eoostitllição.-~a~HO$ c Almeida .• » 
O Sn. Pnc:swm.-rli:: -Entendo q~c ent vis ta d .J 

regimento o pel hlu do nob!"e deputado não pó,le 
tct' lug.,r, p orque Q pmjecLo j i< foi j ulgado obJccto 
de delibel-ação. O regimento diz o seg11i11t~: « Se 
al~um ,Jeputatlo 1·cquerer qu ~ um p •-oject •J ,.A a. 
alg.uma Cumrn\ss?'io, VOI.ar0:;e·hn. P}"imeiN SObJ"j 
isto, antes de votar-se se c objecto d.J· dcliborc.
çJo ; e se f~ r o proprio a utor uo projcct ·) quen~ 
r equerer que elle vá a uma eomnliss:i.o, a~.;im 
s e procederá ini ependcnt.e de YI) L~ç:io. , 

A" v i.,to desta úisposiçiio pa'reee-ma qa., o lUais 
eurial será nser,•:u··so o n ol>•·c deputado p:m t 
quando o prc>jeeto entra~· em 1• discussão, e ont ilo 
nenhuma du,·ida ha ver-J. em a.ilmitt ir-sc o •eu re
querimento. (Apoiado~.) 

O Sn. SA:o;TOS l'! AI.:l.lEID.I.: - P cr J úc-me V. E.: , 
isso !ria demornr n discuSil:io ·uo pNjecto; c a 
sua materia é muito in_~?ortnnte para q u! 111le 
possa s er demo1·udo. Alom d i;$0 cntcnd-> qtle. 
comquanto jú tenho. sido o projecio julgado ob
jecto d~ deiibel·ação, isso não inhibe a camara 
de,. por uma outra 1·esolu.ç.'"io detctm ina1· que ellc 
seja remell.ido á commis;iio do C(Jilst it ~.<içao p~ra. 
sobre elle dar o s eu par~cer. Isto seria m elho r 

· parn orier,tar a discu >Sii.;> do projecto qu:.ndo elle 
fosse dado para o1·dem do th a. 

o 1">.•. Dl"'" do carvalh.o;- Eu entcncl<> 
que V. E.:. não póle oonvir n~ reqnerimentc do 
nobre deputado. ::)o 111.! não cH:;pl llO , o no~so re
gimento prescreve ~llc qu_ando algm'~l Sr. depu
tado apresenta Q)gllm p •·oJect? de le•, e t!ntenJe 
q,ue antes do dehl>erar n cnmo.r•\ s e e:sso pro
jecto é ou não objecto tio delibera ção d~v-~ SJr 
ouvUa alguma commisslio, ind~penJcnte •IC) Y<)LO 
ela catnars., o projecto ,~i.li il CQntlllis.sii:u contorm:e 
pede o deputa·lo prop~ncnte; mas s e nl::um Olltl"O 
ucputado o.nt~s de se j11lgar que a nt:\t.el·ia c 
obJeCt.o de deliberaçi\o requer que n cama r•l onça 
nlgu1na de suas commissuc!l a re:spcito do ne
gocio, a cnmara. tlclibera sim ou ni\o ~ohrc esse 
requerimento, mas o.ntes, note-se. d~ ter tle ~i·lido 
qne o projecto oj matcr·llt, tlc dtllibom~'io : deci
dido quo o projccto é ol>jc~Lo de ,tcl\llllra~ito , n tio 
cabe ildia.l-o, n io e:lb~ rem att~l·" n qualquer 
eommisslio seniio qua.nh ontra. na disclts>~ilo da 
eusa. . 

As5im o r~querimcnto do n.lbre dep11to.do é in
tempestivo, é um vcrdftdeir.l n.diomeato dq pro
jecto, mas alrcrecido om occnsiilo in~pp~rtuna. Se 
o nobre dep11tado entende que o proj~cto otTt!nde 
n const'tuiçuo, que depende de exame, guarde () 
seu teq11erimcnto pllt·a oceasiiio compeknt~. pnna. 
quando o projecto vier á dis~ussào. 

O Sn. Pa&m!!::.-r.e: :- Q11ando esse projecto en
trar em discussão o nobrd deputado .a.p;OJ!ente.rá () 
seu requerimento. -

0 S•·· P~UIQ Fons<>c<l : - Sr. presidente 
cotn:> deputado pela p•ovinctB de Min·ti <iet-aes 
ni'o poss:> deixar de cbamnr n atbnçi'io d1. ca.
mara para o estado emb:!,raÇOS3 em que se acha 
a!luella pruvinci~ .X:!:lati vameate á sua -llrinclpal 
v,o. de commumc:BÇ.ao. 

v. E!t. snbe que a ~~ divisão do imperi() 
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eolloeon .. pro~·incia do Min1S c'm oons <!Íl'Cltm
st...'Ulcia~ qnau'o ~·L extcns:iD c nbC"l'J11dc 1lú se-u 
tco.t"l'iturio" ll:iv Uw fui n111ito f:n·oravr-1 •·clntiva~ 
nlenlt! :\ f~'lcilidadc d:~.s colllmtu•icações cmn ns 
ouu·ns l'rovinci<u; limitrophcs, c princip:\hnent) 
<:om '' lltOl~Ll-

A asõ~mill~a provincial <l'~ Minas rcoonlwceuJo 
a necessidade u~ unit· a capital dt~ provincin ao 
litoml, no gmndtl foco COilllllCninl, ist•.) e, no RIO 
de Jnn~lto,. dt~creton iL e::-;.trndn tlo Pn•·n.h~·hun:t, 
pela qnnl a pl'OI'Ínch tem feito os maiores sacd· 
1icios. Co•u o col'l'N' do tcmp~ ,-io-s~ qnc as 
d<}Sp~za.; fo:t,,~ n~s.;a cst.-ada nüo fo•·Jo bem api'O· 
Ycit<ldas p:>ra se admittir nelln n rod•>gcm: c 
porque apparcccssc n o•·:::anísaçito <~•• cornpauhi~ 
denominada - U1lifio c lnchbtria - p~rn lomur 
sobre scns ho1nhL'l>S o cnc:l.r~o de eon.-;ti'niL~ tun!l. 
estrada lll'Opria p:lra v tmusitJ de ~arrcs, a as
semblên. provinch1l deu-lhe pa•·n "er con,·en:en
U:menlc mdll, nl<la 11 actunl cslrad<l. do P•H'ahY
buna. A comp:mhin acha-se eom os s~ns trat.alhÕs 
bast:mt.>mcat<l adiant:.dos: b~st:l pnssrll'-se pch 
!':lrt<! da ~stmd;\ do l';lmhybunn qu~ SJ Mhü mc
Jho•·nda, pura vN· qunnto se ganhtio com ns em
pn .... :.sa~ r'nrticnhtl"O~.,. son1p1·e llUe cll.as são po.~si
'\'ds ... 

O$~:. :\lu.t.o Fn.lx<'.>,- .·\p.)iaJo. 
O ~~- I>.u;r._, Fo:-:sro:c., :- .. [Jrincipallncntc 

qunndll O$ Cllllll"C!5tll"io;; s'\c) C::)11\n esses que se 
.oielltlO ú t:sta dn cumpnnhhllLI ~Iuc\uy, Ua com.
pnnhin Uniiio c Inul\stria. 03 esfur~os que este 
distincto cid:tdiin tem feito pnr;l apressar os tl'fl
bni!Jns, os sacrifici~s que se tem imposto tro
Ci.lUllo o.; cornn1odcs dn nlrastan.ç<l, os cotrHl)•)d03 
dn. cnpitul~ tJCl1'3 il" rwwnr n'um.a cm::l. 1nodicn. na 
,·iUn. d:a Pnl':.l.h~·bunn., cstnn .. lo z·.-,nstantementc S~l· 
j~..~:to ao sol c ú c1utvn, sempre a. cn.v.._\n,) p~il"~l it· 
inspet!don;:n .. · os trnl)all:os, t•lrllan do-se o principal 
adalinistrndor Uell~s, taes esforços .tnerccenl que 
o palz os l'Ct:onlJaça favoreccn:lo a sun empresa, 
c s:lo .-.c~l.:u·alncnte 11m~· garantia. pn1·n. o.; qne ncll:.\ 
alTisdr~o os $_,lts cap,tae;. Ulpoi-xdo.~.~ 

A t''lStC CÜ~làÍ~,ifo da ll()S o:lCilill'lll()S ecntrnlisndos 
faz coa11 ·~nc. c•\ e •n~us compnnhciro~ u~p~u:u!os 
pel~. pn)\"lllCLa do 1\Imus tomemos hnJC a lliWJ:l

~i\.·a soiH·.:_ n1u llbjcctl? q_ll.~ p.."lrc-c:o pertcncct· u~nis 
:t depnta.r::.to d:t pret\'lllCl:'\ do Rh) de .T:lll·~H-o, 
por.1uanco o 'l"~ vott roJir no projocto qnc tcnh . .J 
de rcn1cttcr ú tU03.n ú um 1ninim.:J de juros pnrn. 
or~nnisn(~\o l1:1 e ,"ttlltl:lldli.:l. ')ltc t,mn de constl'niL· 
e cnst:nr o e~wünlhl do ca: ro qnc 1.\c Pdropuli~ 
s~ clit;ja it pont~ tlo Parahybnnn, ist~ ;., no ponto 
onde e<anc<;a" cst•·,t•la ')l>C no1s tem custado t:.\ntos 
~~C!rLfidos, (' qni.! l<}Vat·:·, m:ti,.; tem L>!> n se1· n1il :.i. 
nt:H.:;sn. pL·,n-illci:\. se a co.tn~n·,, 11·:-i.o appro\~nt~ a ntc .. 
ditla fjUe pr.,polnos. 

~j~zn s_~ tU~a. St~ pl"'csid...:mtc, e1uc o novo eon· 
lxnc~<> que :\(:tt.a de SH' fcit·J p~lo go>"ct•nc. impc· 
rirtl pnr;1 a consll'ltcção úrr. <!stra<l•• de D. Péút\> 
J[ tornn ueSil'.:ecssnria U artopçfio d<l J'l'••jecto; Cll 
àemotlstrllrci :i cmnt\1'(1 que a cstr,,da <[~ D. Pc.tro 
li, no cnso <lo prejndi~nr <o que ett não suppo
nllol a cstra-1.~ do Parnl•yhnl1,o, nib tl·'l!ot t•sso 
pl~cjui:r.o ~cnào i}rtalh1 l) ti\·cr attiü}l;itio a.o ponto 
Jas T•·cs Bnrrns on Pvrto No1·o <.1.-. Gnnlla, h~>
hnlho <!St) <tUC', segundo o conta~nct.o,. n:io se ef· 
íectuan'" 5~1di.o 110 ftn-l d2 ('2 nnno.s, tc.mpo ba ~
tank p<lt·a qt•o a cotn[O::t;,hb que se l~uha· à~ 
(!Tgauisnt -olJtenhn lucl~os convenientes, ao pas.ao 
qt\O o estado lm de tambem fl'l\i'l" vn.ntngcns taeS', 
q nc n,>o tcrú de nrl'Cpcnder-sc do pccpl.CU'>' sacrificio 
<lUa exigimos dcllc. . . 

A illustrnda as.,~mbléa Pl'O\'incial ao· Rio de 
Ja.n<!it·o1 rCC<.\nhccendo n grnndc Yttntn.gcm ·.à~ s~ 
:.l)l·ir uu1n ('Sirn<.lll do ctt,.,-o ~n tre Pch·opol i,; c n 
pont:: do P::u:allyh\u1:l, inclu.io n.n lei n. iJL de !25 
Jc Outnbro d u anno p!1.ssado, o § :.o, p ·lo q11n~ 
tJ prcsiJ.entc <.b. pnyvhtcia lit:::o'u aut1Jl"iS~Hll para 
con1r<1ct 1r a C,Jllstru.ct_:ão,. 1nell!On\!t1.~nto c Cl!Stcio 

1 
i 
! 

Uc n.lgllnu\s cst\·~,uus cut-r~ n.-; qnncs se acba a . 
•l~ Pt•tr.:>poli < ,\ ponte do Pa•·nhybuna. I.J,n arl';..(•J 
'-'" mesma lei autori~ott ao presidcnt~ a cunc~dcr 
o milmno do jur.1 de ;; •"/o uo nm m;litnl pl'C
vi>tu•entc linütauo, Jnas que em cn:;o nenhum se 
pagaria á. Nnp:'C::oin sem qui} c e,merassmn a 1r~lnsi· 
t-m· os carros <õ cstiyess~ prompt:~ a tc-1'<;::< pnrtc 
d:\ rstttula.. 

Mo1s niio ,;c tem at~ 1\')Ui, s~gun<lo !KlHo, apre
sen.t:ad.) emtll·~znrro :-dgutn, ap-~Z"at· desto. aut.ol"i· 
s~r;.Uo, .e a~otn jnlgo ttUC cr_nn n·~;~is t..lift-ículdad~ 
npptwec•m\u, po~q uanto, contl·actala u !'Stmda 
do D. PcUt·o I f, us cmprcsurios t·cceiar.ttU que ü 
custeio dessa. cstntdn il11pc~:o:l.l ,·cnha pl"t~ju.dica~: 
n. estz·.nda do Ctl.lTúS de P(!tropoli~t e assim não 
se c:ontentat·áU cont us O o;-, Uc j1u·os, }),.,rque o 
cnpitalisla que r;1l<lct• \kSpenJer o seu Llinlicir., 
c,,mprando ac.;i\.;.; q~o têm 7 •"/, <le juros IH\ d: 
com l'azlo p•·ef€rlkts. 

Creio que ~1(1 estas (tS difficulJudes pelas quau:. 
u~~ tG1n app:u·ccit!o clnpres~rios para contract.'1l' 

. umn. e;trad•\ de taluanhn importancin, e <l por 
isso que prilponho q11e p~los cofrt•s gcrn~s s~· 
oh~YO ~ g-nrantia. <.los. jm·os ~ 7 o; o, lixanJu-sc oca
pital muúmo cn1 íl,•>oú:CJ:l(),90 )0. 

Já cxpuz ns e:rcnmstnnc~a.'S ctn 'lUC se acha 1) 

cmp1·es;u·io da con1panhia Uniiiu t:: I ~hlnslria; cH.~ 
Y.'m mrrrclundo -apress:tdaml!nt~ cóm o set'\'i<;-:> 
,l:t cstr:lda ~L! os limit~s <la pr~t·inci:~ <lc ~linas
G•,.·nc-<, mn.s nhi cl!Og<\ndo, o qttC pó .lc ra~cl'? o qlll; 
hão uc f:tzcr os p:tssogci ros? ... 

U>JA Vox :-C•·l\zm· os brn•:os. 
O Sn. PA'Jt.A Fu"$\o:CA :- IHío ll~ d~$CGI' dns di

ligenchu para lllJnbr outri-l. vc7. a t·a,·allo c seg:nh· 
p~r atoleiros c cntltinhos int•·nn>ital'~is da proYin
cia do Rio d~ Janeiro ·r 

A pr,~ Yitlcii.'L de. Mina:;., qna~ldo c;:uah·nhio UtH 
cmp1·estimo p.l.ra a t:OJlStt'll.J.:-t;";lo da usü~~l(ln, qnt~ 
se clid~J (l~.sdc Barbacena :ü:,; sotts linüt~s na 
pc>ntc (\.) Pnt·ahybuna, rol SCtll tl.ui~ Í\l:t CVIlfianuu 
qnc em tod ) o tempo t1. prol'lncin cl<) R:o (l.' 

Jnnc:ro por si 011 com :t. cvatljl!l':t~ilo •los c.?f1·cs 
1!0rncs lhe prest~rín. salllLl:\ alo• an mar. ~ena 
iilafjU~al' COHtplctllmente a UO:"l f<' do; ~OVc!rnog c 
dns 'IS$élllbll•:t$ pro,·inciae~ .-te ~lin~~ deixm·-s _. 
qnc cssn. e~tt·:llht e~ssc nos seus ~imit~ .... , tornn.n
do.-se tH-.:üu n nossn p1·ov~tlci:1 Yicthua da ch·cnm
stnneia de ~er uma pro\·lnci~ c1:-nt,\·ul cnenJ.v~,J~1. 

A estm.ta tlc fc:·•·o <k D. Pc.lro H nli<J dl<•gn 
s4!niio üs cxtrc·1nn~ dn pro\·iuda, [lt~ts w::;silu mesmo) 
éwUO!!. vnntajo.-.a. p<.•l:l mc.s.mn. razi'tn p:Jl'•lltC julgo 
que •! Uc -:-i\nnm~' \'Hnlug-JU\ ~\ c Htsh·lu~~;:\u J.l\ cs
traun .te Pctrop"li• i1 l'twal1ylnmu .• li• <lb;c •JliO 
esta estmda nito p.J,lc ser Jll'Ojll•licah peht g.·a••u ·· 
cstrndn t!~ D. Pcur" 11; u qllanJo ~ .. j,l, "''''se til 
t:l.nto qtliJ os CQ[l'(!rl~~..n·al c pro\'lnciat ~~ ·j~i.ll obri
gauos pJl' t >da rt g:u·tmLi:t tloj1m): 'llllla·lo mllil·> 
se C3paçarit m 1iS o prazo tl,\ ruuortltrt•;iio ll>J 
capitnl gamntido, iucon..-o<uicntc csL~ •l'lc scrit por 
dcmni' compcns:Luo pc!tt cc~nolllht •r<te esta c>
tr.:~.da tl·.~:-oi aos IR\'1'1\J,n·cs ~ poh\~ u<~ln:tis ntu
tngens qnc u~lla se !ta ~olhe•·- Eston po;·~nndído 
q\la no~ pn!z ~$ n.y,~o3 O$ P'·im~ir0s et1snios dos 
caminhos d~ forro n io pre;udi~iio tnnta como eo 
suppÜ} os ctuninhos parn cn1TOS que m\o s<'jão 
mov\úo~ a v~p~r, quando estes srro bom estabe
leci ~os, bc1u rcg-u!v.risados; o. pro,·í\ é ".:JllC depo~s 
dn construet'iio do caminho <lo MauA tlizin-se elll 
gera! que sê aca bnm o porto <l:l Eotrelht, q uc 
se ncnb,,ya (l cOII\p1llhin do Inhomcrin., tnas ~l\ 
nss ~gnro a V. E"X. qno n nnYügac:1o do por~o da. 
Estt·dtn cont!liÚt\ da lu('sma mnncin · qnc nlltes 
ela constnteçJo llo mminho de feno. ll que ti 
C;)ntrn os in tcress~s d.est11, ú- mnis. ·uma razii:o 
p:u·:.. que <'ls 1-cpresG\\!antes do p~iz attcndâo •Í. 
Justiçil do meu projccto, conco1·r~n lo a <si\1\ 'in
dirc-<.:t'lmcnt): pr~t·n qtte este pdmcü·o cn:snL.l d;; 
e,•minho;; de ferro no paiz, p~lo_ 'Jnnl tnnto de-· 
vemos clogi:.r R? cià~Jii 1 quo so p"z ú tc·sla tldle 
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SESS.~O E~l 1 DE JLNUO ])E 1855 
(n7JOiado.~) com as mellrorcs int.cnt~P.S, com as 
melhvre$ I!Spcranças (apóiados) ; que est~ pr·imeiro 
ensaio, digo eu , surta os bous e!leit.os que ,lellc 
s~ deye esperar. r~cúbcndo, etnno hn d~ llOOute
eer, um l)l'lltldc incr~mentu c multiplieo.ndo os 
luc~·os do,• que conftárii.o os seus Cll!>Ít..léS, quando 
cstrver r .. , tn " esh·a.du. de· canos d~ L'etropo! is 
O.Lé encont•·o.r-sa com 1• que v~m da pnll'incía do 
~l:inns. · 

S•·· pr·csíuente, a h<m1. esta dada, e com() temos 
de entrar nu discussão da~ forçus 1te te1·ro, para 
o qne se Rcha presente o Sr. minist ro da j!ucrrn, 
termino A'JUl o meu discurso, pedindo a V. E:c. 
que, como presidente dest.a casa, e tnmbcm como 
rel?resent.ante J)t!la pro\'incia do Rio de J a neiro, 
haja de dar quo.ntu .ante< para a ordem do dia 
o pr.,jecto que \ 'OU te,· a h onra d~ en ''iar :i 
mesa. 

Lê-•e, ó j rtlgl\do object.o d e dclib~1·açdo e vai a 
hnprim11· o scguin té pt·oj~cto : 

« A :usomblóa so•·al lcgi~lo.ti Yll rcsol\'c : 
" Art.. 1.• Fica o g0,·erno aut<lrisa<1o n conceder 

á compRnhia que se hotwer de organisar em ,·ír
tude dn lei provincial do ~io d~ Janeiro n 51 
de ~5 de Outubt·o de 18.'>4, pnrn a congtrucçiio 
e custeio de umll estrada de carros gue partindo 
de l'ctropolis se dirigi rã á ponte do Parahybuna 
Ulll mínimo de juro> até 2 \11. n<ldicional á g>1ran: 
tia concedida pela respectiva lei pro,•ineial: 

« Si z. .. O Cllpital a que se rdere a g3mn tia ad
dicional não Cltcedení. de s.OOO:OOIJSOOO. 

" Si :?.• 1 % ser:l. sempt·e destinado a formar o 
fundo de rPServa, c quando n companhia. tenha 
lnct·os superiores n 1 % o excedente ser{t jO'ual
m cnte applicado ao fundo de reserva, cessa.1\ lo a 
respo ~sahilidade do guvcr110 c a pro,;perida.dc da 
estmda, l•Jg., qu~ o fundo de r é>e\'\' íl iguale ao 
ca pital gnmntíJo. S a R. . 

" Pn~o lia cmnnra dos <lcputados. SL de :\Iaio 
de l:>"l5.- A. G. de Paula .Fonseca.- J.[(m.Oel 
Tci~ira de Sou~a.-Bernanlo Belisar,io Sam·cs 
de Sou~a.- .tgastinho J. F. B1·ctas.-Paula Cm•.
dido.- .ManoeL de Mello Fl'tmco.- Vicil·a de 
"'iattos.- Roà1·igaus Horta.- Lui: Ca•·lo< da Fon
seca.- ,F. S. ik>"'Ttardes de Gou1.'1la.- .d. J. 
:Alonteil·o de 1Jarl'QS,- J. P. Dias de Ca•·t-alho. 
-L. S. de G~u1:üa H~•·ta.- F. P. Sa~t!os.
J. J. de Limrz c Silva Soln·inho.- J, D. R iõci•·o 
da Lu::.- Antonio José da Silxa.- l1olll"1'gur.:s 
Sil~a. " 

Lu-se c é rcmettida á lnes4 para tomar· em consí-
d~raçàv u seguinte !ndicnç:lo : . 

« Indico quo o projeeto n. 12' de lSõ!, q ue já 
pnss«u em 1• di~euss:io, entre ern segunda en<>\o-
badamcnt<.l, o não artigo pat' artigo. o · 

" Pnço dn. camora dos dcputooos, I• de J ulho 
de 1~>'>.- A•·aujo Lima. " 

E ' jull;lldO objcct<l de delibentçiio o \'Ri :1 impri
m i r o Sl!guinte projeeto: 

cc A ns6cmbléa geral legis lativa. resolve: 
" Artigo unico. Fica cre:1do um colle~io eleito

ral' na vilta de Marac:í da provincia a:~ Bahin 
com~o~to dos eleitot·es da respéeth·~ pnrodtia. ' 

cc Rcvogã~rse a~ disposições em _contr ario. 
cc Paço da camara dos deputados. 2;} ele Mnio 

de 18"•à.- .M. J. Pinto Pacca.-J. M. YVCinderley. 
- .Dut•·a Roclla.-Silva FeJ"I"a;.- Pal'<tttag1"i.
B . A- de M. Taques. - G6es l'asconceUos.- Ri
beil·o.- J. A. &trait>a • ., 

ATTE>.'TAOOS D~ R ESIDE>:•:XA DOS P.<.RO<= IIOS l!: JU1Ze~ 
.l!t.JS J CIP.A&S 

P rocede-se á votação do prnject<> qae ma•·ca 
quaes AS au~rida~es que develn passar. os tLtt~s
t~dos dv resJdonctu aos pa•·c.cltos. e Jul:.:es muni
e•paes para cobranças de suas oongruas e arde-

TOMO 2. 

nn~lo~, eon1 n~ emendas :1presontaJ.as, eujadiseu~o 
ficRra .:;nccrradn na sessno nnteri01·.-E' l'ejeitaJo. 

O Sn. Prm$JOE><T~ :- Vai-se officiar ao l!fl\'l>r!lo 
pan\ sabél' lugar, dia c hora em que :;. ?.I. i m
perial s~ dl::na de receber a deputnç~o que por-· 
pa te d~st.n camara tem dP. ~>.pt·~s·,útnt· a Nspost:.'l 
á falia d • tllt'n no, c nomeio !"'~"" A dita dcpn-

t tação os Srs . Bnnd~irn de ~Iello, Ta~ues, Srwão 
r T.obato, úumcs Rih~iro, LciLiio do\ Cunhn, N'\lne~ 
\ G.mçal Ycs. !llcllo l'l'anco, Dias de Carn rlho, Andr·é· 

I 
Basto<, llri\n<lõ:o, llarbosrt da Cu nlta Brusquc 
Cll.stdlo-Brnnco, Titi>ra, !'nula F onseéa, Bret-RS' 
llcn•·iqnc;., Souza l .. ~.ão, Augu~l•<h: Oliveira) Souzâ. 

i l\fen<les, l h•poso da C:uuaril, llipp •l\'lo, Jaeintho: I de Mcneloru;a, ~ Aprigio Guinmráe:s.' 
r 

I 
I 
I 

SEGG~DA. P ARTE DA ORDF.~l 1)0 DIA 

F IX.\(_'ÃO D.\8 FOI:(".\S J)E. T.~nn.:\ 

I Lem-se c apoi1io-se as s~guinto1s omcndas or
j ferecidns pela commissão .Jo mP.rin hn c guerra; 
j " 1.• Suppt'ima-se o Si 4• do art 1." 

Rut r a om 2" disc\lssiio o proj ect<> que fixa !L$' 
f•ll'Çf•S Llc tcrrn pnra ,, anno fimmcciro de 18~ a 
ls:i7. 

1
·. « 2 • Sullslih~a-su o n.n .. G.• p !l •) scguinb: 

« Fica o go''"r no auto•·isado a organisar etrcctiva
i menttJ os cvl'p •S pro~·isurios de guarnição q ,te 

I, cNon nas pt·o,·incüts da Parab)·ua e p ,\l'nnâ 
cr P a ço dr\ c.a.nuu·n, sala. das cvmmissõ~s, 2;) rle 

1-l\lniQ d~ l l:ii).~.- Pc>-~i,.a da Silt•a.- .<1. C. Sere;·u. 
- G. T"ascoHccUos. " 

I· Linn-sf, os seguintes artígos addiLiYos, qu~ silo 

l •·escr\' a .,lo~ pn1·a sot'om t•)madoa em co:-:si.:let·a~uo 
em occasião opportuna: 

1 « ~ l.• A 5• pnrtc do soldo c .1n ccdi~n pe!A.S l ei;; 
ns. tH6 o li~'> d~ ::li de Julho e 18 de A~<osto dt•·· 
18-)2, aos offi ciaes da 1• ctn$s.; do exereii.o ~ ar
mad:l. seni contada p'l.ra os vencimo.ntos de r<>
fvrmt\ , pensões d·~ meio soldo e do monte-pio, 
lienndo I'C\'ogndn desde j:l a ela~>sula final dos arts. 
5o o 11 d.o.s r"fcrids.s leis. 

" Sl 2.• E' tan,bcm extensh·a nos officins da 2•· 
classe do exercito e at•ma l u a mcnci.,nnla dispo
sição. 

« Si 3.• );üo scriL porém c \la extcnsi\·a n 1s offi
ciaes que !ur~m r~fonna los por irt·eg:tl~ridnu J de 
conduc t :< ou fnltns gmYC.< con trarin6 ;\disciplina. 
miUt::u·. llr\ Co!lí.,rmidadc do !i) !!• (tos ar·t s . 4.• 
c !l• das leis de .31 de Julho c lS de Agosto de · 
18~2. 

« Saltt •lns conuniss-ies, t lll 1 de Junho de 18.){).
Pe,·~il-,_. dCI Silva.- .A. C. SeDI·a. • 

" Art.l~o nnico.- O nugmcnto d1 quill~Q parte 
dll soldo com 'l'n for:! o nngmelltf!.lo:s. o.> do~ otfi
eincs dn l• elns . .e uo cxcrcitoJ , pcto nrt . I1' dn l~i 
n. G! S de 18 de Ag.,sto de IS:J2, npt\J\'citor•\ t~m
bem .~)S ditos officines, trmto nas S\lns tcrormns, 

' como n~s pen sões de meio soldo d•l monte-pio de 
mminl:n: ticnndo o ~sil11 rcvogaJa ·n ultima pat't" 
do dito nrt. 11 da cittrda lei qu e mnndou conti 
nuar a regular ~arn ~s<cs vencimentos ue rcfonua~ 
pe nsôel< de m e10 soldo e mont<'!-pio' d~ mar·inha. 
a tabclla dn lei do 1• de Dczemllt•o de ll:Hl. As 
dispositües d<Jste artigo são penntlllenws c terão 
execução de~dc já. 
. ., p,;~ da ca:nara Jos ucput.a.dos;, 23 de Maio · 

de 11'15;).- Ca.·/Q.~ Ca•·nci ro de· Campos.-F. C
A •·aujo BI·U$gue. n 

O Sr. presidente, depoi~ de fazer a lista d!'s. 
oradores, concédc n pahwra ao Sr. Pacheco. · 

o s .... Pacheco: - Sr. presidente, ' tomei a 
p:llaun mais para definir minha p os içilo em rclaçii.;r 

2 
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1.0 SESSAO El1 1 DE JUNHO DE 1855 
"4\0 :;!0 \ 'Crt\o, do qul! })!l.TJ. discutir lüngatuente ns 
(()t'(•t\S dn tl~t"rn. 

'l1iio :mnu:!ciado tem sido 11111 comhat~ que se \'Ui 
t1·.;:a.vn.r entre S. Ex. o Sr. 1ninistt'r3 c os iUustrcs 
m•~n'lb1·os cln. ·conuni~sA." de mR.'t'inha. <-' f;"tl-.!rra, CJU6 

jul t;O pt·udenk pr!tn.Cl_!'O 011,·il-os e .c ~p(l;~u se Uem~ 
seriltores, que eu J;Í. nao t.c'f!ha mu1.to..fe nc.:o;;:o;u ccr: 
ta.nl:c t 1tQ pre.couisaJ.o, enl v1sta tin •·cs:t g:l.taçuo '}uast 
~van~el!c:\ que "· Ex. o Sr. minis_t•·o da gue~ra 
{\arocett ter quando, clwmndo ;w seJ? da_ cumm•s-
1SiJ.O não dusidott ac'1UICS~er a ~lrmmaçao do um 
,·otÔ tlc confinn•;:l ~uc elle pedia, at\111 <le ser auto
üsa\lo pat·a orgamsar a arma de mfant:u·ia; com
tudo, sempre npl'Oveitarei a oc~asith) pna·n _fa7.or 
·nl"llll$ Rilll l>hce~ reparos, c peda~ algt1mas mfor 
Juãções i~ cerca J.a repnrti~ào da g l t t~tTn, 3. qnnt S. Ex.. 
-superintcnile, ~ pm·a ll: qual_ ~ntro>u com tuntos 
~pplauM>il, ~nsprrand<? h~O!!SCI':"' 7sp )t·no~as, qu<l 
pat·ecem h<•Je (com tlvr o dtg.>i mt<:1rnmcntc mallo
{!t'a\las ! 

Quanto ~ minha posi•;ão pol!Uca em r•la~ão ao 
:SC\.Ut\l noç-ernú, ftllCtn \:ORliL~e, j;!CJlhüteS, O men 
cnt'Mlel? c s>~.ll e •1ual é a minha vida publica, nilo 
p title duvi<lar que o meu comportamento nesta 
-camarR hoje serú ~onforme aos 11\CltS precedentes. 

Qonndu se or~:nniscm o netunl ministerio aeltava
u>c ~u em unidade nesta camara: ent.:1o pronun
ciei-me do seguinte modo em referencía no pro-
14ramma do Sr. pr~siuente do cons ,lho. : . 

".~ 1• parte do prog.-ammn me s~tisfaz,mn.s eotuo 
cu nlio tenho etn vistas, e julg~ que se ~>âo deve 
ter, sóment.e C! que diz r~speit<> aos homms. e ois 
~;~ua~ comtnothdades como empr-egados, qnoze.-a 
·que o tninisterh> f05sc mais ndiaut~ na 2• pMte; 
que o minlsterio, qne $e cotnpõc du h omens cuiJUl
lHUotos no seu partido, como o nobre ministt·o dos 
ncg;>ei~s estrangeiros, o pri?eipnltnente o no_bre 
presidente ào con;elho, qu~ ~homem d., encl'gta e 
-considet·assc que e sobre elle p~·incipa\tncnte gu~, 
ba do pcsnt· wtla a r<lSpon.;abihda.ltl se sun admh 
ni$tra~t\o f.;r ephcm~ra. 

« O ~r. viscoml.~ d~ l>aran:l, · n~ set\ partido, é o 
unico hontem que pude saltar p<Jr citna Je bdns a 1 
consiueraçües pcssoaes para f.u:~r u felicida\le de 

'sua pntria, se assi~ ': quiz()r. . ·. 
«ti. Ex., pel•\ pastçao qu~ occupa 110 seu part1do, 

do qual reeel.Jcu qnanto era possivet, c~tundo tam
h em Pílrn cllc, pa o·a assim di~er, csgot~ua .a muni-
1içcncia im_pea·ial ;digo para M5im c.li>.,r, porque a 
tnuuificuncln. imperial nuncn s~ csgt•U\ p;l.ra nin· 

. gu~m), naJa mais tesn a. ambicivn:w senão a glot·ia, 
.scn:io as b~nção.:; <lo paiz, c um nome nn PQ:>tcri· 
dll.de. 

« ::;e s. 1:;~. n1u souber bem c>Jmp1·~hendcr sua 
·posic·1o, se mio qnizer l\~~mp:·nhar cnt•·c nus o 
p:lJlcl •ttl<l nn lnghltcrra repr.:sc•ttou o ~·~m~~~ e.< ta· 
rlíst:> Su R·>bcr~ Pecl, 'l''C cotnpr~hcuucu ~.; neccs
sída.lcs li c snn t•pocn, e foi :10 pro:;r:llhtllfl de seus 
p r••prios :d,·orsarios tir"-1' tudo •Jilallto lhe p:u·oecl\ 
util e <Jxequi\·el pam far.er o bem do p:\.i?., o doixat• 

.seu nome imntOL't...'l1, !3Ua mis~ão sert, cphcnlcl·a~ 
.11:!0 pus$nt·.í. de um ~;o,·emo de p:trtido, d o mcs· 
qui~thn$ propJr~.ves, como dc~gr:.ça•lmncntc até 
aq_ui temos· tido, e com a sua qu~da acol:'rct:wá 
.tambem a. de ;;cn proprío partido; se S. Ex. n lo 
pn;Jet· fazer o bem d<J paiz, támbem o _partido a 
que pert:mce ten\ findado sua mis;fio. E eomprc
llen\l·~rá' S. Ex. as necessidades ela ópoca actuni? 
Dt>scrnpenha.rá o papel qnc.foi chama<to n .r~pr~

..scntar '? Esperemos. " 
Eis , senhot·es, o qao cu dizi:l. em l S:>S, quand•> 

foi c•·sanisado o actual gabinete; o~ ltomcns da 
opposiçiio espH:irão, não usàrãi~ de suas armas 
contra a n ova p ol ítica, niio lhe quir.erào põt· em
bara~os. Agora é tempo de ~er ell.aaninaU.a a C'le· 

.;m~ll.o do progra.mma, e de pronuncitn•sç a oppo. 
sição. · . . 

Confesso que pelo que diz r•spP.ito :lOs homen,;. 
·n p •>litíra do actual ministerio t em sid>J. m enus 
-opprc!lsi'\'a do que a ant-,rior. O I;O\'<:l'no procurou 

atô certo ponto 11calmar 11. irrítn~ii:~ do; partidos, 
ciJnmnn,lo mesmo para ~mpt·egos de não contiança. 
a alguns <los homens que até entiio se considcra vüo 
pt·•lscriptos. 

!.fas esta politica a que se chamou conciliadora, 
c$ta p >litica moderada que a corôa tem nas fallas 
da al:).,rtura do corpo legislativo annu~tdado, tem 
si<.lo insufficlente, tem girado em me.sq11lnhas pro
por~.õcs, e nilo rl possível que homens da opposlção, 
qu~ prclcm sua llo,tra, e qucil·;lo o bem ao r•aiz, 
prestem o seu apoio o. um goveron qn•l se limita 
a d~r $,OZos lnatcriaes a estes ou àQ.lt··lles indívi
duô>. ~· preciso alguma cousa. de mais nobre, de 
mais ~l~vado; é preciso ir ús c ousas, . Cls i dó as, 
"encio, A m~u ,-er, tO<Ia conciliaciio impussi-.el não 
tendo por ba$e tr. garantia.·d•> voto. (Apoiaclo.!.) 

O pt'Ol(t'o.anma não foi nesta parte cumpri\! o. 
E' ,-cr<la.d~ que niio temo5 ~ido eleições geraes 

no pai• depois da ascensiio do o.ctual n1iuisterío : 
mas algumas tém havido em nma ou outra pro
vincin, c a liberdade du V<lto nüo tem sido 
mant idA. Por exemplo, na pro\·incia que tenho 
a honra de repre-.~ntar, na província de S. Paulo, 
h <)Unl elei~.ào para sensdor, e á liberdade .. de 
voto naio foi ahi garan tida sob a adrninlstraçio 
acl u:il; pelo contrario, o mesmo systcma, as mes
mQS irregul:1ridades fo>rão praticadas a pnnto de 
que a oppGsição daqueUa província vío-.se forçada 
a abando11a.r a.s umn.s. 

Comprebendo que é rtecessa1·io esperar alguma 
cansa do tempo; mas o governo não deve deiKar 
de fu~cr de sua parte todos os esforÇl?s, <le lançar 
mllo de todas as medidas a ~eQ alcance como 
poder adtnini$trativo, afim do que, com áS pro· 
prias leis existen tes, as eleições se pratiquem 
com pouco~ abl.lsos, contendo suas nutoridad~s 
na Ol'bíta de sells deveres; desdo que o J!O· 
verno rnA.ndo. ou tolt~ra qne os seus .amigos 
políticos abttsem da força que lhes fuJ co11fiaaa, 
por melhores que sej:'io ns leis ellas serão so
phi~madas. 

E' Yet•dadc que o g.:>verno nas administrações 
1 d~ algumas provinclas fez que cessass em parte 

I 
das perseguiç<>os, que ·seu!l dolegad!J! fossem tnenos 
oppressores ; mns n •io se f:wo. dtsto um grande 

I 
afa1n. O estndo do paiz anteriormente !\ ot·gnnisa
ciio do gabinete. de que é chef:J o Sr. Pnrnnoi era 
(!itTere nto da situo.~ão sctual :. naturrumento n ncçlto 

! d•>S governos corresponde mais <.>U nrcuos ao·estado 

l de cousas. -
N•io é pot·ém p<>ssivd conseguir-se verdadoliro. 

concilinr.iio com a .simples ccssar;•lo do perse· 
1 guieões; é iiJdispensavei quo todos pussiio our cer 
1 livremente seus direitos: nii.o bnsta di1.c~s": 
1 « A. p orl.n doa emp;egos publicos niio est{\ fe· 

I 
ehado. O. )S lld•·orsarios d•> politicn rlominnnle. " 
~''" .; isto bnstantc, é prec>so mais o.l~:uma 
cou$0.. Entretllnto parece ser irilo sú1ncuto o quo 
nos conc~de o U•>bre minish\> Ja jusliç,, uo rfis

~~ cur·so que ho. pou.cus dias proferio ucsLa casa ; 
parece qu~ o governo entende 'l\\O os ho111ons 
da opposiçüo de,·cm se.tlsfa~er-sc com o nilo serem 
persegui.Jos, COIII o potiercm ser ~hnmadoa po.ru 
um Oll outro em prego que na o SOJa de c<Ju fiança 
politica, uma vez que se condcm11em ao ostra
cismo, uma ,-cz que niio compnrer;iio ás urnas 
para pleit.lar sen.; direitos, um11- vez que se rc· 
signem a un• papel t!assh·o. Mas enganai-vos, 
~enbores , emquanto nu<:> nos restituirdes nossos 
dircilos, j,\mais vos poderemos dar 11m apoio . 
(ApOi<tGlOs.) 

O gabinete, na ~· paTte do seu· progran:-:na, 
prometteu·DO$ conservaçi\o com progresso, r<~for
mas politicas, judiciarias e administrativas que 
fossem uteis e razoaveis; mas C)nde estão essas 
r eCorrnas? Cerca de dollS an:tos ·tem decorrido, 
e o '\UB tendes, St·s. ministt·os, fl!ito ou ten· 
tado Cazer! Vós vo" mostrais assui!tadoM, pareceis 
desconfiar de vossas propri&3 forças, e recuais ou 
hesitais! 
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SESSÃO El\l 1 DE JliNIIO DE 18'>5 1I 
O qne proeumís agorn é sophismar dizendo que 

é necessario apalpar primeiro a opinião dn pa z t 
{}nde e cómo quereis vós con•ultar a opinião do 
pa.iz' Quct•cis consultai-a na camara dcs Srs. 
deputados? Infelizmente a carnnra '.fallando sem 
animo de inju•ial-a.) não póde Sé!' vo>rdatleiro 
interprete da vontade do paiz, porque ella niio 
e a expressão genuína da nação. (Apoiados.-Vivas 
reclamações. ) 

O Sn. ,v ... ~nErtL~Y:- Estt\ mostrando a pata de 
\'ellu<.lo. 

O Sn. PAF.S BAnnr-:-ro:- Só os supplente$ é que. 
são os genuínos representantes. 

ou~i,;~~- ARA<uo LI:W:A dã um aparte que n.ão 

O Sn. l'ACIIECO (dil-igindo-se ao Sr. A>·au}o 
Lima)·:- Sim, repito, a camara. não é a. ~xpre:;· 
são genuina do paiz ... E' uma imprudencia, 
senhor, provo~ar-me >1 qua J.e as razõe~ desta mi
nha proposição. 

Todos reconhecem a verdatle della ; o pniz 
cond~1nna em altos gritos a fôrma pu r q Ué se fazem 
as eleiçues ~n tr~ uús (apoiados e na o apoiado$) ; 
o paiz todo se ha contristado com o espectaculo 
qne temos da<.lo : e se· não houver um paradeiro, 
vós vareis um dia. os resultados. Não ha de ser 
(O Oraàoj• ~;olta·Se para O· bancO que est(t á sua 
di1·eital cont o apoio <.!essa pequena fmcção do 
pnrtido sa.qua.rcmn, do quo.l se destac{u·a em l!i53, 
tendo á sua frente o St•. '!figueira. de Mello c seu 
nobre irmão, que o INverno hn de levar ·um bom 
caminho ... não I 

0 SR·. FIGUEIRA m: MELLO :-NiiO SomOs dignos 
de tanto h a nra, 

O Sn. PRES<DE~TE (pa1•a o orado•·l : - Rogo ao 
nobre deputado quo uão se dirij:l. pessoalmente a 
nenhum dos m~mbros da casa. 

O SR PAcH:éco:- Sim senhor; o quo disse 
não .. ol offensivo ; mas V. Ex. ba de permit· 
ti r que quundo 1110 dirigirem Aportes el4 !'CSpondu.a 
elle~. 

O SR. Frot:EI!UDEMeLr..o :-Ha.vemos de re:pctlir 
suM proposicõc~ q nnndo tratnt· do ntncar a r~pre
scnta.ção nacionaL (Apoiados.) 

O ·sn. PAcHi;co:- Eu ugradeço, com o mem· 
bro :losla Ctl.Sa, o zelo fervoroso do nobt·u d.r 
putud" p.:.r Pcmllmbuco, chefe de policio. da côt·te, 
vingador du hotll'a. da. representação naciona I ; mas 
ftq un certo de que não tem mais amor á hon m 
desta cuHu·a e do paiz do .quo este que estú.. 
t11lluudo. 

O Sn. FlGC"'RA DE M!i:I.Lo :-:!.las não o mostra 
po L' cs.;a.s pnln vra;. 

O SR. PACHEco: - O j niz não ha de ser o 
nobre deputado. Não pretendo atacat· a rcprc· 
sentaciia nacional, digo utnn verdade que sinto 
e que todos $Ontimos; n eamara não repl'CSP.nta, 
neul póJe representar actualrneu te a opiuiào do 
paiz, porque u paiz nilo tev~ liberdade Je escolha, 
nuo pôde dcsen volver suu vontade •.• (Reclamaçucs 
da maio•-ia.) ' 

O SR. FzGilElRA. I>l!. !IIELLO:- O que serieis vós 
sem o apoio da autoridade .•• 

( Cruzão·se out>-os apar~ que 111to oud • 
mos.} 

O Sn. FEnnEnu. DE AoQUR :-0 que farão 
os senhoros qul\ndo nlio tiverão o apoio da 
autoridade ? ( Reclama:çlJe$ da opjwsição. Fal· 
Ulo muitos S•·s. deputados ao mesmo tempo.) 

0 S&. PRESIDE.'ITJo~ :-Attenç.ão! 
. O St<. PA.CHEco :-Repito uma ve>: j?Or todas. que 

é convicção minha que " governo difllcilwenw :~>O· 
de ria t!DWntrar aqm a expressão genuim:l do pa1z' 

lo, porque llÜO hOu\•C pratiramente libP.rdnciC de 
Yc>to: c 2•. por d~f,it.> do systerna eleitoral. O pro. 
pl·Lo g'O\"t:!L'IlO, u quem sustcnt..'l.es, nfio se tem ··~
cusa.do a. ct izer esta \'~rdade :- 9uQ c'?m a legisla~·ic>· 
()_ue lüutos, eom a Hltt!k'fúi"enem .. Lndch1tt:1 qu~ U.d ~uto
rídn.det< tum~o nas eleições, a vonta,\c do pai~ diffi
cilmentc se manaestaa 

U"-' Yoz:-Isso é outra cousa. 
O SR. P,l·~uu::o:- Accresce que a camant dos. 

Srs. deputados foi nouteada em·uma época ntuito 
differelitc daquc:lla em qu2 o actual gabiiL~te tomon 
conta· tl..1s nogoch1s puUlicos, e can1ü a. repres~n--
taçio nn.cioníll, q_uant.lo mesmo livretnente el~it~l,. 
:reseute-:;c ta,.a.i:; ou Tílêlu)S dns pa.b:.ões e dos iu
teresses d•> t~lOIJO em que foi c!eitn, ó claro que· 
a cmnara nctual, podendo representar a ''ontadu 
d o p.n.a·tiJ.o que cnt..iu domiuou~ ou pvr est-i-1" em 
maioria., ou por ter a autoridade o.\ seu fa.Yor,. 
póJ.c hoj •:: u1;o •·~p•·eselltar a opinião elo paiz, ou 
~li.lo sabcl-a intcrp1·otar; o governo não prOCl.lrnria. 
o mclhll r orgiio pura esclarecer-~~. 
s~ o governo queria consultar :J. opinião do· 

paiz, devia por ·todc,s os modos lll\'e,;tiga.: qual 
essa opinião, e não violarie. os prece;tos da con
stitulçao S-ü lljssoh·-e.sse a ca.mara, Ct\SO elltl .so 
mostrasse obstinada, nppellando p:tL'n o voto da. 
na~ão. . 

Assiln consuUarieis verdadeir~;"\n1ente a opinião· 
do paiz-. N"fiu tJ fizest~s, nllo vos cri mino por i.~so; 
c:llvez t~nhnis fé na camara par.~ vos auxiliar. 
:Mas bem vcJes pela posi~lio dubia que t lmastes. 
a respeito de reformas, hem vêdP.S qual é a ex
pressuo da. camnt·a, e. com a camara, da. rn ancira 
por que se a.cha, eu sou o primeiro a ~·eco
uhecer ... 

U.>rA yoz:-Talvez a unico. 
· O Srt~ l'o~.cHECo:- ..• que difficilment~ poiiet·eis 
fa2er algttma cousa a· bem do paiz. Eu vejo a 
camarn retalhada, dividida em grup~s ••. 

VozEs :-l:\ií0 apoiado; ê a opposição; 
O 811.. PA<.:trECO :-Vejo que uma fracçiio, CJ.lle se

destacou do pnrtido saquar~ma, que s~ intatnlon 
de parlame~tar, e <]uc phenoznenalrnente triuut· 
phâ.ra em Hsr,a,, vo!i apoia cou1 en thusiasmo ; mas. 
elimiuai €ssa fru.cçiio, véde " que resta. Outra 
fracyão se et•gue o Se d~staca de vv$ tvmandú 
uma bundcit':J. nova \denegações), reconltecendo a 
opinião do p.tiz, prudanultH.lu a ucces~iUaJ.e. d~ 
a.lgLtmas t'CÍ<.lrmu$. Esta f•·acçtlo do vosso fl"'·Liuo 
lt.!vunta-~e c J.iz : '' :Ba:;stn de reaeçtto! é nt:c~:ssario
parar. • Nisto não faz m::..is du qu~ acompanh~t· 
o brado do paiz, a q nc t.~dos vüo mais ou m ~nos
çedendo. 

o Sn. Fmur:I!H D:< :!.f.:LLO :-0 s~. Souzl\ Fm!lCO· 
que lhe responda. 

O Sn. PACHECo :-0 que resta na canHl.l'!l? Puu· 
"os honwn~ dn <•pposiçuo lib~ral; us homens dest..<. 
opposi~i'io <lés~j:io de cornçüo apoilll' o govcmo,. 
fK.Zem voto; pdn execução do seu programma: 
mas a saa t•az:to, a sua honrn os 1'Cpellem do· 
go'·ern<>, cmt}ua.uto clle estiver Jimlta.d•> a faMr 
apenas concessõ~s n. in~U,d lu.:Js. E' neccss.ario que 
essa politica se el~Y~ a um pauto m,tís alto, mais
noi.Jt<', que !alie ás ·Jdea.ô. 

N iio se envergonhe o governo de ir ltO pt·o
gramma d~ s~us pm~rius ~dsersario~ cxto·ahü· 
ctahi tudo quanto fúr exequn·d e utll paL·a o
pai:z:; aprc.<ent~··e com bot\ ·vontade e sem hesi
ta~av, qu~ tem o n~•;,:l apoto, ~ sem ~uvLda O· 
da maío•·,a dus braztletros. Assnu sera comser-
vador pt·ogres$ista. · 

U:Y:J.. yoz :-E qual é esse pl·ogramma? 
O Sn. PACHEC.:> :-Não peço que se formule em. 

leis tudo quanlo o espírito exagerado de partido 
escL-eve, tudo quanto qualquer. doutrina insrn;ata-. 
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SESS,\0 L\1 1 DE JliNIIO DE 1855 
-:l~t)d~ut:l. X:ltl. Se a pt""0ptüa. oppt'slc:ii'o rn.dicat 
sul.lu.~:;;.t~ ao poJ\!r., n:i1J Sltlliria torn us llle$mús 
jn:;tinc.to~. r.onl. a:~ mt!smn.s pr.::tNh;ÕQS ; n!i:o quc
r~t·ia formulat· crn leis quanto Sé <liz c s~ es· 
cre\·~- Os pnrtidos n<lo resurgem ncn1 corra o 
mesn1o pes:Oooal, uctn cotn as m~smas doutrinas. 
.=,orn discr~p:mda; moditicão-sc s~gundo a,; pua. 
scs poz· qnt~ p:lss:t a. sodedcldú; sujeit..ão-se a os 
factos consum.n:ldo:-;. 

~5~-, quero que o gov..::rno se lance Clu aven
turas, netn que otbrat.:ê lltõl)Í:lS, l\lad. ho'L un1 meio 
t~rmo., que J1ojc é indispcus.a\·t~l accita.r llara sa.
tisfa~·ão .:.bs ncccssillaU.es ~ociaes. 

os· gú,:(H"liOS, rliz Un\ cTrand~ ~~tadist.·1t C-..)nso
lidiio-se por coucé<Sões Íntdjjgontes e op)'ortn
nas: ellcs dcspopularisiio·sc c ~c pcrU•!m qul<ndo 
não fa.z,mt Sd~:lo l't!Si.sténc.io.s ct)ga.s c olJstizw.das. 
A ha.h-iLida.d~~ -dus htimBns de ~!itUJú consiste ~nt 
con'l~r.::bctHl~•- :o.~ necessidades de sm1 epi)CU, 0 
e1n dru· espontan\::.·uuentc o qu~ nU:o tea1 dh·t;ito 
de negar, n cn1 pod~r para r.;:c.u:jo.L· :Jcn•prc. 

TcnUüs. ~ verdade,- uma maioria quo se n)ani
f<:~tou na t'espusta. ;, f:~lla do tltrono, mas e uma. 
ma i o ria que YOs tolera apenas; que Yos Já um 
.:l.poio de inercia ~apoiados); e neste estado de co\1-
sas não eswmos illuJindo o paiz? E não mo$
tl'iio m~is patl'ioti>mo aquelle< qne como uó~ 
dizúm ao g:oYerno: (( Ou L<.trg1:\i o ,ll(ldeL· ou tomai 
outl~a attiludt:l uaais de!cidida, capaz de i.Úl~unlillhflt' 
us causas tcndeutes a.o be1n social·! » 

o s~. Pr:---To DE Ç.-~wos;- Quando Yil"lllOS o 
p~ri::lo nn Yistn nós tomat'GUH1S :l ottitudc com·e
(liout~. (Apoiados. Risad aS. ) 

O Sn. P.,~~ R~nn~;To: -Havemos dú tomal-a 
•1uando für ncccsõ:J.l'io. 

(lla ot< f.>·os «pa•·tcs.) 

O SJ~. P,,q,rzco:- Não tcnhuo ccrcmonias; f•tl· 
lem alto para eu ou,·ir c pouer responder-lhes. 

Seri> pela. impt·en~a. qne querd~· consultar n 
.opinião do paiz·l Ella j:i se tom assaz pr~nun
. ciado, e \'Ó$ a tendes recusatlo, e pretendeis IH~ 
vossa reforma judiciarhl. pênl·n nos jnlga1n(·ntosw 
Se estes vrgiios, a tribuna e a imp1·eusa, sfio na 
.actualidade ins11fficientes, onde quere1s bellet• a 
opinião? Que outros meios tc·nl.!~s 'I Ha o t·ecu1·so 
ao direito de peti<;1IO r•!Speitosa, ce<mo o que foi 
,praticado pelos prvprietario,; da villa deVassou
ras ; m.a.s ,·ús recusais este 1neio, e atacais sua 
l~gitimidadc: se uem deste lllo·!o pacifico quereis 
que ~o esclaro~a e se manifDsLe o. üpínif(o do puiz, 
uizci-nos eJtt ão o que quereis? • 

Apenas constou a l'epresentnr,ão de Vassonr~s. 
'·iestes lL tribuna € tratn.stcii dt~ .ana.rchiSt!•S,· de 
agi taJ.ores u de l'Q\"Oltlcionnrios o~ cidadãos quo 
a.~sim procede1~"in. (lt~dam.açi)es.) Compete-vo" , 
pois, diz<'r-nos qtnks s:~n os orgilos quo p,.otcn~ 
d~is cscolh~r pa!'a consultai a •·piniiio do paiz? 
Agitadort:~, re,·olucionat•ios, os representantes 

da gr;u!dc propriedade !la villa de Yassom·as! 
Os Jwrucns que t;,m ~i<.lo até ao presente deposi· 
tat·~os fieis das tractie,ões ordeiras dnquello ln~nr?! 
!.'l'a•1 é po•si\·el. !Cu n:io quero commdo justificar 
~ com·e11iencia do meio : comprebonrlo que o di
~·eito de peti,::lo, embora re;peitosa e pacifica
mente exercido, púde mnih's vetes acnrr~to.t sCllS 
perigos. 
· O meu fin1 agora. é np::nas assignalr~r o facto, 
e nao moralisal-o. E" o espirito publicll 1ue 
reage; é a vpinião, qu~J par.~ecls dcsconhc-~cr,. 
que se le'"anta e quEr manifc~tar-se, porque 
.aeha insufficientes a imprensa e a tribuna. 

Se y·os mostrais cega.n1ente obstinudos, se re
.eusais arpüllo q_ne é jt>sto, ptocu.rando comprimir 

a opini~lo, pnra q"lle elltt se não pronuncie, nenl 
.mesmo em repr~st:ntaç<:ics moticta•i;u;;, clla pro
~urar.ú outrns me i os~ e isto ser A mn grand~ mal~ 
·Quereis a reYol•t~iio?! C<?rtamcnte que não. l:ni-

YOS enl;;.i:o aos homens que a dcscjâo evitar por 
mei? de concessões intelligdntes e opportunas. 

E ptu·a C\'Jtal-a em um futui'O m:ü~ uu menos 
proxi111o ou remoto que vós, governo do paiz, de\" eis 
tomar "' iniciativa das reformas, procurando curar 
o mal onde el\c estiver. Nas n<~ssas actuaes cir
cutu~tancias. annulladú como se acha o parla
mE>nto, vistos os nossos precedentes de r .... iurmas 
que qua~i t•>da~ têm partido do ~;overno é de 
\rosstt obrjgnçiio .s.atisf~l.Zêr aos rcda1nos Popf!ltt
res, promovendo no menos a. refo1·ma. eleitoral 
e as . in~oJupatibi!idades, <],ue são entre nus hoj~ 
quas1 um dogma. 

. Di<o:is qne não Yos deveis por á !rente deste mo. 
vuHento: eu entendo que é um erro politico de 
Yossa parte o recuar; ao contrario deveis pór-vos 
á Irent~, afim de re:;ularisardes os reformas que 
furem uteis e exequiveis. 

Ni'lo iniciastes vós a reformtt judiciaria, contra 
a. qual se vai hoje m:mif~st:md" a opiniiio do paiz? 
A h I ncst<J easo não duvida.tes faeer o P"pel de 
reforrnadorês . e, na YOssn lin,..,.ua .... cm, de rcvolu.-
cionarios. 

0 0 
• 

Niio nos i!ludamos. A ~onvcnienciade algumas 
refonuu.s é· sentida por todos, a . opilHiio publica 
e>;tá mais que conhecida ; ~ possi vel que os que 
dcsej:to as reformas dívírj1to em muitos pontos; 
nem ê possível um accôrdo unanime; (> que resta 
é ou o corpo legislati\·o ou o go,·erno tratar de 
dar à con l'cnionte direcção; estude o go,•erno a 
materia, e apresente por si. ou por seus nmigos, 
um trabalho exeqnivel e util ao patz. 

Custa-mo a comprtlhendcr como o goY<!l'no p~nst~ 
vivet na n1a.reha c.m que vai: continuando, corno 
até nqui; não duvido qne poiisa consc~-w·ur-sc por 
alg~m t~m po, mas no fim de tudo tet·á Je 011 tr~gl\r 
a d1recça~ dos negocias pttblicos nas mãos de 
outro~, legando-lit~s ainda mai~res difficlll•lades, 
porque os mnles, o:; embaraço.~ avulmrúõ de dia 
em dia; o scepticismo vai la.~·randl) por roda a 
parte, a fé se irií. d··bilitan( ~. ~ada vez mais. e onde 
estao os homctJS capaze em circumstancias 
difficds salYar· o paiz ? . 

Lintitan.lo-mü a estas cc.nsidc,·ações sobro po
litic:> geral, e .deixando o mais que possa dizer 
para os seus competentes lugares, porque agora. 
tive súmentc em vista definir a minha posição 
em relnr.ão ao actual !Plbinetc, dirigir-me:neí cs· 
peeialmente ao Sr. mimstt·o da. (iuorr.t. No pouco 
que dissdr, espero que S. Ex. nih considera ha\·er 
d0 minho. pll.rtc animosida.de c~ntrt\ s11a p~,;soa. 
Pdo contrario, faço alta. id~a do seu ml!recimento 
como homem p:nticul~r e como homem de letras, 
m<tS aqui €U trato súmente do ministro, e o minis
tro, nu meu conccit:•, não tetn bem dirip;ido a. rc
p<\rtiç:IQ dtt gucna. Todos nus applaudimos su~ 
nom~a~:1o, mas c hoje crença gcml que S. Ex. 
nitu tem Ml'Ic•spondido il. exp~ctuç:to public'l. 

Se S. E:<. continuar a prestar a attençiio <J.Ue 
utú. a111i te1n. dado o.o exercito, creio que ellc ml. 
ll'lULto JUO.L •• 

O. SR. Cosu FEJtnEIRA :-Agora ninguem dâ não 
apatados. 

O :;u. PA-cnEçO:- Para. pl'0\'9. farei uma sue
cinta 0Xposição daqudl'es factos da adrniuistraç:io 
de :;, E:c que me autorísilo a fazer esse juizo. 

s. Ex. e sem duvida amnvel; ten1 s rnpre mui 
bellas e auim~dora.s exprcssu~s P•Lra. rodos aquelles 
~que o proettrii:o com o fim de reclamar alg11m di· 
rei Lo, 1le queixar-se de inj11stiças e pretcnçõ~s que 
p c111sil<J ter so1lHdo ..• 

O Sn. MrKrs-rno DA Gcrentu. :-Creio que não é 
defeito. 

O Sn. P.<CuEco :-Em .-ez de examinar a ques
tão e decidíl-a· pró ou contra, S. Ex. despede os 
quci:;osos na esr>erança de bom deferimento, e de· 
poi,; de eonserval·o» na sua depelld•ncia mezes e 
annos, os indefere, e ás vezes cow manifost~ i~J· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 15/01 /2015 15:46+ Pág ina 11 de 20 

justi~n. quundo se lbc <Uotepue o patronato. E.te 
systema C hoL'rivcL faz desesperar. Parn.vrova illü 
está o sc!n procedimento com o honrado coronel 
Antonio T.eil;e .l>ereira da Gama Lobo, c<>m o Dr. 
Franzini e com o cx-a\moxarife do arse11al de guel'l'a 
Pessoa. S. Ex. trouxe e~tes homen,; illudidos por 
muito tempo. 

O 1 • foi ~~.m~rvado nesta r.ôrte fó>·a de ~ua cas~ 
P?~" mais ue um anno na qualidade d,, pr~tendentc, 
-ihzel'l~o-lhc ~empre S. Ex. que elle tinha raz:'io, c 
quê era elle min\;tro o SP-u procurador, c 110 fim de 
tudo nfí~-. o promo.,.~e! O coronel I.eite t\1 na ntinhll 
opini:lo, um dns ma i; distinctos e honr'--.dos nüli
t~res; é o individuo q•te tal\·ez hoje no paiz pas>a 
attest-ar os tna.ls t"ele\'antes serYiço~! Este vet.:=rano 
da independencia era coronel quando pugnou pol' 
til:o sngr<ldo objo::cto, e por vergonha n~ssa ainda 
hoje r, coronel do ex.ercito t Est.e bon1cm, scnhuros, 
fo• membro do go,·erno JWOvisorio da pr<>vin~;i.c 
de. S. Paulo na occasi:1u da independcncia, veio em 
comnlÍ,s1io por mais •le uma vez com o patriarchn. 
da indcpcndencia o Sr. José Bonifacio de Andrndn. 
•·ep,·esent.;n· n.n S•·- D. Pedro I a Mccssidnde ole 
ficar no Bt·~zil. Foi pelo mesmo seniJor enc~r.-e
p;ado Ue Ol'[lllnisar a guarda de honra, da qual foi 
~ seu prinuüt•ú connnanUnntc, c ~m tvLlas. esta~ 
comrnissõe:o> portou-se com desintêrc"Sse, honra e 
dedicação. 

Foi um dos que teve a fortuna de se achar nos 
campos do Ypiran:;-a q'IUlndo o Sr. D. Pe:lro.I soltou 
o_ brado ·de liberaade, o grito de- IndepPnuen
c•a ou mort~, - a.o qual elle correspondeu ci'Jmo 
commanàante da gllat•àa de honra <JUO acom~a
nluwa o impe1·ndor .. 

Com esws s~rviços, com merecimento, com an
t~guiJ,,de, porque é o mais anti g,> coronel do cxcr
c•to, foi ciTe por vezC$ preteddo, porq u o não pcdin, 
nii.o adula,·o.. Ü<LYio que S. Ex. o Sr. ministro da 
guerra era homem justo, que at~cn,lia ao merito, 
'l não a partidos, e veio de S. Palllo reclamar 
seu direito. E o que fe7. S. Ex..'? Entreteve este 
individuo por mais de um anno, acho.ndo-lllc 
sempre razão, e indeferia-lhe!! l E dcst'm·te zom
bou de um homem serio, da ordem do Sr. curo
nel Ldtc ! ! l E note-se que ha•·i,!o duns va"as 
~e offieiaes-gcneraes, e uwa do~lln.s devit\ cal}er 
sem du,·iua nenhuma, ao mais antigo coronel u~ 
exercito, ao homem uc merecimentos baseados 
~m tanto~ c tão bons serviços. 

E é not~\·el, senhores, qne <:1- ·go\·crno, que tem 
sido !Jaratcador ele titulas c honras, não th·~s~e ao 
menos um titulo para es;;e antigo servidor do 
e~tado, pnrn o ~oldndo da indepcndcnoiR, para o 
homem q tte ple1teou em coronel a ctLu~o. nacio
nal, e quo está eondcmnado a morrer em co· 
r!:lncl, quando militnrcs do poucos dias são otti
~aaes-gcneracs. 

. S. Ex. !\ accusado de '*'·r hnmcnsnmcnt~ mot·oso 
rctn.rdll. todos os negocias, que se ucll:io amontnndos 
sem docisiio em damno da administra~-iio dn ~ncrrn.. 
Tem burlndo a~ minhas esperancas e do publico, 
que o con;iderava um dos caracteres justos, pois 
que- no mesmo pnsso que dorn1C. nos ne"oclos 
adulinistrath·os, suj<:it9-se facilmente no patro
nato, e po~ is~o e faeil em concedet• baixas ás 
praças d~ e>eercito, mesmo sem que algumas del
las tenhao acabado o seu tempo; çntr~tanto ·que 
• outrns que o tem acabado, ma$ que niio tem 
quem peça, continuão a s~rvir 1 E é nestas cir
~umstancias que nos vem dizer no seu rclatorio 
que h a difficuldadcs para organisar o exercito?. . 

O S ot. S •·:,i.RA : -Espichou-se, 
O Sn. PAcrmco:- O anteces~or de S. Ex.-man

dou sahit· do. Pará o ~apitiio Jacarandá ; chegou 
elle a est.t curte, e fo1 nomeado para o conselho 
administrativo da província do Maranhão tirando
se o emprego .de um olficial reformado.' que me 
dizem servia. bem ; e o que succedeu ? O capitão 
Jacarandá poz-se logo em luta com o presidente 
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... da pL·ovi.nci:1 1 ~cguud•J ca1·ta:,. confiU~nciacs da
~fuelh~ pt'f,\•in~LL O ~>rcsh]cntc e.xifTt.: do (O'uvcrno 
unp<;n al a _rctil:ada UC'<Stl capitão,"' c o c~nselh~ 
adnnuistr~tlVO, mfluenemuo poi· elh~, p•,d~ a sua 
conservaçau. ~ . 

O SR. n. Fn.\:scrs.:o :-E' uma grande cousa esse 
capitão Jacarandá! 

O SP:· PACHECO :-Pnra S. Ex. é indiffcrcntc que 
o prcs,dcnte !In prol"inein c~t<'j:t em l11t<t corn o 
membro do conselho :1dmínistr:ltivo; recebe ·os 
papeis, c gunrdn-os c t i sua pa:i;t.:z., s~m que d(! 
uma prompta soluçno! 

Dos celebres boletins de S. Ex. ,-ê-,oc a facili· 
datle com que cllc concede o vcnciment~ a ofti-
c•aes c praças_ de prPt, mno~dundo-lhcs fa<el" 
profusamQntc a,hantamentn de soldos, concedendo 
passagens c ajuda de custo, resultando d~spezas 
e. g_,.st~Js, e no mesmo tcmpG relnxao)ic da dis· 
c!phno ?_Corpos da cõrw, e de al,•umus proviu
era> cstao cheios rle <1íliciacs addidos que perten
cem a. outros corpos, entretanto que ucstcs não 
ba officiaüs parn o scn~íGo . 

·_O Jlatronato, como j:'t <lis~c. go\"et·na n Ycpnrt i
~~r_,._a gucnu, c será o cancro que ha de ilevo-

Qna.nd,., o patronato Í<llla S. Ex.· deixa de 
hesi~ar. l\'iio duvido11 aceitar um projocto de. pro· 
moç~o de tres segundos cirul·giVes do eoq)o de 
sau1le quo o seu n.ntecessoL' ha.via planejado~ No 
numer" dos tres que assim prnmoveu estaYa o 
s'·creL,LL·io do corpo d~ sa11cle o Sr. José l'homa;o; 
(.,- Lima, com oJfc-nsa, segundo mC' consta, dos 
direitos do 2• ciru1·gião o Sr. Dr. Pedro Atronso 
Diniz, qu.e está. pl~itcundo para roadquirir sua 
autiguidnde. Co11stu que S. Ex. se defende di· 
zendo que a<sim proeedeu p::tra cumprir um le
ga,lo de honra 'l"" lhe deixára o seu nnteces<ot·! 

O D1·. :\fanoel do Rego :>Iacddo, que o Sr. l'.fa
no.6tl }i'uliz.at<io elev~'u.~o.. Uc paisano a cir tu·gi~to~ 
mo1· d~ br,gada, e que S. Ex.. de~pachou ,.ff,ctivo, 
foi por a.'lucllc-bendl.ciado c0m (\iversas commis
sões lucrativas, ent~e dias uma_ pela 'lual P•'r
cebia a g,·ntificação 1ncnsa! de 100.~, junto ao con
tad~r de ~erra, para rc\·er contas dos hospítaes 
mllltm·es. l!.Sse uoutor foi agora com uma pin
gue gratifica~iio e grossa ajuda ue cust•J para a 
Europa a titulo de estudar todos os hospitaes 
miiihr~s. 

Desejo saber se ~ssa commissilo que deixOll 
voga este Sr Dr. Reg" l\Iac"•.lo está preenchid~, 
ou guardada para quando elle voltar de sua pe
rcgrinaçiio, ou se, por i nu til, cst:\ abolida.. 

::;, E~. sabe que o corpo de saude do exercito 
fo i creado com um numero sullicient~ de facul
tativos poua. as suas nece-ssid.fLdês~ ~nlreta.ntl'l 
algumas capita•'S <·stiio accunmlarlas de cirnr
gioes, c clles fnzcndo falta nvs corpo,; da di visa o 
de Montc\·iJco, uo Rio Gtandc! c de o~ttra$ pro
vincia.s, e 8. Ex. n~lo ce:o;sn. do oontr.acto.r Ine
dicos civis! 

O quadro ull. rcpa•Urão ccclesiastica do c:~;ercito 
tan•bem tem um numet·o certo ue capclli\e·s. 
S. Ex, tem mandado contractar muitos capdutüs, 
sendo notavel que ao mesmo tempo que ha cor
pos sel!l ca.pellües, ha companhias fixas e forta
lezas insignificantes que o~ tem. 

Devo chamn1· tam!:>cm. a attenção de S. Ex . 
para o que se tem_ passado com as compras· do 
arsenal de 1:uerra. U"ru rwb1•e deputado peln pro
vincia de· )(iuas Geracs, cheio de patrioti,;mo, 
cansou·&!! em denunciar nGst.o. cnsa aigun,; fa.çtt>s 
escandalosos que se u~rJ.o n,l at·senal de gncrm, 
e não duviuou carregar com todas as odiosi · 
dadcs que em consequ('nda da apresenta.ç.ão desses 
factos nesta c:1sa pudessem recnllir sobre a súa 
cabQÇa. 

lfas eu creio que alguns abusos continuão. 
proveuientcs talvez da iustítui~ão e não do~ ho
meus.. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 15/01/2015 15:46+ Pág ina 12 de 20 

SESSÃO EM 1 DE JUNHO DE 1855 
Nilo é de n1inhn intenção atf1car os m~nlbrc,s 

do c'-.>n...;(!lho administrativo do ur~~;ntll de ~ue1·rat 
cuja. probidad~ reconheço; atnco sim a institui cão 
etu s1, pnt·que 111~ parece t~r defeitos qu't! o 
Sr. nüni:sLro Uen:rú. l"l'lllClliar, para que lu•ja 
verdadr.ira conelH"l"l'llc!a uns compr1\S. 

Gcncrns tém ~ido comr•roclos pot· nltos preços 
e de mil qnnlidad~, s,m qne :). Ex. tenha j)S
tuda.du mdos de obviar as r,·petições. Para o Hio 
Grande do i;ul foi rem<:lli<h u.mn J?Orção dú JleS· 
.!limo calcado, e, gegnndo denunctiio cartas da
quella pt·ovincia, con~l;\ que o seu presidente 
devolvcrn uma porção de,;sc calçado pm-a !:>.E>'. vlw. 

Mas o que fN S. Ex.? Na~a. Das pt•ovincins 
se queixiio tnmhem dos ;:;eueros que da c•wt0 lhe 
vã~, e 1nc pa1·ecc ·att~1nlcnte in~politico que se 
rcmett.ão para forn~l'im~nto J.as guru·nições das 
provindas ohjc<"tos que alli podem ser fohricados. 
Dign~·se 5. Ex.. informar-nos para que se1·ve a 

commissão de pn•moções, dessa entidade que tem 
c1·escido ao lado tia secretaria da ::luerm; na 
minha opiniiio não passa elln de uma sin~-cw·a. 
N'io serla melhor rlar as att.ribnições dessn com· 
missiic• por um regulam~nto especial MO conselho 
supremo? Dizem-me que a intluencin nestas . c 
u'outrus cousa~ e niuda o oJilcial maior do 
Sr. -n:ainistrv cn1 <J.tl~ ::::,_Ex. dc$crlnça.,·pn.ra. assim 
se forrar ao grande trabalho de sua repartiQ•io. 
O official maior póde ser mttito Jmbil, n1a~ em 
cert.."t.S n1atcrias, c01110 pro1nuçõc~, etc., Ueve o 
Sr. ministro ser tudo. 

Cabe tambem aqui dcchwar que c nobre de.pu
tado pela Bahia, ;o Sr. Ferrnz), en(pnon-se qna.ndo 
disse que honye disperdicios na sala do officif\1-
msior. 

O Sn. FERRA7. ;-Na· $ala da commissi'Ío das prol· 
moções. 

O 8n. P.-cHE<;o :-Esse lux.~ nsiatico dá-se, mns 
é lU) gal:>inate do Sr. minist1·o da gu~rra. L:i., sim, 
dizem que ha bonito c brillt,nte estJelho (>'isQdt!s!, 
sofá ou divan de ruan·oqubn, um luxo incoro
path·cl com a repnrtiç;io, e. o mesmo na corn
rnissiio· de prOlllO<;Ões. As reparti~ões de\'ern ser 
asseiadas e ter as cousas <J.ú~ lhe são indispen
sa\•eis, mns ~.tio é uecess~no que tenhâ•l o luxo 
com qn~ o Sr. ministro dn guerra preparou a ~ua 
secretaria e a. ~ala da commissiio de promocões. 

O qne consta é que ~e gastou um di-obcil•o 
louco com essa secretaria; e se nj'(o é nssim 
sirva-se ::>. E:-.:. declarar :\ camara quanw dcs: 
pendeu, porque , em Ycrdade, do r•!latorio de 
::;. Ex. nada pó<le ~oncluir-se o.bso:utanH.nte se
não que S. Ex. foi muit<> laconieo e inteiramente 
incompleto, _pouco ou naJa poclcn<lo eolher·SC do 
ditu seu rdatorio. 

l<"al!ou-se jà aqui da com missão do individuo cha
mac!.o Valle, que foi lima miset·ia; peço a S. Ex.. 
qne haja de lei" a este respe:to o officio que o :ir. pre
s~d~~te dt• Paraná, qne é membro desta casa, 
d~ng10_ a S. Ex. a ~ste respeito, e quacs as vro· 
l'1denc1as que se d1gnou tomar ácerca deste in
divi<luo. 

N:io conlinuarQi por hoje, Sr. presidente ; ou
yirei o nobre ministro rln guena., ou,•irci aos 
1Uustres membros <la cotnmissão, e então verei 
se deW> enb·ar na diseussüo da fi:t(•ção do for~as 
de terra. Antes, porém, Je sentar-me, ~crgunto 
a. S. Ex. se reconhece cornmi"O a nccess1dnde de 
abolir ~S casti>:OS Corpo•·ae,; na guarda nacional. 
Em Lod"s os annos quando nesta cusa se dls· 
cu te a fixnç:\o de forcas do tcrm a oppoaitüo t~m 
s.empre apro,·eit:tdo a occnsiílo pnrl\ pedir 11 nho
hçilo d~s•cs ca>tigo.> na ~unrdn nncionnl, ~AP,Í<t· 
do~.) E' nesta le; que sempre os S1·s. ministros 
da guerra pt.!d~m nutorisaç:io parA destru:Rr 4,tM~I 
guardas nacio11aes, é em virtude de•ll.l lei qtw 
os guardas nncicmaes fic,\o sujeitos a es!K's 1n·il· 
tantes castigos. 

Na minha opinião os castigos corpor&.Qs, altlll 

dú ineonsl.itttcionaes, silo desnecessn~ios para a 
ordem e di~ciplina dn. gu .. rda nacional, nem mesmo 
•1uando ella funcciona. a par do exercito, e por 
issn não posso dei:.ar ainda de reclamar uma me
dida quG ncabe com semelhante ''ergonlm. Se que· 
r~is. roformas, come~ ai por estn, ()Ué é tue1l e 
prattcav<ll. 

Uma eousa que é lambem altarn~nte reclamada. 
/, uma onlennnça milit~r que ~a amolde ao pro
gresso da sociçdade, e onde Sfrjão ,.egularisados 
os co.stigos no exercito. Entril.o e sahem minis
h·os, o disto se n:>o cuida. • . 

E não nos poderá dizcr·S. E"· que fim teve a 
codifica<;ão das leis rnilitar~s? Digne-se decla
rar-nos o estado de~ses trabalhos, o que tem 
feito tt commisoito, quando S. EJt. pensa que estes 
trnbnlhos pod~r:l.õ terminar. 
Ei~ ao que me limito. 
o Sr. F.,.rraz,- A. camara não devo sor

prender·Se por eu me· haver inscripto entre os 
nobres deputados que pedirão a palavra a. favor. 
Desde os pdmeiros dias em que tomei assento 
nesta co.sn tomei por norm~t não negar ao governo 
a força necessari.a. para. n susteu tação dos llOSSOS 
direi tos, d;t h"n' a e da gloria nacional, e pro
curei sempre dar ao governo todos os meios ne· 
cessa rios pnra moralis3r, para organi.wr a força. 
permanente "do exercito. 

Send.o estes os meus principies, na época actual 
julgo ainda mais rigoroso o dever de manife.·t>tr. 
o meu voto neste sentidL.>, attent•J que o discurso 
da corôa na abertma da· pl·esente sessão decla
rou a necessidade da organisa~ão do nosso exer
Cito. 

Sendo esta necessidade manifestaoia, havendo 
o nobre ministro da guerra, no projecto da fixação 
d:t. força, pedido alguma autorisação pura e~te. 
fim, eu não posso deixar de considerar o parecer 
da nobre commissão de marinha e guerra, em 
que com a subtilesa muito setliça substitue a 
palavra- autoris1io- por- precisão- burlando 
as~im as vh;tas do governo, que queria uma au
tonsa~ão para reformar :\ organisação da infan
taria, reduzindo essa reforma a um ou outro 
Col'po muito sc~nndario na linha de conta em que 
se Lle\·em ter os corpos, senão como um voto 
dê OlRIIÍfesb oppO$Í~~O-

l.:'~lA. voz: -S. Ex. não duvidou aceitnt· esta 
em~nila. 

O Sn. F~mu.~:- A posição de S. Ex. é muito 
melindrosa l (Apoiad-•s.) ~- E:t. vio-se de fr~nte 
com uma commiss>io que lhe era ·hostil, nem sei 
s~ S. Ex. •1st.á muito seguro com os seus colle
gas. (Ri$adas.) Para mim a opinião dn commis· 
silo impai'tR uma divergcncia do rninisterio · 
mNnbros ha proeminentes dessl\ comnliss11o qu~ 
nilo podem proferir uma pala:q't\ sem ser Lle 
accor<lo com o noi>•·e llresidente do ~cnsdbo [apoia
dos;, assim se mamfestão, e eu, ::ir. presídent~. 
s<>mpre You para. o lado dos fraeos... (Apoia· 
dos ; ris<ldas .) 

C >u Voz : - O nobre ministro na·ua tem do 
fraco. 

O Sn. FERRAZ: -Senhores, eu tenbo obrigaçito 
de d~larnr ·qu,e n~nbuma ~esson me merece mais 
re~poitu p~las suas qualidades particulares ·e pl!
bhcas, pela sun i ntclligcncia, pda sua imolensa. 
probidade, que o llobre ministro da guerra. (Nu
m~l·o.•os npr•iado~.) AproYeito esta occnsiiio para 
d~-clm'•\1' alto e bom som que me lisongeüio muito 
(tS •P•lln-Jo• 'llle ottço da parte da opposiçao e 
olll l'l&r1o •la maiorí!l .••. 

O ~n. PwtJUUA l>J< lt!<t.Ló E outllog SENliOlU:S! 
-llo LmJa IL IIIAlorla. 

UMA \'u~:- De !..da ll t~~tnara. 

o :;u. I·'I·:UUA~:- ••• llrlnclpalmente ua oppo-
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s1~a•J, porque a maioria por eondcscendencitt faz 
isto. [Reclamnçues. ) 

MnTOS Sns. DEPUTADOS: -Não apoiado. 
O Sn FERRAZ:- A '•ida da maioria aetual é 

uma vida toda de C<.lndescendeneias. (Nvo apoia
dos.] 

O Sn. Frm.:Em.• o.: ~IELr.o:- De dedicaçiio. 
O Sn. s~n .. n·_. dll um apa.rte que não ouvi· 

IDOS· 

O S.n. F~nn4z:- Fallo assim em resposta. n" 
nobre deputad•J por Porn~mbueo, fallo a~s\m at
tendendo ao que o nobre deputado áqui expri
mia em 1~53. chamou a actual eamar!k dos de
putados senado de Napoleão ..• 

O Sa. 1-'lGl;R!n~ DE Illti:LLO: -Não· me lembra 
de ter dito isto. 

U:o.~ V o~: - Entii:o eatav:. em opposição. 
O Sa. :FEaR,\Z:-Eu ao cont~ario dedico· o mai ··r 

respeito o estima a nobre maioria, tenho J>razer 
de ver-me li~a.do a ella pelo~ sentim~nt\ls do co
ração, ~mbora nas apparencias apr~sentemos <1if
f~ren.;a ... 
u~, 811. DEPI:TADO:- Pois não mostra , tem-a 

tratado mal. 
tJ Sn. l<',;muz:- Eu tenho tratado mnl a maio· 

1·ia? Qual é a queixa que póde ter de mim~ São 
a acato pol· ventura? Já disse atgutna cous;.\ em 
seu dezar? Se acaso· alguem póde ensoberbecer· 
se de dem onstmções lisongeiras de sua ·parte sou 
eu, porquG ainda o anno pa,s,ado tive apoiados 
~et:nP.s delln, gn:1ndo fallaVtt de seus interesses. 
(Rtsadas; apotados.) 

Mas, senhores, não me desvieis do meu pr.,
posito. 

O go,·erno entende qtte ;;e d~ve oJ'ganisar o exeE· 
cito, que se deYem v"tar med1das qu~ tenhoo 
por fim ~sse grande <!e;;ide>·atum. Ninguem mais 
do que eu conhece o f,tnd.amento de~ta necessi
dade, desta medida tao import:mt~. D1ssemm:\do 
o nosso ex~rcito como so acha em differentes lo
calidad•!s, r•!talhados os COl:fJOS ainda muito mais 
pur ditT~r~ntes lccalidadcs, retalhados lle maneira 
que nã•> se póde c~nscguir n verdadeira di;;ci
plina, 1·eduzidos a corpo~, a ~en·iços mêrrunente 
policia es, substituindo seus commandant~s e !l1!i
ciacs aos. ddeg:ados c subdole~ados, com feJçllo 
mais de polic1a, mais judictarin do que com 
feições militares, qne exercito poderemos t~r? 
que organisaçuo poderemos deste modo conseguir? 
Quando a nuc~ssidaue ~hPgar, nos veremo> na 
lnC$tna P••Ri•;iio em qne se acho~• o go,·ern_o in
glez l'elativum.cnte ao seu cxcrclto, ·u rcspc1to do 
qual um h•>lllclll ~mínclltc dizin no seio de seu 
parlamento, « Temos brigadeiros ~ue ni\o sabem 
o que seja a brigada ou uma d1visii.o, que a 
\"iSse nu1ooll•·ar, ou m·gani:mda. » 

Por ,-,mtUI'a quercní o gove1·no consen·ar ainda 
este estad•.> de causas? Se1·a convenie,lte que o~ 
~orpos antlem assim separados, destacados? que 
se afl·ouxcm n~o só por est'urte os laços da dis
ci'(llina, mas ainda. es~e grande la~o que faz de 
diff~rentos corpos um sô corpo, qtte faz com que 
no momento da a.cç:'io manobrem como um só 
homem? E' possível isto, senhores? 

Se as necessidades do pai.z, a sua tranquili
dade, se a policia. e a tranquilidnde exige força. 
'destaque-se antes ou crêe-se antes uma força 
destinada a este serviço fór,, do seni~.o do exer
cito doi que Sil desta.q_ue corpos do ex.erc .• to para 
um tal serviço. [Apou~d<)s.j . 

O SR. S,.;!Un"A:- E" uma idéa aproveit-a\·~!. 

O Sa. FEUBAZ: -Eu uão quero regimentos pat-a 
procissões (apoiados], quero regunentos discipli
nados, quero corpos promptos, amestrados para 

de um morncmto par~ outro sa1Jer•~tn, quando o 
momento e11egar, como hão de combat(ol", como 
h:lo do .pelejar em defesa de sua patrio.. 

Em todos os paize; G l10je uma. n~cessidadc CO• 
nhecida, os cau1pos d~ exerc!cios ou da manobras, 
essas escolas permanente< das tropas o instrucção 
d<Js corpos. S'e porém fize1·dea o que agora se 
faz, ter um corpo d·•stacado n.> Pará, outro na 
Bahia. outro no Rio d2 .Janeíro. dcstin:1dos a 
funcções alheias do sen-iç•> proprio, destinados 
a fazer a gual'niçJo d" ~ad<la.,, d., casas de cor
reação e outros cstAbelec\lnentos taes, como po
d~rois conscg~r essa disciplina. essa orga.nisaçtio 
t~o nccessaru\ . ... 

O Sn. S.<.u.<XVA: -Falta-nos a força policial. 

O Sa. F&nUAZ: -Diz o mc,u nobre amigo. de
putado pela minha provincia: falta força poli
cial, <}Ue relJledio ha? D~stine-sc ante5, como jã 
disse, uma força especial para este se~viço, mas 
não se destaque dlls cvrpos do exercito, ainda 
que t:a.ra isto scj!l nccessario diminuir -o numero 
destes corpos. 

O Sa. SAnA! v A:_....:. Apoiado. 

O Sa. F>::Btt,\.7. :-Os corpos que devem f,muar 
n ·força actint do e:.:êmito cstej no em campos pro
prios :~mc;hando-se, e:cereit>lndo·se ·n·l servi~o das 
armas para qualquer chamado do paiz, e 
estes campos sejão e~tnlldecidos em lugares en:. 
que a. força, qua.11do precisa, p~>ssa acudir de 
prompto ás pro,·incias que a reclamem; e nós 
eotào teremos officiaes experimentados, ver.Jadd
ros praticos; esta escola será m~lhor do que a 
de applicnÇii.o q_u.e o noh,·c ministro creou na for
talo2a de S. Jo>to. (Apoiado.) 

A necessidade ainda ~ mais p all'itante pelos 
abusos que se .dão: fallo da necess1dade da or
ganisaçiio à o exercito. O nobre ministro sabe que 
é umt~. mcdiua de grandll il"portancia, que é um 
grande bün~ficio no qurtdro de um corpo a con
servaçã~ dos officiaes e praçns que lhe perten
cem. 

O SR. SE!i.n~o.:-A~oiado._ 

O Su. Ft:anu :-A gloria de um corpo se iden
tifica com os soldados, o .a gl~1·ia de um corpo, 
as suas banddt·as são como uma. relíquia sagrada 
que deve ser respcitaJn c conserYnda á.qucl\es 
<Jue tontl"ibuiriio p~•·n. •-·~sn glorii!- (Apo•atlo$.) 
Entretanto pelo qlle tenho visto, pdo que cousta 
dos boletins do ~r. ministro, esta regro não é 
seguida. 

Ha uma · mobilidnde continua nos nosso.> corpos 
de que se compõe o exercito nn p><Ssagem ue of
fidaes de u11s p<ll·a outro8 cMp"~• e bSta mudança 
d•werí• ser sem duvida prejtHlicinl, porque nssim 
n:io se poderã contrahir aquelle amor que pelo 
contucto, pelo costume, ordinariamente se esta
belooem entre o official c o soldado que ser\·em 
no m~smo e''rpo. (Apoiado.: 

Mas, senhores, o mal n:1.o estiL ahi sõmente. 
El<:istem corpos cujo nu111cro de officiaes est,\. rêdu
ziuo a cioco. As licenças faxem com que sejào 
distrahidos dos s€us corpos mui tos olliciaes, e 
como o nohre minigtro c•tá tomando ap.:mtamen
tos a este r~speíto_ eü lhe direi que o 50 r~gi: 
mento de ca,·allaria está no~te caso ; notar-lhe-Jie, 
ainda. al<ouns corpos d., Cea1'á, da Parabrba e de 
outra.~ p;o\'incias, c até a propría divisâ<> existente 
na Randa Oriental. 

O $n. S>:II<A :....:E' verdade. 
O Sn. Fk:r.n.o.z :-E direi ao nobre ministro que 

considero isto um mal muito gt·ande, especial
mente se eu puder vcrifi.car t>Or algum documento 
que o nobre. ministro me fornecer, ou por sua 
pala\·ra em que muito acredito, quo.l o numero 
dos officiaes que eshi.o fóra dos seus ccrpos. Ct·eio 
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que nndn em mais ele 203, or~audo o numero <l~ 
capit:it:s em -!0! 

O :,;n. s~:i.nA :-Talycz mais; e niio ha caminho 
Ulais perto pnm a indisciplina. 

O Sn. F.t:RIL\.Z. :-A c~Jrtc re~o•·git.a de officia.es 
licúucbdos; os col·pos q~le e.st.;.1o aqui achão-sccom. 
um granuc numero do olllciaes ad•lldos, e isto tudo 
é utn n1al. Todas as vant~agens da permanencia 
do so lu aJo e do o1licinl 110 s~11 l)roprio corpo so 
perdem absolul~melltC. 

N ot.t-se que ainda, em prcjuizo do serYi~o pu
blic•>, hu uu•u prudílceç•io em la\·or das pr·•~:a~ 
dos ~OI'}.>os estncionnuos nn cv•·te. Essa predilec
ç:1o c.ht. lugaL· a c~~:lS lic:..;otl t:.:ts 1 ao dC!scjo do oflí
cínl Yir pa.ra a cl•rte. S. Ex. n~lo i:,'lllll'A setne
lhante prcuilccç·io. O pdmc1ro cprpo de infantaria 
da cvrtc tem tido a fcliciJnde <1e ..-~r muitas de 
suas pm~.,;s ~ offi.cir.es sempre subinclo em postos, 
e sempre s11binLlo por merecimentos; tem visto 
seus subnltcruo> irt!m pnru a companhia de pe
destres, crei<) en, entrct..~nto que os.outros corpos 
qnc resiil-:om, cHt nus. fro11tciras ou nas pro\"inci~s~ 
não ~oz.io de tacs vantagens. 

0 SI<. B~t,,xo~o :-Apoiado. 
o Sn. FEitn.\Z :-As JH'rl<;<\S dos COl'J.lOS •h corte 

tên1 baixa., ;js \'ezes, antas de conchiido o seu 
ten:po. (rtpoiwJ_os.) \'OlunL~I'iO::; baquE', tendo· per
cebn~o · n pron111J do cllf;OJtlml.!nto l!UC lhe mm·ca. 
a lei, tên1 Uudo baixa iUltes d0 fir~Uur o p1·azo pqr
que se ob1·lgou a seL"vh·, e nã..o téa1. rcstituido 
parte do premio corres!JOllucnte ao tmnpo que lhe 
faltn, no entretanto •1ue pela ordem ou pelo ''0$
tume d~ dar-se bnb:a n um que tem Yencido o 
sen tempo, na l'aziio de trcs recrutas, resu.lta que 
OS que estilO fúra da curte YiiO ficando etcrnumcnt·~ 
feito solomlos continuando n servir. 

O Sn. Bn:.:o;nXo :-Apoiado. 
O Sn. F>:muz :-E niío sú o contractaclo, mas 

. :1.tê o l'ecruta,Jo; e d'n!:i o que rcsultn? Difficul
daUe.s do t•t!ctutamento voluntario. 
. O Sn. Bt<A~IJ.\0 :-E' a conscquencin. nccessa

rm. 
O Sn.. FERn.\Z •- ~ingue)n vai serYir n u1n go

VCl'llO que pr.o!llettc e falta ás sua!> promessas. 
{Apoiaúos.). 

O Sn. VlA;o;Dc:nLc:Y dá um aparte que; nar~ pude
mos ouvir .. 

O Sn. F>:nnn:-Ha c"emplos, ha cadt•tcs •luc 
senttio rn·ac;1L YolttHtnl'inuu!ntc, t•ecebcr ... , a Ç'l'ati .. 
fica~ã,,, e d~pois p<Jt' qualquer motivo diio ~ai~u 
c não l"ü~tit.uctu o que pcrccl>êr;1o. 

Ora, este esta lo de causa~ deve determinar 
al~utna lliCdíua. F.u, d~put:1do dn o_Pposiç:lo, estou 
t>mmpto, •·ff••t•cço-mc ao nobre numstro para ns
siguar tudo quauto for neccssuriu pam a o;·ga
nis.."lt.âl) do ex.el'cito, c com tantA) 1ml.is prnz~r fa~o 
este off~recitn('llto quanto croio qut! o llvrizonte 
do Bmzil S•) apt•escuta com cõr~s muit.J carre
gadas. O deseula.ce dos negocias do Pnraguav, 
sobrê o~ quat:'S cllan\o a at.tetn;ii.o da. Cil.ffiAnl. U~s 
deputados, me autorisão a pensar assim. (Apoia
dos.) E jà que çbego (k cS\<) punto, pcrguuto: 
acha·se o comnumda.n~.e da dh·isiio qtu• fvi nu Para
guay dcmettido ou n;i<.>? 

O SR. :li F-r. r.o Pn.\~CO:- E' segredo de gabi
nete. 

O Sn. I<"Jmn.,7. :- Co11tiuún cs.>a cmprc;::nolo, 011 
continúa ~ uulu·c tuinistro dos ucgocius t=Stl·n.u~~i· 
r"n 110 ll1mblt"'·riu, dcvoís 4.1c tcl' dt~cltwndo, com 
o nss~nl·J U:l tuu.ior ~HnVí<·<;do,. qu(j u nos~o en
,·ia~Jn {'X .. cn1.nn liLtc-1·ahru.:utc M su~Ls ilt~truc•~üest 
('.ontinila esse cmpr .. gado, a ··~speito do qual corre 
ge•nhncntc que h 11\'c uma mcdidl;l dcmitlindo-<> 
ou c<-ntinúa o nou1·~ mini~tro dos ncgocios ts~ 

trnngciros 1uo teceu-lbe aqui os 1na.lorüs elogias?' 
:.·lpoiados da opposiçiro.) O que e11 dís;;e a roopoito 
da <tuestào do Par,.guay ê ,-~rdade ou não? 

O que ol>Livostes? Em que ficou o nosso tralado 
de lhnitcs? O qu~ condeguistes rúlat.h·a•nente à 
naves:caçiio? Os vossos vupore2 nfto puderão ir â. 
no•sa raia de Matt:l-Gt·ossu? E~tais atatlos a uma 
colunma tat que infa.llin;llnentc t>u tereis de \'Cr 
passar a \·ossa !JUtria pela maiut• humilha~:iio, ou 
!icarei!S no dever rigorvso de cmprc_ga,· todos os 
recnt·sos para. <lU C a honra nacional SeJa mamida e 
respeitada. {.;'luito~ a{loiados) 

St·s. ministros, ncrellitai-mc·, neste momento des· 
conhe~o o que e opposição, fallo como bt•azileiro; 
sll sinto que os \·o::;so~ cnleulos, os vossas •·tt
ciocinios, as \'Ossas medidas fossem tão mat pen
l;adas, th·esseJU Uln tuo triste efl'cito que delata 
pouct) int.cr~JSSO pelo. hcwra. do paiz:, ou uma in
capacidadt~ abaixo da Jc <Jnalquer·estaclistll. d~sses 
luga.l'e.s obscuro:;, desses lugares selvagens {Oh ! 
oh! Rc.clwn«rüe~.) Eu vos peço p~rdão, fallo-vo$ 
com o coraçitu na bocca, mas niio quero inju
riar-vos. Fallo em uma llypotbese: ou as vossas 
instrLLcçõcs f o 1·ão executa.llas ou nõ.()? 

Ó Sn. F. O<:TA n.-"o: -Não foriio, é impos
sív~l. 

O Sn. FBnR\Z:- Se o não farão, .como ent>'io 
o ·nobre ministru dos negocios P-Strann-eiros u·os 
disse aqui qu<ó> htwíiio sido fielmente executadas? 
E so o L'orão, con1o ó que esse tninistt·o ainda. 
f~Lz parte do ministerio, ai:>dn se assento. nos 
conselhos da cor5;t ·? tA.iJOiaàos da o:f'[JOsição. 
Cno.;<io-se di/t'cr.:n tes apa,·tes.) 

Sou franco, não tenho capaci:lndr. alguma, não 
sou ido:teo para os gnlndes cargos do paiz ; mas 
se eu füra ministro, qu,<ndo um dcputn•lo fal
lasse como cu fallei acerca da. qucstno do Pára
guay, diria~ -.ns informat~ões que tenho nilo me 
f>al.alitilo a di~er q~<e o nosso enviado deix(•U de 
cumprir as lllinhas instrucções, ou as cumprio 
fiel meu te : - tnas eu nú~ absteria. dç teceL·-lhe 
elogios, d0 defender a t.~.Jo o transe actos que. 
ou nãv se conhccifi.o, ou cOllhecendo-se erão dignos. 
ele toda " 1·eprova·~üo. 

O Sn. Auaus·ro D8 ÜLlVt.:J.R~ :-0 nobre ministro 
dos negoc.ios estrangeit·.,s disse que não tinha l'Q

cebido eümwunicações (Jffi.ciaes~ 

O Sn. }".:nn.\z : ·-O ministro que assim pro
ceJ~ dú mustras de lev: 0.11 Jade, delata que os 
seu< actos não th·crão por cunho o interesse do 
paiz, c sim atrci•;õcs pessoae;. (Apoiados e nao 
ap<Jiados.) 

Estou autoris:ulG a dizer isso, porque asse mi
nistro me disse qke ou era lcv:tdo por inimizades 
particulares, por paixões mesquinhas. (Apoiados 
c nüo a1J0i11Jo~.) 

Ahi tende;;, Srs. ministros, essa grande qn~s
tào; t..>nJes fvrças sufficientes pnra tratnl-a de 
um modo dig110 para o pai?.? Eu entendo que 
não: niio tendes forças 5ufficíentcs. Tende~ des
momlíslu.lo o paiz ant~ as republica; do Prato. 
(a11oiaclos): é preciso muita energia, e vossos 
rc-.;ur:;os sã.o fracos, e o re-sultaJo ser;\. esse m~::tsmo 
que nus rec.3iavamos e q u~ ti \'e mos 1 ... 

Srs. ministros, não obst.ante istu ditei-me: que 
medidas quereis? Quereis a or~anisação do exer
cito de. um mot.lo conveniente' Terei.; vós forçQ..S? 
Qnoreis ninda ruuis dinh~iro ? Eu ws dou, se
nhores, eu \'OS dou tudo para a honra e digni
<io.Je do pnir., c a cnmara ê unisona nestes 8en'
timeatos (e$t•·onàosos apoiados): mas escolhei 
vuss('IIS dt""Lcgado~, e se niio tendes (or<}LL bastance 
la gai esse n\inistedo ao qual estais tã:o a.gar
ra<\os como n ostra ao seixo {apoiados, nclo apoia
do.< e I'Í.<ttd<rs, : d~ixui essns mesquinhas vnnta
guns, ju tenJes feito muit(): e11 sempre me lem
l!rurci com p 1uzer das exp•·e!!Sõ,•s tendes f" i to do 
netual pr .. siuonte .Je Pt'rna~nbueo, que agradecendo 
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a$ graças feitas a~s inuividuos da3uP.IIa p•·ovincia 
\'OS · dis;e : " Agrad~ço-vos pel&· e11cben •e de e-ra
ças ter t<:~cado ou cobe.rto a provincia. de Per
nambuco! » (Risadas. ) 

O Sn. PAES B.mnETO : - Qae tem isso com os 
ncgocios do Parn.gLiay? 

O Sn. FERRAZ: - Srs. ministros, dc,·eis estar 
fartos e cheius, cu.idai na l10nra, na dignidade 
do Brazil, tii:o ntrozmente ,-ilipendiada! 

s.-. ministro da guerra, eu queria-vo.< fazer 
ulgumns reflexões,, queria-vos fazer censuras, cs~ 
peciahn~nte na parte relativa a promoçues, em 
que tendes pceco.do muito, mas neste momento 
eu deix~:, és.sa tarefa (• nobre co1nmissão de tna
rinha e guerra, elltl vos 6 ad\'ersa i•lteiramente 
(fl[JOia<lo.') ; digo-vos sórnente que ~s promoções 
feitas em re(!ra duo um inceutivo para o militar, 
quando s~o feitas, ropito, segundo as regras da 
lei e da impardalidnue. Eu. vos pe~o, :;r. mi
nistl·o, que ahandon~i~ esse vosso cnlcnlo mathe
matíco, em consequencia do qual a metade de 3 
são 2 (.-isad'IS). c vos pedirei que, entendendo 
que a m"tade de :3 sito :.l, esses :.l recaião soL1:c 
a antiguid~,de c não sobre o at·bitdo. 

Vos lcmbl-arei, Sr. ministro, 'J.UC existem mili
tllrcs de grande merito cujos d1reit •S não foriio 
attendidos íapoiado]; na miulla província existe 
um .... 

O Su. BnA:O:DÃ·J: -Em PernamlJuco lambem 
existe. · 

O Sn. FJmnAz:- .... frlbo de mn representante 
dessa provinda, c que ttm assento u~sLa c~ha. 
militar quo dumnte t1 rebelliào de 7 de Novem
bro na ruü1ya província prestou grandes set'\"i~os, 
muito mo~:o, nind<t joven era então: na ~uerra 
do Rio CJútndc do Sul, nits divcl'sas comuussõcs 
de que tem sido encanegado pelo presi<.lento· da 
minhn Provinda, c outras antoridnJes. tem dadu 
contiurías pr-ovas de seu medto, e me1'ito supe
a·ior, e clltl·~·tant<• vú.~ lhe fizcstes uma gnl.nde 
injusti~.a, 1nuito gra.ndc. Eu não ~ou procuradQr· 
desse in<.li,·i<.luo .... 

O Su. :r.Irxn;TJ\o n,, GtmnnA: -Mas sou cu 

O Sll.. Fc:tmA.Z:- •••. deveis pl'cmiar o seu me
rito. 

Vós, St·. ministro, haveis de Sel' en:::anndo nas 
vossns prOmoÇÕes, porque nomcnstP.s uma com
mbsiio para Í;tzcr o que devia ser feito por vós 
mesmo. :Sr. ministro, t'.!SS::l comtniss:io ajlliza lt. 
vista dn~ !o.> <.le · affido tiradas da seuet~•·ia, e 
CSS;LS Cés de vmcio ll:tO podem deixnr du rliz.;>r a 
vorunde? l>üdem oocultar circumstaneias favom.
,·eis a uns, c :'l.ug:m~Jntàt círcumstancia.s favorn
•·eis a <>utros, c ~~mo taes documclltos deveon 
servir de bttse sem con ll~cimont<) dos intcr~sa<los 
em ma teria dn to.nta ponderação? Abandonastes 
o conselho supremo Hlilitar; não poderia elte 
quando muito disS'l encarregar-se, ou,·indo nos 
in~cressados? Sim, era o meio mais facil, mas 
vos pe,liria aincla pa1·a que vós mesmo exnmi
unsseis est.n mater,a, é J:Í. g•·ande o clamor que 
se lt!\'â.ntn, é grande o desanimo que lavra por 
toda a parte .... 

O Sn. Bn,~~n.io: -Apoiado, ó_ cxactissimo. 
O Sa. F~ttnu: -Na vida civil como na vida 

1nilitar o premio é o ín~entivo do hontem que se 
dcdicn peht pat~ia ; quando esse premio e dis· 
tribuido " uns com mjustiça, a out1·os não ha 
nnd~t <]Ue fll<)a mais facilmede perder o gvsto 
pela nda pablica, ;;.ualquer que seja clla. 

L emhrai-,·os ainda, Sr. ministM, eu vol-o peço, 
que o militar que principia pelos grá.os os m:;.is 
infe.-iorcs nào tt..!m os metos necess:li"Íos pttra bcn1 
viver, o alimenta a esperança da um bello fu
turo, c o f11turo esta nas promoções, timi-lhes 

TOMO 2. 

\ 
essJ inCEnti\'O, e ~lles não terão interesse em 
cousa alguma. (Apoiudos.j 

I 

Sou filho da. Bahia, S()U um represent:mw, 
quero·vn.::; faz~r uma queixa.. .. 

Pcrdüc-me: a cam.:.Lra se eu uso dn pilhl\·ra 't'f)S, 
conforme os elt\S:ilcos o ensmao7 c contra ns cen

~ snt·a.s tl!) c•HlSOl" c rlasslco ..!a cusn, que niio ad-
t mittc qua cs . ..;e trulmncnto se de uO::i 1ninisLros •. 

O tratamento de vós é o mais snblime, é diri-

L
g:jdl). u Deus, aos 1nouu:rchn3, a t()àas as peasoas. 
t[UO se achà•> cna1 attus posições; o classico dcc. 
casa n;.io o pe:t'miUe, ntas eu uUo me importo! con1 o da~:sl.,;o Ua co.su, po1·quc muir.:.ls vezes d[t 

\ 

sincadas pciores que qua\quc1· tavcrneiro •..• 
o Sr:. FUHJEII't\. DE !J~::LLO E QCl'r..O~ SE~liORES: 

-Quem .é o classico ela c:\R-fl? 

1 O Sn. F1mnu:- Como dizia, .Sr. ministro, 
como f•lho e representante üa llahia, tenho a di-

1

! z.:•··vos que o · hospital militar dessa pl·o,·incia 
~c acha cullocndo n~ pcior local e co11t1'a todas. 
ns r tlg1·as dtL S~lu1le pn.blicn. Contrt'L n. suu ex.is
tencia nesse lugat· t&1n cl~n1ado cOn"lmanJantcs 
tle co•·po>, o presidente da pl'i•Vincia. todos tõm 
l'cdrunado no gove1·no suo. ntudan<_;n, ou para um 
pr . .>prio nn.cional dos Atr_ii;los Ol\ paril. um outro 
luga~.·, cL·eao que o hosptclo de Jerusalctn : essas 
reclatnnçUcs estão. na YOS$1l pasta, e \'OS peço· 
que abnndonéis o costume llc Scipi<io, e u:1o uur
maes 10 lwras por dia., .. 

O Sn. :1-b:o»nw DA Gc}:lttl/.: -Quem lhe eontou 
esaa histol'ia ? ' 

O Sn. F•:nrLtz :- E:<:ltminili e.sscs papeis e uc
cidi esse ncg<:~Cio. 

Algumas questões existem ainda que eu r;,ser\'O 
para o o rç~mento. 

Ao te•·minn.r o n1cn discut·so tenho dua' obri
gaçõe; R. cumprir, .umn. parn com t\ cnn"ls.ra qn~ 
::;e t1igna. mo ouvir com tanta. nttençiio," outra 
para com o nobl'e ministro. AgrJ.deço á camara 
a honra l]ne ni.e d:L 

Aprecio, Sr. ministro, todas as vossas quali
uade6, sinto muito que ""s tenhais collocado em 
uma posição ti\o dilficil : de\·ieis cr~r, S1·. mi· 
nistro, que os maiol'eS inimigos que \'ÓS telldes. 
são os vossos Cl>llegas, é a nobre comnüs~ão de 
~ut.rjnha e guerra. 

o Sr. Parnn uo:R ("linistra l7a mtn·inlu~) =

- Sr. pl'<lsidento, darei algumas c"plicaçõcs em, 
t•esl'osta no qu~ o nobre d~put.~<lo que ac~bn d~ 
seatar-~t~ Lli~sê rdnLiYnnv~nte aos nossos nc-goctos · 
cotn ;~ l"t~pnblica. do Pnrnguay. 

O govurno, s~nhorcs, zela. n. digniJnde c t1S ir.>
tcrcsses do impcrio como dc\'<J »:elar llUOltJuer 
Lrn7.íleir•J (rQJOi~dos), c como lhe prescrevem os 
nltos dc1·cres un sua posiçuo. (Apoiados.) 

O go,•ernn imp-.rinl tem coo;;cieucia de que 1tn 
zelado o <l~fendtdo esses sagrados objcctos como
Ih~ cnmtn-e : e p~rtn.nto, se cu nccito e agmde6c. 
em non1c do goYcrnQ impcriv.l, ('m nome ào pni:r.~. 
o ,·a\ioso apoio qne o nobre deputa<lo nos ofre
rece s~ p,u· ,-cntur:t ollc fór preci;o para.defender 
os direitoo e a 11-'m'" do imJ.>erio, eu. n ão pusso 
não dc\'<l aceitar as e"borlfl~oes e recommenda
·~ões que o nobre depu~ado nos dirigio como
censuras, como um est1gma de incapacidnde. do
minisLct•io para cumprir a suu m1ssao. [,\finto.> 
npoirrdos. ) 

O nobre dcput~do como que admirou-se de qu~ 
,, chefe J<' esqun,lm o Sr. l'curo Ferreira de Oli
veira jà não esteja demittido ... 

O SR. F>:111uz : - Hefet·i-nlc aos boatos, o per
guntei se cshwa ucmitlido. 

O :';n. J\b:nsTno DA ~I.~nt>õtH : -. . • como qne 
ndmirou-se que já se não aprestassem grandes. 
Jncius de gue.-rn c:ontrn o Parngnay ~ _. 

O Sn. F1mn.•z : - 'fambem não. 
3 
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O Ptn. !\fl~I8*tJH) D.\ )J ..... IU:"lJ.\_:- Se o llUla'l! dt!

put.udo nolo pt~nstl. as~im, p.urql\t"! fall<Hl I.!Otn ta•lt.:l 
cãlor, '·~ fvi tã,J a.cc.t·bo tJ t:io vi.tlcutv c1n suas 
ollset·Yõl\;-•cs e censura:;; f\.o g:aUinet.e? 

Scnhor .. ~.:;t as conlmunica.;i1es a. que se I*e!cdO o 
nol)n,~ dt~pntado ainda ]JcJntem é «tUe forfi.Q reee
hid~~; tüio poJia. portanto, o governo impet·inl 
ter jà tomado rll'liL>érao;iio alglln•u. áce.-ca dellas, 
n:io l1odí:1 tL'l" ~xarninad,l e dcdrlLlo esse~ n·~go
do.:; eom a rapi•l~z cunl •JnC o nob1"0 deputado 
pnn:~c~ tel-u feito. ~Apoin,fo~,} 

As~c-gt1ro a 1 nobr~~ cl~pntrulo que o go,T('1·no 
irnp(crial ha d~ toUllll" es.se n$:'Hllllpto U 1\ con:;i
lf..;l·nç:-to que mt.l'Cce1 •1tu.• IJa de n~soln·r Cfl!tl 
to;,la a 1uarlm·eza t~ t'01nt.l J"Cdaman.'ut :). digniclaLle 
c os int~;•·cssc:; d() imp..:río . .. 

O Sn. Fmw.\Y. :-:\la~ tn,\o N";t sabi.lo. 
O SR. l\li~l:<"rRI) UA :.'II."ti:Ún:- O ']"'~ p0S'0 

-d(Hde j:i ..Jeclarat' á eam:na e •ptc o pknipot0n
c[Urt"o b1•ftzilciro c~!d.n·ou cmn o : .. Nveruu J,, Pa
ragua.y u1n t:·ala.ll· ~ tte coln1netc.iO c notY~gacao, 
cnjas r"tifkwões tl;:!Yem ser t:·oca•hl• d··n\l"o elo 
_prn7.o .. le um· anno: ·:;.u~~ celchrou mais urna eml
Y8tl•::io acl(liciona.1 em 'lne fl)l estipula lo fjlll'~ os 
dous p;o,·crn•)S deven1 denti'O do nksmo pt·nzo 
Yir n nnL ac~ordo sob1·e n qne~t:-io d(! lind~es, e 
fl'l.lO sem este ajuste m'io potle-r~\ tãr~~evu~ti.o nr1n.cllc 
tràtado.· 

Eis nl'[ai o3 ultimos actos t\a nlis;::o llo Sr. 
Pedro FeL'l'Cil'a de Oliycira-; e a l'cs;>eito !lo 8en 
procP.Jíuiento, e a respeito d;l solu\',·lú que o g .•• 
verao impQrial de,·e uar a essa; estipui"•.'Õ0s, o 
gn,·e1·HO lal. de proced,)r com trJda a r,~Jl,~xnn~ 
eon1 torb a. mndnr~za. Ctlnsultando a. àignidncle ~ 
os int ·re<ses <lo imperio. [Jlzrito;• (JJJai<tdo;·.; 

;iião h,, contr:vli~•;iio entre o que acab•) de an
nLHicinr á C<Ul).a,ra Uc.s ~rs. d .. ~putalos e o tple 
ass·ovCIOil o meu l:ourado collega o Sr. minisrxo 
dos neg~..,cit)S Pstrn.n~.Niro~: 9 mell J1onrad., col~ 
lega fnJlOU Cllln >lllUeJII\ f•·anqueza que e dCI'ldn 
á .:amara dos Sr:s. d•'pntados; tudo ':)tt:mt·J d!c 
dissl.3 ~l r<.~~peito do Sr. l'~.~ro l.,,!rl't-ua de O!i .. -
''C!ira é fan.!a.to; os preccrlentcs de,; te u!Jlci<ll :;·io 
honl:oSo:oit :l Gsculha do gov~rno mlo P.C)di:1 Sr!t'" 
.acoim:"\a .:~mo o foi p<lo ll<>bt·~ <lq_.tlll:>J<.l, 
',Alwiatlos.! · 

O Sr. mini::)trv dos nc~odos ~strn.n~ ·i~·l_.:o; n:Tc 
considerüu scuão n !nimcirn llns 9;_u:stõ ·s iJ.ii:! · O 
Sk. Pedrv P~l·rt.:-:rft tle Oli\'eb·n d1~'Tin tt·alal' C:lm o 
1;0'"ei"IW Uo Pn,\'A.õuny: nfi..:, se rcfP.rio no~ f~et·-,s 
posterior ~~s, ao cl(' :~nl:lce d:~ qttt;o.;ti'h1 de u~~ \'IJ
ga<;-:io e comuu:rcio c dn l}ttcstfio dt! limite-s. 
i•1)lOÜ1tfO< ) 

o Sn. F•;ut:AX :-0 Je~t'nhcc j:i t!l'a saL.iJo. 
() Sn. :\hstsmu t'A :11.\lli:SII.\ :-O meu illlt>tre 

eo\\egn. o ~r. minlstt·o dos neg•)Cio:; t'"$ll"nng.:•h· .. ,s 
:sn~h~ntou, colno e:u sust'l!nto, e eu1n0 snsl4':11t~.&.
ráú_ tonos ll:'l~\cllc~ qne n,io e.•th·e,!CIH em oppo
s .. ;uo ao m:n15IN'lo, que IH\ solltçao Jc,sn qll~~· 
.ttlo o ~r~ Pedro Ferreira. du Olh·~irn se 1JoltV'8 

c.omo de,~ia. {Al;oiado.~ 

O Sn. Fr;nnA2 :-::-;;il.o, nil.o. 
O :;;.,, "II:>U>TitO D.\ M"~"s1a :-Elle ohte,·e <lo 

.goYerno paruguayó uma s:,.tisfou}àü hont•()s:l para 
o hupedv. pelo ag;_;L'a.vo quu nos ha,·ia sid•> feito 
na pessooil do cnt.;~rr~...~g:ldt.> d:! ncga~,.~~os do UraziL 
(Apoim~os.; 

o s~. F.lilU;:.AZ :-Xfl>>.,. n:Jo . 

O SH. ~ll:<I><TitO !'.~ :\htttsJLI. :-0 no bl'e d·•pmado 
}>ensa diYcrsalllentt!,. ma~ conccda-1ne t.a..1nlwm o 
direito de pensar •JUe e.•sa q ttcstão foi 1·rsoll·ida 
•lc um modo honroso. que n·lo podia s•H-o de 
. um modt) mnis honroso. ·:A.vointlo.} 

O :;a. F.~>un.,~:- Xão, sot>hot·. 
o Su. ~Ir:<ro1'l<O D.l. :\LAm:<lí.<:-0 noLre deputado 

d is~ que O meu honra lo collega. O S~. nlin iStl'O dos 
Hegocios e:iitl·angeiros havia as.sf!gu,·ado à cama,·a 
d~s Sl.'~. twputr,<los que o pl.et~ilJOk>ncia;'io ó•·a.::i
lell'O Jll'Ot.·~db·a em tudo con(m·mc a let1•a e espi
'ri.to da .. ~· su-a.-; i,:strucçües. ·Esta proposit=-à•• l· yer
cladei_ra, "' o nul>re llcputad•) a applica a questão 
de que tmto•t o meu ho1•ra.<lo collega; é, porem, 
in<'x.acta s~ o nobre depnta:lo <Jner applical·.>. a 
(actos posteriores, a respeito do~ qU>~.c~ o meu 
hon rad" collega nada dtsse nem podia dizer, a 
respeito d,,, quMs. pelo contrario, declarou que 
o governo m<o tinha ainda informa~ões officiaC$. 

O Sn. F>;1m.1.z :-Irrun~diatatnentc que o Sr. Pedro 
Ferreira lú (.'llln"ll tlcou de miioõ amarradas~ n:io 
podia fazer na 'la. ' 

O SR. :Mr~1s·;n!' DA 111AnlsiiA :-Creio, p~rhin~, 
ttuc as propos1çoes Jo nobre doptltado. niio sao 
Cun~latlas, que a~ ~Hlns in~repações ao nlinlstcL'i') ~üo 
p1·c:mu.tunts e ASSA<e inJU::Stas, porque o <Tove rno · 
tell\ pl·ocedhlo cOillu lhe proscrevi>lo os ~everes 
ele sua posiç;\o, em nada 1.em pr~judlca·io os in
t~rcss.:s " a dignidade do impcrio. (Apoiados. ) 
· Quaes silo os a c tos que pollem justificar a pro
p~siyão ~o ntlbre deputado, qn:m~o disse. ~u~ . o 
mm1storw telll rebmxado o credtto do 1mperio 
no conceito> dos es tn dos vi2i nhos, dos estados do 
Rio da p,·nta.•! 

O Sn. F~lHIAZ :-::õiio todos esses que cu apontei. 
O Sn. Mrxrs-rrro UA lLm•xnA :-~iio ''io o nobre 

dt.::putudo qut.! ú goyern~.> iinp-.:rial -encont1·ou da. 
parte d,-..s go,·eruns destes cstad•,!S- toda a e:"it.irna 
e considJl'a.ç:la '!"' '· lhe er,to duvidas? Q11aes forão 
as dilliculda.des posta:! :i passagein da. nosS<\ ex.· 
p~Ji~'úu ~ Qtlaes forílo us hostiliundl!s q tte recc
b~m·•s da parte desses governos? Qual roi a 
parcialidntlc que ell~s . mostri\r:"io a rc:>,.PCito do 
Pa.raguay? 

O .,;u . F I' <tn.,z : -I•i~ámos desmora\isaJos · per
demos wda a ÍJl'Ç:l moral que tinlmrnos nesses 
estudos. . . 

O Sn. M:rxrsw:o 1).\ l\f.,l!I:<I!A :- Pcrdo)e·m<.J o 
no~rc deputado que lhe ~l~ diga l'ltlr., sem qtH"!rer_ 
'' "t:t avcn~urnndo propos•çocs <!Ue podem ser no
civas un paiz .. {Apoiados.} 
~o o So·. P~d.-.J Ferreira dé Oliveira n:"io sef,l"uío 

nos ultiutos actus d>J. sua mis$:lu ns instruc~õ~s 
d•J gov.~rno., So ell~ uno s~ hou\'C eoau a ft!licida.Ue 
~1t.1c ca·a de csp~r.ar,. a t:onr...:J~si."io uào ,; qnu este· 
Joll.tllo.s dt!~I)\IJl"a.hso.J.~s, nu\s sun que dcvmuo~ pro
sc~u.,r ntt sustcutaçao.J. .s direitos tlo tmp~rio cum 
to~a lJ. t•lJlcll.CI~ (aJl.O~u.dusj, pelOS meiOS que !lU· 
uuttem as na~o~~ clvthsaJa~. ~:..t)JOiado.>.'.j 

LtulltO·Ul~ u estns ul>s~rvao;o~s. 

V o?..:;; :-)fuilo bom! · 

O St:. Sot:n Fn.1;,;co :-Peça a pal!lVI'!l. 

o S1· .. :=\.lof'"lln :I....,.•~a.n.ê"o:- Senhoras vou 
t.omH1: p11.rt:e nf:stu. discussào sr~brem.anairR hn· 
pre:sswnR~o, A cl\ll?llrll, llprt~iundo sem duvido. a 
tmportanc,a do ol.JJecto •te que a•aba de t.·atar 
o Sr. mini,;tt·o da ma.i'inlJa, comprehenderil. fa.cil
n~~nte. as dtll\culJade~, e talvez as perigos d~ 
dt~~uttr-se uma questno semelhante. 

TodavL~, Sr. proesident•>, COIIIO ella. se aventou 
pelo org1io :lo honrado Sr. ministro da marinha c 
11.a<la d1ssc elle que pudes,;e aeonselhar-nos 0 '8;. 
le:>cio; c?mo eu .entendo finalmente qlle delta sa 
nnn pod1a. ~re_scmd~•·, por i~so que os diarios 

i t<>dos publtcara.o hoJe o desfecho o n1ais. des!!Ta
çado ácercl\ de nossa qnestito com o ParagÜay 
ousarei ui:o:er sobre ~ assum pto de tl\nto mo! 
mcnto o. quP. a respeito p"nso, fazendo sensivel 
o procedtmento do ho•u.ado ministro que acab.a 
de tomar parte na discussão . 

. CJm efftlito, s.enhor~s; ~sperJ~va clt do Sr. ,;. 
mstro, qn~ .outr ur& J a se o.Jignou honrar-m~ co111 
a sua. anu.zaue, e de quent contintio a ser 
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ami~o. sem que talvez S. Ex. o seja meu, por· 
que cu fitJUei no mesmo 1 ugar c ti. Ex.. su Liu 
muito .•. 

O Sa. :MJ:<IS'l'RO P.l !li•RI>lliA: - Nüo ,; rnoti v o 
para niio sermos amigos. 

U>1 Sr~. DEt>orAoO dá 1un aparte oue não ou· 
vimoq. • 

O Sa. Ili~LLO FnA:o;;co :-::Iras S. Ex. é mlnistt·o 
dn corô11., P eu son apenas um h,mi~m do povo 
e mais nada. ~Ias, como dizia., pa1·ecia·me mais 
convenienw qne quando se trata da honra e da 
dignidaJe do paiz, mi'lhor fóra qne o .Sr. mi
nistro snct·ificasse a inepda, a incompetencia, ou 
a incapn.cidnJe de quem quer que nn d~sempe
nho de sua~ obrigáçõ,,s niio du,·i<la compromet· 
ter-se compromettenlo tudo o que hn d,; mais 
caro, n hom·11 do paiz; porqun.nto. S. Ex. sabe, 
nu dcv~ snber quo cstn co.nuarn é unn.nime tlt4 
dispO.iÍ<,~ão de auxiliar o ~ovea·no com todos os 
recurso~ para fazer ·valer os 8CU3 dil:eitos cn1 
qualquer pa1'te. (A.JJOiauo>·.) 

O Sn. Mr"rRTilO ])A !>LI.ndnn:- Eu ui\o emitti 
juizu a.lg1un. 

O Sn. ?tiELr.o FnA~"co :-Em melhor que S. E;o;;. 
A. exemplo <lo miui.tel'io in«lez, que qunn:lo re· 
conht~ecu prevnricaçU~s c abusos crn a·cpn.rtiçõc~ 
muito imporbute;;, ni\0 duvid"u dizer ante a r\;· 
Jlresentaçí'io nacional: "Senhores, houverão abu- . 
sos, cumpre remedial-o• ; cumpre ·Mrrigil-os ; 
cumpre encaminlua:r as cousa.s de t1mu 1nr~lhor. 
maneira ''• nos f•\llassc cotn toda a franque•a. 

Porque n:lo nos disse antes o nc>brc ministn> 
da marinha que as instrucç~eo do governo não 
tinhào si lo observadas pelo noss<'> e1\Viadn no 
Para;;nay? Xão seria. isso melbo•· do que da•·.,.~ 
llir.Jito n'io só a uós, como ao pai7., d·; ideuti· 
ficar o minioteriú com um emprega-lo ine]Jto, 
4ue não Leve a capacidade ou niio quiz ob;ervar 
8S instl'ucções que o :;,. . ministro dos ne;:!:ocios 
estrangeil·o~ lhe !leu, dizendo-nos aqui a tal r S· 
peito com o uccento da 1nais grave e meJitadH. 

· eunvic.;.ão que o nosso e11via.do ao Ptttttgtwy 
tinha tldmentc ·cumprido seu dever? 

O Su. ~lrsxsTRO o.~ M.\ni:SH.~ :-Nn. pmte de qnc 
havia noticia. (A.po·iados.) 

O Su. :M.-:Lt.o FRA:<co :- Senhores, o cst~do da 
ilOS-•a qucstiio eom o Parag,lJ\V, o muito verg-o
nhosó dt!S>mlnc~ de semelhante qnestii.o é conhe
cido ha muitos dias no Rio dn Janeiro. i Apoiados). 

Awu~s Sl\s. D~t>liTAnos : - ::\ilo huvla noticios 
officiaes. 

O Sa. MELT.o FRA~co:-Nito lu!. quem igtl\WO; 
iLR (ulhol< pu!Jiicns o ~inlliio tJropaludo; o Co>:n<io 
• \!CJ'ca.ntil o o Jul'rtal do Commcrcio mo.,mu n•>s 
tinhiiu uudu noticias tiio po~itivas ~ clams, ql1e 
du\'idat• dellas sat·ia ir alilm du sccptitlismo •. 

E, Sr. presidente, quon\ igno.a t.awl>elll ne~ta 
cidude que a. ut>ica defesa ojuo o miuisterio en· 
contra ha muil.t•s dias para jnstificnr <.> desg~a·. 
çadissimo resultado d~ nossa missii" armada n<) 
f>araguay, é a seguinte : " O nosso en I' indo nil.o 
cumvrio as instrucções que lhe farão dadas. 
Ei~ aqui o que eu tenho ouvido, Sr. pl-esi

dcnte, " todas a.s pessoas que parecem mnis 
bem in[ormadas, a. todos a,luelles .que tem mais 
cont..."l.cto eom o goYerno, 5cm que os ~rs. mi'nistro . .:; 
se lenhiiu dignado dizer-no~ çousa alguma a tal 
respeito. 

0 SR. MINISTRO D.4. JusTIÇA.:- Niio nos derão 
tempo nem para dizer isso. 

O Silo M.::.w FRA1ico: -Oh 1 pois o Sr. mí
nistr() da marinha não acaba de occupar a tri
buna? 

O S'l.. Z.fi~l&Tn<.> DA MARL"<UA:-Me.e eu não 
emittir juizo algum ~Obl"e esses actos. 

0 S!l. ~IELLO FR.<:<co:- Bem ! ~Ias porqrte 
n<io cl<:diuou da résponsabiliuale do governo o~ 
act:JS d · Sl!U ng~nte·: por(1ue nos não comu1unicou 
t•ldo o 'lue a semelhanto r~speito sabe: entenue S. 
Ex. rJne o pR;z d~Ye ignomr a histol'ia <la.s bumi
l!Hl~iie~ pOr que acaba UC passar, OU pon<a que ha. 
ineon\~cniente- em referil-a? 

O Sn. FrmnAz:- :Stio ha inconi"C!lientc ne
nhum. 

O Srt. '\Y At<.DEllr.EY : - Quem fôr o culpado quo 
pagtte .. 

O SnL ~li:_.iR1. ~-N~stas cou~as sempre l1a un1 tira 
d~,\~Cs. ~R•sadas.) 

O Sn. M~u.o Fn,,:sco: .:....senhores, n qnestão & 
lnuito grn v c. . 

O Sn. BRAi<o:i:n :-E· gravissima. (Apoiatlos.) 

O SP.. ~1,·:Lr. • Fn.,:-rco;- O nosso enviado, com. 
mandante das for~ns e;;tacionadtH hoje 11ãu sei 
aJndc, creio que Nn llucnos·Arre;;, cumprio as 
instruccõ"s do.J governo, como disse o Sr. mi
nistl·o dos ncg 1c:os estr.:1ngeiras, on não ns cum
]n·io, ~l>lllO quer-se dizrr ngorn, e ha muitos 
dias pt•opnhvno os confi.Jeutes do rninistc•·io' Se 
Hão c111nprío, porque rnz?i.o ·se u~i.o diz no· paíz 
n verdade ? porque se pretende n.inda o~cultar,· 
factos que nnv podem <lc.x<•r de set· du domil1io 
puhlico1 

Sr. prDsidente, a este respeito cu repetirei o 
que tãu doquentemcnte disse o Sr. Ferraz : n Púclc 
o g ..• yerno~ contar Gom o meu voto e .deJicacão. 
P::tm nu..,.illinl-u em tuJo_ qtte elle julgar conve
munt<> pam ·levar a df~tto a r~>~araçdo de todn.s · 
ns ittjust1çus, de todas a; lmmilhaçue~ porque nca
b:unos ele passa<·. apezar de termos m1us que su.ffi.
cicntc~ rocut·sos para fazer respeito.t· n dignidade de, 
nosso p~~z- J> ;ApoiadO$.} 

E, Sl.!uhores,. n~to ó es.La a prhlleira Yez que 
CU lU C pronuncio desta.mandra Quaudo OUtr'ura. eti 
ton1ei pnrte nas discussõe;; nesta casa, quando ent<l.<l· 
eu r,.~ia upposi~'ão ao m.niste-rio tle :1.9 de tie
ton•llru de 1;;;~, era desLa ll>Csma fú•·ma que eu Uh! 
proouuciav••. convidauuo semp•·e o Jl:OVemo p1u·a.. 
<Jt''' n<iO cnns,,ntisse que o uosso pnvilhil.o am occa
siào ulguma fosse ,_..iltíptmtliaUol 

Entendo mais, Sr. presidente, que este o!Terc· 
cimento sincero não i:le\'e ser ncolhido eomo o.. 
f.,; p.:l<.> Sr. ministr.) da marinha qunndo S. 
Ex. le,·e de r~spond~r n um dos nobres depu· 
tndos •rue n1c pr~cedeu, pon]ne, scnhot·cs. se o 
govcr·uo sahe cumprir o $CU dever, é bom e 
lOll[tn conYcnicntc que n cstrnng~iro sal ba que 
na ClllllRTll do~ uApUtados toJoS O.; Íntel'MSeS SO 
caliio <JlUtmlo se tratu da honra ~ dignidade . 
do Brar.il, que um st) ,·oto niio ~xistc que não,. 
s~j"L rn"\"ornvet ao govemo, e llnnlmente q•1e a 
unnnimidnde desta caml\rn nno recusará sacri
ficio algl1m no go\•c•·no pat·a elle chegar ao 
fim a <JUC tem h1contestavcl dit·cito. [Muitos· 
apoiados.) · 

o Sn. vY.o.:SoJ;ULE\":- Diz isso sem rcstrie
çõea? 

() Sn. Ma-Lo Fru .. wo:- Sem du,•ida alguma,. 
digo-o sem restricções. Eu soú muito franco, digo o 
que ~into. 

U'r Sn. DF,t>UTADO;- Basta-lhe o nome. i Ri· 
sadas.) 

O Sn .. ""[ELLO Fn 1:-rco : - Senhores,· entrando
prol_)riamente na discussão de que se trata ~ 
.dir~• ó. camárn. que ainda nenhum ministerio 
rennio intlividnos que mais particular· e~tima 
me merccess~m, brnzilE>iros mais dístinctos do 
que aqu~lle$ que aetualmente menêão o leme·do· 

·ostl\do. · 
O Sr. presidente do con..elho, senhores, esse llo .. 
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mom for~. de ll•nn yontn·l~ cotuo toJos lho •·eco- ·I 
uh,•cem .. • 

Ulol Sn- D~I'I,;1.'.~D~: -E q1~e sate. querei'. 
Q ·,;n. ;,{;"·'·'> F1u"co :-•.• que<' mais raeil que- I 

bl-:tt' J.o qui! torcet· ... ~RisFldas.; 
O $1~. '\'.~:<UE:Rl.llY: - Ajuute: • Sá lk J!i· 

rtmr:lf1 . " 
O Sn. ;.\[•·:t.t.n Fn.,:o;co:- .. mer('c~ por ~ssc mo· 

.tl..-o a mi11ha particular consldet•;tçiio. 
O til'. miuisu·o ths llell'<>Cios estrang~il·os <) cre

d or cl~ toda> as lllínhas atreiçves: foi meu mestl·c 
(a poim!os ; ,-i.sada~\ : delle l:>cbi todas ·as idéns 
·•1ue ainda hoje 1n·of~sso. ::le eno, senhores, gi'Imdo 
~nlpa tem ::l E:.:.: sou sc1.1 rlisci pnln " natla m:\ls. 
D.:~ bonr:l<lO miui;tro da rllllriuha jú s camsra 
ouvi<~ a \'llnt<>j.:~sa iJê;t que ~eilc fõrmo : illns-
1.t't\,io e :\etivo, ó àigllO de tod:\ tt. ~onsidern(;:t n. 
<1 Sr. minist•·o Ja jitsLi~a é u!n cidad>io con~pi· 
-cuu, brazileii'O lnuit.o distincw (•r,poiados), cuja 
illustt";l~iio ningue•u é capar. <1.: coutestat·. Et~ que 
j :\ ~ra affciçoado a S. Ex., ainda nH\ÍS dedicado 
li<111ei á sna pe <SOa desde que ouvi a. ::;. E:l. 
dizer que estaYa arrcpentHdo do governo que tinha 
feito om S. Paulo .. : (Apoiados : 1-í.saclas.) 

O $n. :thucco (ministi'O da justiçu) :-~ã<l di '~Se 
isto. · 

O Sn. MELLO Fn.i.~co:- ""ào disse ·~ Eu o li ; 
.e niio sei t}ue isto o desdoure em cousa algnma: 
enteudo mesmo quQ V. Ex. commetteu erro... de 
qttc · dé\'0 est:w anependl•lo . .Finalmente,. Sr. pr~

.sidcute ... 
U~IA " oz: - Faltilo os Srs. ministros do impe

t·io e da guetTa. 

· O Sn. M~::r..r.o FtU~co : -0 honrndo mini~tro do 
im[let·io, com quem já tive a honra dê t•otar tantas 
•·ezes nesta casa .... 

O Sit. PEDREIRA [minist>·o do impcrioj :-E' pro· 
. cisq dizer quaodo. 

Q Sn. li(ELLO FnAxco:...:. Quando? Qnnndo V . Ex. 
era deputado pela província do E~pirilo . Santo. 

O Sn. Pt!l>UI>!Ill•\ (ministn~ <lo intpeJ·io) : -AI~ 
a qué<ln du ministro ::\!acuhé :oómeute. · 

o Sn. )-I.:~. LO FnA~CO:- Poio> sim, cSL'-\'0. COIIl• 
n1igo: em minha - opinião reuM as <JUII!illadtl~ 
neeessarias P<lrn ser tun optimo miuist~rlo. 

Finalment-e, o Sr. ministro dn guenn, n •tuctn 
n no tenho a fortuntt de conhecei', tuas que mo 
m~rcce todo o t·esp•,ito c llcntmncnlo :aliOia<le>s: , 

-estr!\nbo a ~sses mnnejos dos homens J>UI'amclllc 
politi'cos que tudo sact·ificão :'ts convenumcins po
l ilicas, e,;tava no caso tle se•· cxc~llonte admi-
nistrador. , . . · 

O Sn. F~tRR.EtRA. n•~ .\.ccu11.,- Agora vnmos no 
pwbn. · 

O Sn. !\h:r.Lo Fn..,:-;co :-Nilo tenho pol 'L'»~. csp~-
rcm, tenbãn paciencin. · 

Assim, j:l võ a camnra que eu faço uma Yln · 
lellda ~obre mim me;:mo, contrado minhas incli
:na~ões tendo de me pronu.tci!lr contra o minis
.tGrio actunl. Fazende-o poróm .... 

U:.u \'OZ : - Ahi está o por·cm., ;Risadas.) · 
. o· Sn. M~t..r.o l:nuco : - DRqui h a pouco não 

l1.li.o de :;.•sta•· t-!1.nto. (Risml<ts.) Conh<lço bem que 
.a posição de um opposicionista tem scns lncon
nniente> ; os opposlcionistas n!!o di,;poem dos 
f:wor<JS que cadn um dos ministros rep<lrte ge
nerosamente com a'}uells que lhes siic. dedicados; 
-eUes -romo q11e se achiio em uma cadeira. de 
-espinhos, çonilemnaolos a soffrcr as injusta> qua-
lificações de seu~ ad•ersal'ios: õos ministros qne 
<Jtterc•~<lo cons.,rl.'ar o po,ler envenenão as inten
-<;.õcs, :~lter.to o ~ntitlo das palavras, c avcrbiio 

•le suspeitos todos aqu•llcs que não jurão em 
suas pahn·nu; .•• 
u~u. voz: -E' bem tom estou desejando' ser. 
O Sn. ~feLLO FnAxco:- A camara ouvío os dis· 

cursos do nobre presíden te do cons~lho e o do 
Sr. ministro da justiça ; cu niio fantasio ; o que 
SS. EEx. nos dlsser•to é que nó; continuavnmos 
a nâo ter direil.os p91iticos : porque na opinião 
de S. Elt. n>lO temos mtere3ses a su~tentar, nadn 
" consen·ar : (fneremos · agitações, revolucionar 
tal vez o paiz. 

S . Ex . . o Sr. presidente do conselho, querendo 
comprometter :1 joven opposi~ão ( permittão-rne 
que assim a denontine), de~larou- nos ~uo ella, 
como a oppo~içào de outr'ora, pret•nd1n agitar 
os animos, revolucionar o paiz, e ... Para <1 uc s e
melhantes provocações? 

O Sn. F,;:nnu: - ·Pescar nas nguas turvas. 
O S n. l\1ELLo Fn.-•l'CO :-Sim, pescar nas aguas 

turvas. · 
De passagem, Sr. presidente, julgo conveniente 

definir a minha posit ão, se é _que é llecessal'io 
qne eu a ddina. · 

Vozu: -Não, não ·precisa. 
O Sn. MKLLO .FnA.~co :-Senhores, o que ou 

desejo é a v~rdnde do sy.stema representa ti v o: é 
q 0e cada , utn cidad_ão brnzileiro posse. inftuir 
constitucionalmente nos neg,)cios âe seu paiz 
(apoiado) ; o que d~seJo é que haja no paiz ad
nunisttaçlio de justiça; o que desejo finalmento 
~ ver ã ft·entc dos negocias publicos umn adrnl· 
nistração moralisada... · 

O Sn. ~" A:-1l>llRLEY:-Estnmos de accorJo. {Apoia
dos .] 

O Sn. - ~1EI.LO F'1uNco: - Estamos de accordo; 
diz o honrado membro: acredito que é exa~to o 
qu~ me diz o honmdo daputo.do, mas a respeito 
das incompatibilidade;, da reforma parlnmentar 
como d~\·e ser fcit·a p:1ra que tenhamos represen
tantes quo llo n~enos em sua mai<Jri<> nno sej ilo 
ttnpl'egados dependentes do governo, putlerin eu 
dizer que a maioria desta · casa está. de accorllo 
commigo? 

A. maioria do paiz quer e ba de conseguir a s 
reformas ; porque o systerna representativo como 
o temos ê um;; ·mentira t :lo dispendio,;a como a n
tip.~thi~ P<~r>• tod,:111 o• cidadãos imparclaes. (.Apoia· 
dos. ) 

Senhores, pronunciando-me desta. sorte julgo 
de meu dever convidar aos nobres deputndos que 
se t~m dcclarndo em opposiçiio paro. quo definito 
Sltlls posiÇÜê~: os interesses publicos, o patrio· 
tismo Jos hcnrados meru tros , tudo <>con~elba 
que ellos proce.1:'1.o eomo -c.>pero quo o farão op· 
portunnmont(". 'l'enbo dcs~jo de vet· bem defini
das as po>ições dos llobres deputado~, pl)ríluanto, 
rcsoh·ido como e.>tJu a não acompanhar mdivi· 
Jlualidad~s. quero saber com quem von, cvm quem 
tenho de caminhar, o ·_para onde vou. iA.poiados; 
muito bem!} As posiçoes obseuras, as ~sições 
definidas sõ:o más, inconveniente.;, niio pod,>m de 
mano!ra alguma pre~tar-sc acs ve~da<feiros in
tere_s.;cs do paiz. (;4poiados.) Estes bancos! _se te~ 
os mcont·ementes de que ha pouco fallca, sao 
muito honrosos quando aquelle$ quo os occupão 
desempenhi'lo seu olever sem reservas,- para que 
o pniz ~e comJ>r:netre da justiça da cau <a, das 
razües que .leterminão a r~solução daquelles que, 
preterindo a commoda posição de · ministeriaes, 
tom,,o ascnto nelles. · 

Deste lugar, senhoreo;, muitos e muito rele
vantes serYiços se póde prestar ao paiz, maa 
para isso convém principhlme11te que eada um 
defina a sua posiçjlo. (Apoiados.) 

Acrodito, senhores, que todos· os honrados de
putádos que se hão declarado em opposi~-io a~ 
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minislerio actual o fazem pllrque llstão cnn•:-ulos 
de csp~ntr que clle se l'eo•>h·n a fazer, se nt'iil 
tudo quanto o paiz r~clama, ao menos as re
formas que os Srs. ministros têm rec,>nhecid<J como 

.indispen.-avels: não creio pois que simple;ment• 
dh·ergeucias ndministrath.·a,.; os tcnholv resolviJo 
a pronuncla.rcm·se pela. maneira qu~ s~ be a c a
mara. 

Se por ventura puucsse en crer que sómentc 
esses dcsporuicios e esbanjamentos dos diltheir,,s 
publicas tinhiio determinado o comportament1 <las 
bonr:tdos membros, etl não duvidaria dizer qn~ 

·neste caso set•ia talv~z inju~ta a opposiçào, no 
-menos de alguns dos nobre., deputados, iqpoia
dos), porquanto, todas essas dis:;ipações c es
candnlos ilUe os honrados membros, com o 1~a· 
triotismo que os ea.rnct~risa t~Ul revt!l!u.lo ao paiz, 
del'âo·se em épocas a.inda não Tcmotns, e: eoru t.oda 
~ ostentaçi{o, "nem p<.>t' isso ouvi a.s mauifest.açõ~s 
que hoje ;o,t o p.-imuit·o a applaudir .•. ( Apoi.:<
<ios.) 

U:.<A voz:- Dc-~hes. 

ÜUTJU. voz:- AHume.lhe~. (Risadas.) 
O Sn. MELr.o FnAxco: ..:...Setthorcs, eu acredito, 

como. o nobro presidente do conselho, que ha 
dh·ergencia política entt•e os honradós mombros 
e o gnbinct{) ; roi por este motivo que dei o meu 
.oosentimcnto á emenda do itonmdo dcpt1tado pela 
pa·ovincia d~ R,o de Ja11dro. Porquanto·, se por 
ventura eu pudesse convencer"m<l que a opposi
-;ão do bonraclo ueputudo era ~ómente para razer 
que o ministerio actual se l'•)tirasse, e ou&ro que 
fosse trilhar o mesmo cami11ho viesse substituil-<J, 
,seguramente dedaro uo nobre d~putado, não daria 
.<)meu voto a semelhante emenün. Devo ~e1· fl'anco 
CO!ll os honrrtdos membl'Os para que ell!!3 n;\.o 
pos:;íto, em circnm~tttncia alguma, qnelx.n.r ... se com 
razão do indi\•iciuo que tem .a. honra de dirigir-se 
á co.rnaa·a. 

Definindo assim a mi11ha posi~iio, os nobres 
deputados proccderitõ como entenderem conve
niente. certos de q_ue. eu de matleira alguma os 
~uiz molestar; certos de que quando quizerem 
reforma parlamentar, quno~do qui?.erem que o 
paiz se possa pronunci;lr convenientemente pelo 
orgiio de seus legitimas t·epresentantcB, o que 
nunca o poder;.\ fazer sem elei~iio livre, sem 
incompatibilidades, sem administração de justl~a, 
som o1tiiçlio por círculos o directa, podem, digo 
cu, contar os honrados membro.; com o meu voto 
e com toda a miitha deuica~ii.o .•. 

O Sn. Du'rnA. RoCHA:- E com o meu voto. 
U1u. voz: -Está ni~to? 
O Sa. DoJ'ruA. Roctu. :-Sempre estive; isto em 

mim nliv ê novo. 

O Sn. Bn.!.~DXO:-Está. commigo, Sr. Dutm Ro
cha.. 

O SR. ~fEt:.r..o FFu.:;co =-Dirigindo-me mais J?nr· 
ticularmente ao St·. ministro da guerra, cu s1n t •> 
que S. E~. fos<e tii.<'> facil <J.Ue nào viss~, l)Cr
roitta.me quQ o di(la, a cilnda que a commiss,io 
lhe arm<'>u. &lnhor~s. ell sou o primoiro a !ou,.,.,. 
<> procedimento de. nobre e<~mmissiio de marinha 
c guerra quando vejo que el.la procurou ôescn
volver a~ razues em que s . ftutdou para apre
sentar as emend<1s q,u~ uiz hnvor sido com accordo 
<lo Sr. ministt·o da guet·ra. 1\este ponto sel·ia p>tra 
desejar g,ue outras COJ)Hnissões p!OCedesscm da 
mesnm forma, porque somente assun 'Um deputado 
bisonho em $emelbantes materias poden\ al<>Q-. 
ma !;OUS3 enxergar nos mystedos que ellas en
cerrao. 

Mas o honrado ministro du guerra concordando 
com a commis.São deixou bem ver (juc ella niio 
lhe deixou 11ltemativa a.lgmna-ou acett3r ou ap
pella.r para a camara..;_Seria melhor que o nobre 

mini~tt·o preferisM cst~ rc~urs.) p:na não con
tralizel·-se com o que escrcvett em sou rulatorio, 
e n:lo aceitando a..~ emendas que lh~ Í<)rão apre
sentadas p <<la cotnrniss:lu viesse appellar da sua 
decisão para a ·sauodoritt dJt camarfl. O nobre 
miobtrn jul~ou import.antissimas algumas refor
mas, a r<!Fipeito das (1uae~ S. E~. se prouunci.n. tlc~ta 
fórma. (LC-) 

V e, pois, a camara que considerações de muito 
alcanc~, dt~ uuul. imp•.lrtancia rcconh~cida, rlet~r
minariio S. Ex. n pedit• a reforma da ínfant2.rin; 
cntretant•J, senhores, quaes us motivos por que 
::;. Ex. ced~u uos desejos da ccmmissâo, acquiesceu 
f1s émendas que e \la. lhe prupOz? 

Este proc.!dit11cuto. s~nhvres. vem de alguma 
maneira corruborar o quG p~r uu1is de uma vez 
t~nho o1nido, e \'em a s;,t:. que se preten.le fazer 
com que S. Ex. se rr:tire Uo 1ninisterio. 

Eu uct•edito, Sr. ministro que a. vossa posiçiio 
não t~n· nada de inveja•·• ttrineípalmente un qua. 
dra actll"l; é uma p,·,s,çõ•o toda de ~esp,,nsuhíli· 
cla.de,.;, de 1nu.ito tt·abalbo: e, dlrei ainda

1 
sem 

vl\ntu~em alguma para o homem honesto; o que 
di!lla pódc resultar ao homem honra lo 0 patriota, 
cumo cu consiúoro que é ::;. Ex., é gloria, e nada 
mais. 

::>e pois e isto as.si m, Sr. pt·esidente, se o nobre 
ministro não póde conse:;-tlir dé uma commissão 
que é o. ~xpressãa genuína da maioria desta 
c,•sa, de 'llllla eommiss;1o que é cJmpl,;tam~nte 
deuicndn ao chefe do gubincte, que dia nppt·o-

. vfl::~se .n sua. propost~t_, o- que H1e cumpria í'aZt!r? 
~egnrmnente r~t.imr-se do ministerio, porqlle S. Ex. 
deve ter muito. illustração para reconhecer que, 
Sé por ventc1rn não estiY~sse al:>andonaJo por 
seus collegas, outrv seria o procedimento da 
commiss,to: permitta-mc pois s. Ex. que lhe diga, 
não me pareceu tnuit~> regular a ingenu.idade com 
que o Sr. ministro subscr~veu a sua condemna· 
ção, aceitando emcn,las que fazem um pcrfeit.o 
c<>ntraste C<'m AS pcllavrns do seu relatorto, com 
as necessidades 'f.J.U~ S. E:<.. na calma do se11 ga
binete jul~!;on dever satisfazer com urgencia. 

Diz ::;. Ex. a· respeito da reparti;.:io do quurtel
me~tre ~ener•tl, que s<Jndo umn instituiçau nova 
ainda n1i.•> pa·odu7.io todo~ os s~us l'esultados. Se 
fosse po~sivel," Sr; preHidcntc, eu peJiría que 
S. Ex. tiv~sse a bond:•de do dizer ú. camat·a 
que nw<li<.la lhe parece COU nmicnte para q110 i!SS!l 
institni•:fio chcgne .:1o g1·.í.o de perfoiciio n. l!Ue diz. 
quo clla ainda mio tom attingida. 

Di7. mnda o Sr. m<nisb·o qu~ 1·ef~rmas são nc· 
ccssarins no nrsen.o.l d~ guerr:l. da. córtê1 c decli\rn. 
em que consistem essns t'darmas. Senhores, dc
po is de tudo quanto tem occorrido e é do <.lo
minio publico tn~spcito do arsenal de su.crra da 
cOt'te, eu esperava quo s. E:<.. ti \'esse siuo um 
pouco tu nis dcsenvol vi<lo em o s~:u r~latotio, 
communicando á. canuu·a 'luacs as med•ds.~ que 
por ventum jttlgnstie indis[Jenss.veis ~u.t'a acau
telar aréproducçiio, se não a. continunçao dos a.bn· 
sos qtle naquella repartição se têm dado. 

Senhores, quando tive a honra de r~·:elar 110 
paiz os my$torios escn.ndulosos daquel!a repar
tiçüo, d~pois que se \'i o que prevnrí eaçõ~s alli 
hou.ve1·iio, mns \fllü o pr€vn.dcndo r n11ncn app:t
receu, depois que o Brazil. obsen·ou sómcnLe 
empregados subalternos quasi sem importancia, 
aquel\es que de nenhuma· maneira poderiào ter 
concorrido para qne -pt·cvnríca~ões sa de.sscm, e 
que entretanto sobre esses em pregados e que se 
fttlmiuou um ·;:rande numero de d~s~ituições; d~
pois d~ tudo Isto. senhores, um mmtstro previ
dente, um ministro habtl como S. Ex.., deveria 
ter.se· prevenido contr<< a reproducçào de seme
lhantes abusos. 

T~rá. S. Ex. inqucriuo a respeito de todos asses. 
chefes de família qu~ forão tlemittidos daquella. 
ropart1ção- conlo a ilnposiçiio de uma pena? Terá 
S. E:-<- reparado ns injtlllUças que me consta q11e 
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l'ntiio forão pl':ttica·las p:tra. illu·.lir ao publico, 
~ 1leixa.~· O.S vet\1:\t.k:il'\tS Ct'IHCUSSiOilarit)s Ó(•S(l.'UC\.<1\" 
~.:W p.ll?. t) ftUct~' J~ SUaS pt•eyuri.:açoÕUS ? 

Sc11hores, uma repat·tk;uJ p<Jl" onde se eseo:i.o 
t-antos .mil contos de l't~is unnnt\lmcnte put·êce~•nc 
~1ue devt!1-n nLer~.,·cer toda a allt~nçtlu de t~nl pt"0.\·i· 
dente ruiuistt·,l. 

Tem S. Ex. nbU1lo .n.l~nn1 1•f'srtltndo com cssl't 
COHlwis~:lo de fiscalisu~:.·úO ~lo contpl'.c.:s que fai no-~ 
n\ea.tt pOI' seu an t<;c~...·s.:;or ? . 

Tt:tu es .... c"l. commis..;~iiJ fl!ltü algumns p~:-opostas 
.a. S. Ex.. a 1·'-~spel to {h~ compras de ~(meros'? 
Cons.ta·Inc que sim, ~~-~ pnt~iJcnte, mas que o nu~ 
bre minis~ro llonhmna ituportancj;J.Jhr~ tem dado. 

Constll·luú q11e sé continü;t a comprllr em se
guuJ~, ll!.l"c.uira ü •tuarta. uuio os objecto~ t.le lJllc 
o arsetml nutls c:wccc. c-. por um preço axorlJi .. 
tan~c: r.únstn·n.H~ qut~ b;to :se t em conn11utlic.ndo 
.a S. E.x.; nüu s..:i $1} ú cxuctut ma.s tlcredit.o, 
::)r. prc~:si~tcutc-; (1ne ~lígumn. cousa ha. a semc~ 
lhantc l'~S_!.).ç;itv, po1~~1uc ~. Ex. dí2·nos m:n seu rc~ 
latotin o seguint.c-: n O .go\·erno tcnl em vista 
manchtr t'use;u· ü. Ent·np:t Hlg:uus dos g~nctos de 
naa.ior CGllSllll10 para os fanhtmcntos~ » 

Dc~tn.s poucas palaYrn> detluzo eu '1\le as com
pr(l:S coutinwi.o r' Ía'l.cren1-..sc l\IJ nrseua.l como -o 
:>caso lll.'l'lll;He 

O Sn. Lt:rz CAnLos: - N<\o apoío.tlo. Per:o a pa· 
l;~vra. 

O ::;n. :1\I>:LLO FH.,~co:-A cnmnra j:i ou\'io qne 
uul dos nobre$ deputados que me prcccd~n na 
tdbuna declttl'Ou· qu~ fazia a idé~t rnni::;. "\"anta· 
josa dessa tomtni:o;$l.o, c cu accrcsce11tl) que ue ... 
nllum motivo tenhu pal-.< dilfnir dt>llo na miuhn 
UHlncil:a de pensar; nuls 'lllando obserVl) que gl'an~ 
dcs quantias se ui!Spén<\em por nctuella repm·ti· 
çuo com object"s qu~ ~ao ~otuprados ~m 2•, i!•, 
e 4a mão t á~ vezes por pr~ço,; exageraJ,)s, n<lQ 
posso dizer que nito atteude para os int<ll'ess;,~ 
do thesom·o pnhlico com ntpwlla dedicnçào que 
n1e parecia conveni~~nt~ 'l ~gul"<\l\lentc, . :::;,·. pre
sidêute~ Ainda llontom tive occ.."'l.siào de lêr no 
Jor·-,tal do C"m.meJ·ci6 uut ~t\·lso da repA.rtiço"i,l dn 
fazenW.• di.-igido ao Sr. miHistro da guerm eru 
qu~-; s.c lê o sc:;uínte; c< ... v~.rificaullo~se que furão 
os então eommand:>ntes os culpados de n:\<> te· 
1·em tido n do\' ida nppliett~:t~ o,; fatd umentos 
reo~.:bido~, aos l"efel·iduB cvtn.tuanU.autt;}.s c.nbe ih· 
~ira l"cj$ol·UnsalJitidadc:, ct~. » 

Jgn~'r'? a ga-a~·iJ.ndc d1H fac~os n. q';\1'! se l"~fo.::I"C 
este nv1su: creu> qnc llou\'~l':lo desnus de f"rd:~· 
meuto~. 

O Sn. !llr:<lS'I"IIO "' Gt'am.\:- A nrtig•lS l'ela
tiYvs aos con-:r.dhv~ ~,lmiuistrath~vs dos co1·po.s. 

O SR. :MELI.'> Fn.,xco '·-Assim, me pm·c-cc que 
são indispensnsois mo,chJas que ponhito termo i>. 
coutinunçi\o dos :lbnsos; fntn o gd\'Ol.'no o setl 
dc\'er, mas acabe con1 a cr.:nça g~ral de que os 
foruccitncutos p·.all. os ar~e11aes s.ã.u o$ wclhorcs 
o mais h1crat.ivos negoeiM Jo pttiz, 

O Sn. !1!1:s-rsT110 P.t Gm;nlH;- O JWiso c em 
rercreut:iA. a. n~:-gocio.s PfLSSadôb hn. quatro rittllúS:, 
a f«rdamentos que cahirno em oxercicios findos. 

O SR. ~Io:LLO Pn;:s-co:-Scl\\elhan~meutc ··~on 
íafvnnaJo, senhores, qtJ.~ únoa. e·ncommeud" ruio 
pequena, quo monta a ifllportancín de mais de 
iOO:iJ()(lS, fôra feita J>>l.rn n Europa, creio que cabos 
e lonas, e que clrega.ndo aqt.i estes objecto• niio . 
foràu oteeito~ ; mas qnn algu11s din.s depois fot'.\o 
C$tes me~>Utos ohjecws compnw.os em $C~unda 
mão, e com ~ndi.;;ües lnuito mais dcsvantaj():inS, 
pa; a u thc:Jouro l'ublicn. Diz-se que este~ elljectos 
hu,·iüo $ido offcredúos na raL:lú Jc :.l;'i$ l)Qt· quitr
tal, ~ a prt<Zo de um anno, mas que, repito, niio 
rotulo sido acceit<>s, dias üepoís fnr:lo t'llllprados 
a ·50S ou Wli o quintal, e n pl."llzo de 4 on de li 
mezcs. 

O Sn. ;-.hxtsTno n,t Gt:a:RnA:- !gnom; não per
tence ~i. re pat·tiçà.o da guerra.. 

O 'S1\. Msct.LO F"""'co:- Ent•Io pertence ao ds 
mari11ha, e cu eston cP.rto de que o honrado mi· 
11istrn ·'lue. p1'e$i<le '~que!~a rcpartiç;lO ignora t•ldt> 
esse ne_g ... clo, s~ com eiTcltO ellc t~v.ll ngll.l" como 
rui informado c !'<!firo i\ eam•n'n. ' 

Eu n:iú quero; S1·. presidente, rererit• á camara 
tudo qn1l11t<o t<mho Oll\'iUO R. re:>.peit•l •ie f"l':OC• 
ciment.,s: b:tsta chamar n nttençilo de S. Ex. 
pn.t•n um otjecto tão imiJ(>rt&nte, pm:qnc con!iando 
eLt na su,, probid,.rle e 1ntelligenc:a m1o posso 
esponu· senãu que S. Ex. tomar;\ as mcdi<lns que 
ma.is convfo:nientes lhe pal·ecuretn pnril. qne os 
abusos nii.o conLinut}Jl"l nem se r~p·roduio1o. 

:s"iio posso, ~enh<>res· nesta oe<;asiõlo deb:ar de 
faze1· Ulll rt'paro a S. E.x.; e vem u se1' relnliva· 
mente a un1a injust.i~n qur em lllinlu\ opinião 
pi'a~icou. wm um m~dico distincto da minlra pro-
vuLciO. · 

O St·. Dr. Ta\'ares achando-se encarrep;ndo da
tmtar in~ednamente "do cot·po ft,.;o tla pt·ovh\cia. 
de lviiu11s, t"''e <lu exnmina.: nmn prnçn qne se 
upt,~s~ntu\.'n. -voluntn.: iamcnte para continna1· no
ser\'\ço do ~~xt~rcito, :nchou~a capaz do p1•esta:r esse 
s~n·iço, <> como tal foi admittido. e t·cccbcu a 
!P'D.tificaçilo legal; algum tempo depois essa prsça. 
cnfl!rnlüU,. postv que ntc d:g11~) que cunt.inu.ou. ainda 
no """'"iça, e S. Ex. s"11' on\'it: aqu~lle cidudüQ 
impóz ·lhe uma vcnladdra pena·, n'anduJldo qu·e 
ellc entrasse· pat·a. o~ cof>·cs puolicos com o qlte 
se luwia tlespcnuido::. 

O Stt. Mnwn-na DA Gusnn.•: -E depois man
dott-sc que não entmsse em conscquencia de urna. 
repre~cu(aç:\o; 

O SR. ~h:r.Lo FllAXCO:- Ah I nittdn bem, estinú"> 
murt~ ·quo S. Ex. a~scgure que mrinduu rep:Ll'!H' 
n injustiça. e neste c:lso· n•io tratanô mni; •l~lla, 

S6nhores, a hom ~st;\ adiantadn, \"úll tcnuinar-
o n1cn ~iscurso, Hlati que1·o a.iudn dizet â joYen 
opposíçflo alg11mas fnlnvras. (Risadas;. :,;enliOl'>!s, 
''ód<l bem qut• o nol>1·.; presidcut., do cousulbt> 
disse aqui :" N'io contamos cou1 os cXP!(Crados du 
urn e outm ptutidu, d•lqncllcs <jl\C querem pes
ca.l· em n.gua.~ tur\ra::; ... )) 

u,r St!. Dh"''UTAno :-Isso niio no~ r.\ app1ie11do. 
(~Iuito~ apoiados.) 

O S~t. :MELLo Fu.-,.co: - .Tnlga que com j' ttstj,;a. 
nih> póüe t;cmclhnulo qun!Hicaçtlo ter app iCJtCft.u 
a n•mhum uu~ honrados nwmln•os <1111! ~c muni• 
fcsLRrit,, étu oppusiç~o 110 gal.oincte (muitos aprlia
rlu.~; mas é tttnn pr"'"''C~u<l t.nl gue cu 11 mcn· 
cíollll uiuun, J~.;cj.tntlu llllU'cb:Jr ~~ ncc<JrJo pnrn 
iusistit· pdus "xplic~ÕM qu~ espero ou ''Ít ao& 
hunrauos u~plltaJo,;. A Utn del!es ti TO r>\l n sn
ti~raçiio <1~ úU\·it·, ú com ellt:s estou pei<eitumcu~ 
de accorJo, quo11do S. Ex, assevcl'll <'l"~ uiio te
mos systcma. t'cprcsontativo no paiz; i~t·> ern o 
mcsmu que elt ilizia a11ui em l~l e 1~2; de
sejara. pv~ém 11ue o tlObre deputado nlc illu~t··assl} 
c(lm a ~!la opinião a n:spclto do que elle julga. 
inuispen,;:wel para resLabclcccr o system'' rcpr<l-· 
sünl.ativo que· dle quct rest:mr::u·... . 

O Sn. c.,xotoo BonGEs:- Eu sou medico. 
O Sn. lt.-:i.Lo FnA:<co: - Et1 sei que o nobre 

deputado e medico,. e o verdadeiro meJico ou & 
libel·al ou estupi.lo. (Risadas.~ Espe~o po1·WtntG 
qne os nobres dcputndo~ nos satisfarão, tl que
unidas ll"abull>nremos p•u·a clcv<lr nossa potria. 
no estado a quo cl\o. tem inoontcstav~l dí~ito. 
(Apoiados.) 

Tenninando, direi ainda, Sr. president~, que 
ju1g:u nlltito incon\~eniente que ()s Srs. mi.nistros
vcnhiio a.tin~or-nos Pl:l>llOSições da natureza dn
quella que eu reteri, provuc:ando-nos para que 
ab.t11donemos n discus>Ro c.alma dos ncgociOs, e 
nrrastatlos por tal gllisa sejamos !orçados a dizer-
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11111ls do que aquillo que os iut.c)ressP.s puhlicos 
nos ncousclh:io, e a calma e o e;taJ·1 do paiz 
•·eclama. 

A diSCIISSÜ\) fiem ndiadn pela l•onl. :De .. ign:i-se 
.a ord~Ul Uu <.li~ c }cvanta. .. se a StiSl:iiiu.ás a hora..~ 
.da tarde. 

Sess:ln em~ de .Ju,.bo. 

FHt:SIOl::.."\CU .. DO Sl~ .. YI~CO!'fD~ Dl::. N.\l::.P.GSDY. 

.Slll<!I4 .<RIO~.-- E;cpedicntc.- Ordem do din. - A p•·•:· 
-'8)~t,~r:âo c di$CUS'st1o tlc '4equeri~entos. ?•lt:.go· 
dos do Itio G•·<~ndc .do Sul. Discm,·o do S>·. Jr~
ci,.tho de Mendonça. F ·i:r.<tç!io <V•s (m·çax d~ 
ter·1-a. Di>·eu-rsos dos Sr·. m i11istros da guerra e 
Edua>·c!o· ll'>·a,~:«.. . · 

A' horn llo cllstume faz se n chamada, ~ nchão->< ~ 
presentes os Sr>. Yis.,onde de Ba.>pendy, .Paula 
(.)andido, _)!achado , Co1-ren das Nr:,·es, _ Lima, 
Leit:1o da Cunha, Camciro de Campos, Pacheco 
Jotdão, co nego Leal, Uarb-n:l dn Cunha, Al
meUa c Alutt<lller<tllc, Souzn L,<:Io, .JncL,tho Je 
Mendon~~, Se~c~, José Asc~nso, TaqueA, . Livrn· 
meu to , Ferraz, Puolira -da Silva , W'nntlel'lt:y , 
Tit:ira, Horta, Tdi:teir-.l de Sou~n, Pinw de Cum· 
vos , tieni'tt, Dias do Carvalho , Pae.s BnrreLQ, 
':"iei.·a Je A-Iattos,. Eduardo FL·ança, D. Fr<lllci:;cQ, 
Brllsque, ·1-'orreil·n de- Agttinr, Luiz Soares,-<..:nn
dído .Bor~es 1 . T·ol:teir:i tle ;\!llcedo , Nunes G,m. 
~al v~s. o Beruat·<Jes <lc Gouvêa. 

C<>mpRreccndo depoisosSrs. Ncbins, Sny•io L r,ba
to, Sayilo [,,,!Jato Junior, Panl3 Santvs, Apl'igi0 Gu.i
mnr:\es, Belisorio, Saraiva, barão de Maroim,. Hip· 
_pol)10, Nalluco,_ Azeredú C:, utinho, Andn! Bast-e~. 
l'araPNflltá, Rucha1 Rodri~;ues. -:;il\·a , . Gotncs Ri
b eiro, Uarbosa1 Paula Fonseca; SJUZil Franco, ê 
'Ribeiro da Luz, o ~r. presidente tlcclara abert.u 
a .-sessão. 

Uomparcceu1 clepnis os Srs. BrctM, Raposo dtt 
Camara,- Antonio Candido, · Dutra Rocha, Souzn 
:Menol~s, Costa Machado, S·,:J;·al, D Jmingllcs Silva, 
concgo ::;trva, Ta<1ucs, · Santos e_ Ahnei<ln, Augusto 
de Olh·cira, Ãntllj" Lima, Mendes de Almeiun , 
:Paiun. J•'leury, José Mnthias; -Monteiro de Bar
ros 1 J,n\z Gurlos, !llell" Franc'', Lima c Sil\'a 
.Sobrl!!llO', P ornandcs Yieh·a, Fausto, l'arauhos, 
F. Octn,·i~tn", ?.Tagallü'ics Castro, Siquelrtt Qnl'i
ro7., Brandão, Pacheco, .Fígu<'il'a de J\fello, B:m
dcim llc M~>.llo, Pedt'cirn '· PtiCCR, V. J,isllo!l, e 
Augusto de O!ivcü·"· 
L~ ·11C c apprO\':l·>Je a ActJl dn scst<tio aute-:cdt-nt.c). 

Rl(l'~U):E:STS. 

Um t·e•tuerímento -de J'O>t<Jltim ~otet· dos S;ln· 
tos Coelho, pe.lindo p~rmissão para faze r exame 
do-lo amno d , faculdaJe de ui t·~ito, fnzen·li.l pr e· 
viGmcnte o de ar. ~hutetica c g,-ornctria.~A' c<>m-
miss:lo de. illstru~:io publica. · -
.Da eompnn.lri~ in~~:le""'· ·de mine.raçiio .estahele

CJda na provmct~> ·· de M10as Gcrnes, pedtnd•> para 
Ger equ'ipat·aJ.. á~ (luCras campanluas unnloga~ 
quanto 110s uireltos que pagn.-A' 1~ commisstio 
4e or<;llmento. · 

PRIMEIRA PARTE DA ORDE~[ 00 DIA. 

APRESE~TAI'ÃO · E DISCOS~ÃO 1'>1< REQ'Cl~RÜti!!<TOS. 
Lê·Sd , ê sem dcbat" · .; 11pp•-ovad~ o s..guinte 

l'equerimento- : 
" Requeremos que pela secretaria do imperio 

se s?llcite os $eguintes esclarecimentos com ur
.gencln : 

« J.• Copia d•) decre to , aviso ou porta ~;ia que 

. .. -_ ;o_ 

~3 
1 .coou o sen·iç<~ da lim[>"za J,, cidade 11 cnrgo 

da policln. 
« :f·• O nume1·o dos cmprogo5 creaJos pao·a esse 

serv1ço. 
·~ S.• As sommas ql\e se têm despendi•lo até 

l<OJe c po•· que ~·crba d o on;u10ento • 
." Paço da cnmara, ~ de Jtt"ho Je 185>.-Ctln· 

dldo HOl'[)tJS.-.T. J. dtl Rnrhrt. " 

O Sr. •lt\.t.:::dn.t.JiO de_ .'\lôll.düll(,' U. ;-Sr. pr~ 
si<lcnte, o d iscuroo p l'Vf ,·,do pot' um dos meus hun· 
rado~ co\le:;a~ !>'-'la provi ncia tlo l~o Grande do ~ui 
nt\ d•s~uss~to do voto Ue g;-a.~as t:Stt\ cheio da.~ 1nais 
d!lsalmcllls cc:ustw< s ~·>. pt·u~l~l·l' tte a quum tem 
s1do eonfind" a :u.lmll\lst•·a, uo tl:\quell ., pro\'in
vín hn rl <> ns anHos f! meio. 
D~put:tclo por aqu.,l!n pro,·incia, e tcn<1o co~,.. 

hnle o lco.lmcnto apo1ado llfJ<\dla administra•·ão 
~.ulgtlCi-me . nn. l"~qot·'-!sn. o\.n·igtt{'iin de :tp1'C.Se~La; 
a cam:un Ultl requeruncnh> pcdic.do cet·tos cscla-

1 recim_ontos · sobre os f;\ctvs mais ~p-n,·o;:, a que 
allutl •o o nol>t·c deput:ulo, e como C$te requeri
m cnw me presta occasi;io e as.<umpto para 
rt:~t~nder a esse nubr~ dcpotnuo, V. Ex. me pcr
nu ttlrá que cu tt·,tte tle apr~c•ar ú discor~o a que 
me tenho referido. 

O Sn. Pno;sum:<T~:- O Sr. deptllado deve li-· 
m iL'lr-sc :'o matel'i:~ tlo. seu reqtterimP.uto. 

O Sn. J'ACI:\'THO l>F: Nf>:xooxe.< ' - Eo.t voct IN-o 
para quo V. E><. veja. (L<i.) • 

Sr, presl•hmte, eLt jnlg:wa possh·ol, 'n ~o csla,·a 
mcsmQ .fór:l. d ~J aninla\S pl·c,•isüc:;, f(Ue de um J.e 
tJ'"S senh ores ·d .;put:uios p ela minha proYincia 
p:ll1-issem lll~uuta~ <'anl3uras no presiueul.e tlclla · 
e nem m<! t~.'drnit-arin nle . .;:tno que essa.s censura;· 
fossem violentas, pJrque t enho coust:lllt.<:rnente 
ob.;ervntlo <JUC a~ •lPP'lS i~õc~ quanto mais i n
jnstM, tant' mais ncrim >nlosas ,;jj,J {apoi'ldos,: 
p.•rccc que p r<>Cndío con1 a fot'Ç>t de seus cla
m ores s nppr ir •> apoi•> que U1es falt.'\ dn razful, 
e que s~ persuadem' que, ,\ f•>rça dll repetil· nc
cusaçõcs, por ma: s inf<tadn.:lns qun soj rio, podem 
consf~~lltl:' q't.l~ ç:llns van!tão n.. pru:eo:cr vcrd:.a.
d6iras. 

O que porém não cspernva, o que me sor· 
prchcndcu complctltmcnt·:, foi que fosse o nobre 
deputnd.:> n quem You \.cr n honra de responder, 
a•.Juelle que se encnrrega$SC dessa tlll'Ofa: eu o 
~uppnnha arredndo dn nlitic<n ucti,·a pelo que 
gernhllcnte ouvi Ji>.e1' na cidnJe de Porto Ale
gre em fins do nnno p3s~ndo, qu~ ern r.~('!rido 
p1)r pessoas que nffinnnviio t.t~ I·o nu vicio o\. onb·a~ 
dn intlmldndc rlo nobre dcpnt~<lo, c <JUC coin· 
ddh corn o facw de ter c11o, l'ln nm dns l'l'i · 
mo>it·o.• dias de scssilo, nLunüonu<lo n n~~~mbl>!n 

' pro~·in~inl 11 quo pert.;ncia , u em cujo seio, com 
I " ioOucncin ilc ·sua pala,·rn, po;tc•·in !et· pmctt· 
j ralo Jirigir no scnti<.lo J~ suas i.lútt' n ovini:'io 

I 
<l~ prt>\'incin, que, t~nho <lis>~ ;t maior con\'Íc~.ito, 

·. t\tlllu multo dosyia;ln. do uol.>t·e dcptltH.do n este 
I r~spcit.l . 
1, Se l\lJ uiio lcutbrllssc que as n·1turezas ar· 

Ut>IIWS precisi'ío d~ pr<;>mpto uc'lal.>ufo , Clt ~stra-
1 nhal'ia t&nll>em rio t>obr~ Jcpntndo n improprie-

1 
datl~ d.- occasiüo, a s of>'e)C(uictão com que pr<ci· 
pitou accu ;nvõe• qu~. ' feitas t all·ez alguns dia; 

I 
ilepols , rllVclflri:to mais c.~,·(l[hcil'ismo . lia t>artP. 
udfe, e um iutercssc mais lc:;:it ilílo do esclm·e
cimcuto da ,-crd:tde, p;>r~e cnl \o a camnra po
d~ria apr~><:iat' a 11ccusacao e u defeza, e a dof.,z1t 

J, feita. pel o illustrc accuSt\tlo que. como o nobre 
tleputatlo sabia, com~ -todos sabem, <!en t ro _d~ 
muito pouC<l tempo vtrá. occupar a s\UI. cade1r .• 
n estfl. c.nsa ... 

P..ssarei agora, S r. presidente, a responder ao 
nobre deputado. 

:Oknhorc;, ~c " cst.tdo do paiz f os.• c na reali 
dud~ aqucllc que nos. dMcreyc u o nobre deputado 
uo comcl{O do seu d•sntrso, p<.~r certo que a pro-



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 15JU11201 5 15:47 - Pêgina 2 ae 20 

24 SESSXO E~l 2 DE JU:\HO DE 1855 
Tincia do Rio Grande <lo Snl não pot1in. d~ixnr 
de p:l.rtilhat· d~ umõl tão dcplorn,-d situação: 
1nas, COlnO $e cll~,.~ St:! CflC:tLTC~;:lS:S~ de l'ê.S:ptmder 
a si m:csmo, no ~cio dC'St•t ,•nnlnr:t, qnc o gov~rno 
eornpletttm~nt~~ .l(im!n!l, t.~ln fac~ d? I:;úve:no qt~c 
n. oppriult:.~, o n nb1•ü <\ep!.lt~u.io mfilllg'll) n::~ HHU:i 
grtt\'t!:Si c~nsut·~l:i n~l 1ncsmo :;ovN·no, c, r.nmo qnc 
qucl'~lhlo por umn lv~h:~\. n.vYa concluir Un t.>nl'~C 
l)tl..l't\.. (< todo. tr;\t~)ll d.c prO\'Ur CJUC a pr~Ylll~~ l !l 
do Ric; Gt'•lndt'!' d v S.nl tinhn su.hl n Pl'Jl1\~U'3 
conqujsta ~lo lk spotistno, nlt\:S tratou de proYfH' 
com fuct<lS, :tl;;:uns dos quacs s~o complcct3mcn~e 
in~XD~LOS, e ouLl"•lS C!\t-\o absolutautclll~ ucsh
guruJos, <:OlllO \ \lU ter a honm. de dcmon~tmr. 

O Sn. S\YXO L~)•u·ro .Tt~~Ioi:;-P~~o a pala,·i·n. 

O St:. JAns·rno nt: ~I"xum:<;A :-Scnhores, <.lisse 
o nobre dcpntad(, ém seu discur~o: <c S (mhnros, 
n pro\"inda <lv Rio Gt•anJc d•) Sul (:eme dd>ni:<:O 
do poso do mni,; hediondn " :l\'iltau tll d~spotis
mo; alli 1Hi o imp~ra. nouhu.m;t das nossss iusti· 
tu.i~Je~. P:u-~cc 'lu'' o niv Gmnde do Sul jit n:to 
faz l •~rt-e do ;:nludc toJo qne cvn~t i tne o illlpe;:rio 
do Brazil ! DcStl•; " mais - sant-a de t <•das as 
instiruit;ül!s~ Jcs.le a t-cligifio de . ~1osso:=; pui.:, 
desde n r e1ig i:io catholica e apostohca rur.:nnn, 
de:;dc a e<ut~ti llti'":io d<l cst..'\do, J.csdc o :u:to a 1-
dicional, t.lcsde as leis geiacs uté a tnais insigni· 
fi cnlltc <h-; leis pt'<Winciao'S, t ndo tem s i<l•> con; 
purc~do por csstl mátl genitl ::t. que1n iufeli7.1llt)nt1 
foi eonliadn :• :tdministt-ação dnqncllap•·o ,•incin. » 

N ·lo hn nada t:io dm·o- (Apoiados.! O uobrl) 
de putl\do cstnva n n rigoro!:5:l. o brigaçtlo , de aprc .. 
senl(l t' pro,·ns iuecusavcis para fuze•- n um alto 
runcciomll'ío do estndo, a um IH·azileito dlstlnct.o, 
a um membrv desta ·casa., accusações dcs(n. ortlem. 
(.{J'Oi(ldo•·-' 

AMlysnmos n< prowts em qu·" e11 e P'"ocurou 
fundar as suas ae~u;;.~çties: o !'i!'. pNsiuento ela 
pt'O\'inci!\ do R io Gt·an<lú de• Sul ,-iolou n coustiC 
tuiç:·to atu.c. mdo a r,;ligi:tu lk . estado p ::"'r tt'CS 
llltios, i s ttJ é, dt:u dinheiro pal'n a constru.cçlio 
de !go:.:jas p:-otestnnt•;s, pwhibio uo parucho d:1 
Yill:l de $. T .. cop.>lJo IJit~ ÍllSti'IIÍ~S" C prc:;:nsse 
n sc11> p . .rochiauos, e dcn l iceu~n n Ulll pasto•· 
do rito L v:\ngclico pru·a ..:·xt1rccr as funcc.~õc~ do 
seu miuisLcrio nos lugut·cs a que fus~e chama lo. 

Sr. presiclcnl!l, pat'o>ec-mc que o. emttrtra q 11~ 
l'Cl't\ C•lllh<!cdr par · suas pala\·r;t,; c por suas 
obms o homem que o noiJ•·c d cr.out :&t!u figurou 
tomo inimig~) pt!nn:&.nc!ltc c nct:vo t.la. 1'di~i:1o 
do nosso~ p:li~- V. E>:. mê pct1nitlirit •tuc cu l<:ia 
ambos o~ r~lal.vrios J<> s.-. e .tllsnnsno de Sinimbit 
1111 n.l~t-tnt'•l .• oi"" sc~~ÕL"'! d :1 nsscntu!o;n pl"oYincial 
de I~• · " l 'S-> l. Dtz l;_ Ex. 

e Culto p 1wlico.-Congrntulo-me eomvosco, se
nltor.:s, pCl·• impo1·tantc fado que nr.aLa dt1 · o'l<:
cor•·cl· nn. igt"~ja •·io-gtant.lensc, c 'J1lu t.Jayc mat·c..:.at• 
uma é;1ocn no~ f« •tos dn pt·óviucin. O Exm. " 
Revm. ~r. D. Fdiciauo .J.)sé Rodrigues P•·nttt s~ 
que tinha si<l•l apr,;,:;,•ntalo pela snbcdo1·in do 
mon<lt'cha ;, e:o<:olba Jc 8un Snnti-in.de )')al'o bisp.> 
dt~Sta dior~se , tlcp.,is de sngrodo · n:\ êapit~\l dn 
Imz>;Wio, f e?. n" tlü~ ;J d~ J utlw deste anui) sna. 
solemn e entl"atla n ~ ig:r...:-ja qn.~ cont tanta jusli<,:a 
Ih~ f~i coufia~a, no meio d~t; umiore,; denwnstr><
çõ~s d ,. r P.g•>Sijo> p~blico, " com as honras ...te
vidas ,í. s •tn ck\'al:\ posu;:io. Foi um d i!\ olo. ju
bilo nest:\ .:id~d.,, e toda n populnçiio sau.lou 
esse faus to aconteciHleut_-3 como o prcclu·sur JH 
melhoN8 t Jmpns parn a igt·eja t'i<>-gr:<nuen$u. O 
veucr~\ncto · pa'it•n· nunlt·uehHl-S~ no opiseopo. lu 
eatn urn pet•s:nn(!ntn , .. ct·da~leir;tmünt.~ digno tl ;! 
sueccssor u•>l1< npost.olos_ B "" snbc elk q u ll se o 
cult.n m<tcrn•> p<•rd" o brilho do cathnli<:ismo, e 
s~ os i~r(·jas y;(o ficando dcscrt .. l s , niio ~ cul fl:t 
do poYo, em cujos eorações arde ainda o zPlu 
da Cé, ma~ sim \Jhg s:tcerdl)tcs que, unc:aa-r.!~.1dos 1 

d•! guarJa.rctn :lecS:\. n h\\npRda sugl'ac.ln, fog~tn 

<l•ls templos Jl!ll':t se perd~··em no · golpho dos 
pra.z~rc~ 1nundauos. }) 

O Sr: . Comn;-~ n.,s ~EYES :-AI'a":ío-sP. as l nlU
plldn!l, a_marriio-nos as màos, e depois qucix:\o-
so ole nos . . 

o Su- J.tCI!<rrro m,; MESOOS<'.\:- ou~a o nobrl) 
dcputndo. • - • 

0 Stt. Comuh D.IS XB\"ES:-E;tcu OUYilldó. 
O S.n.. J.,C I~Tuo nu !\I~.::.z.;no~r:.\. :contin1itl. a lt:t' 

o 1·ulator-io ; :- « S. F.x. anminciou a resoludlo 
Clll 'J.II G Cstu ue pcrp· lllor a lclllbmll~'ll dO SUa 
ell)\"aç.il~ n.o episc" pnd•J com a fanda~>lO de um 
~~mmart•> , onJe, modelando por suas virtude:; e 
utst n~in<~ o. ~<un se11 ('X.~mplot possa organísnr a 
jo \"üll mth~J:\ com que deseJa guardm· a I"r~ja 
Çatl>ollca- 'l'ã<?_ nobre pensamento <levoJ a0char 
cch<l no C?r~ç:•o de totlos os fieis: c por ,-ós, 
~nhorcs, c JllSto que comece o ex"ntpl,, con
s igustndo a lguns mo,ios pat-a realisaçãv de t11<> 
u1ll PSt<tbel~címent.o. , 
~o rclni~rio_ d~ 185_!" o digno presidente da

quclla provlllc:a c m utt.o mais explicito ; ahl d iz 
cll.::: · 

" Para . qun o sent imetlto religioso,. ba.sc de 
toda a m ·>ral, porq11e -sõ ndlc aprende o pt>vo
a t-cg1·a J os deveres ; fonte de tQJos os t:ra >.eres 
pot-qt,>e só ncllc ·~ii" encontra a niJ,ta as .!icçüo;s 
o! \~ Vtda ; lll'lnlli\Clo<\ de todas .:tS YirtudC!;, pOrqUe 
s<.> por clle se goz:l o de;sinteresse que nasce dt\ 
<lcdocaç:io e da _abnegação de si mesmo ; para. 
qttc. dig:o~ o s~;ntunentu rdigioso. que aliús êXíst& 
no cornçiio de t.odos os homens, possa ser ali
m ent.aoio e desen,·ol\"ido pol~ ca!to c:d.crno, se
gundo a religião do ~stado, é preciso que o sa-· 
c"rdflt•) ~ejn formado) segnndo sua alta mis>ilo. 
a ns ttnnplos apt·opt·iado)s à magestaolc do culto. 
r.,fclizm~ntc, porém, e dolot·oso é conres~ar, fal
tilo-nos · esses dous elcmenws; " mnxiutn p ar te 
dns nos•a" igrejas nchii•>-se em mísero e;;tado, 
c rnros s uo hoje os sacerdotes dignos desse nome . 

" Para reconstniccao desses dous elementos 
cumpr1! no l<'gislador brazil2ír o empenhar os m aio
res csf,1rt•os, p.~rque 'dclles depcncl~ r:-, em gmnde 
pa.rtn o dc~tino dn g~1·n~iio que nos snccccie. 
Qnando uo rclatorio do nnno pnssa<.lo tiv~ a. 
honro de informnr-,-o, do ingresso u" nosse> 
virtnos,, {'l'elado na igrcjn de,;,;c bispntlo, uisse
,·os lambem que, pam pc1·petunr a lcmbmn~n. 
de sua ele\'aç:io, S. Ex projcctn.,·n !nndnr 11m 
>'<' lllinnrio, pnra tlisciplinttr n jo\·cn lllilidn com 
~·w rte.~cjn gnarJnr a igr~ja <lo S. P~'<lro . .\ •·oa
l t :o;a~:\o de ~...;:l idJn ~ o mnioL· sca"\'Í t•o l}tlO 60 possn. 
Íll7.tll' :i igL·ojn l'i·Ji)t-a.uJcn.se. · 

u Se nn milícia cl\·it, ontlo os ,·ot•>S nãtl silo 
perpe tuas , onde o sDl<l.1do n·io pcrJc :u n:ln~.õM 
·1·' r:unllí ·, o gowrno -~nte qno par;~ prepn.ml-t> 
t\s f11nc~õ::i do s~r.-i~o lhe dcvu da1· uma edn
c;to.~itJ cRpccial, com qnanUI mniot· rnzilu ll.l mi
licia eccl~siastica, onde os ''otos são pet·pctuos, 
o a \'iu a do sac<r.lotc uma conlin<1nda abn~ga
<;.iio, niLu so d~ \'C ~!(.igil- que seja o nlinistro âft 
igroja disciplinado e atreito:> pclns provas d~ ••o-
vtciaclt)? -

u DI!Sl)r~zni, senhores, aloumas obras, ainUá. 
nuatttl•> sej:to neccsshlndes Jo presente; re;lril1gi 
Yossa liu•:t<didnd~ p.1ra com as casas de pmzc••es 
ou com s umptuoMos asylos para n indiílet!cia im
pl\.!Yidentc: ma~· n:\,} llesptczeis a cuucnção, e 
sobretudo a cdttca~~ll r .. ligiosa, porq1n ella ,; a 
~em,ntc· d ;"> fllt>u-o, e o futuro pert.>nco l<tJuelles 
quo nos siio nt:li< caros. 

" P eço-vos, portanto, que auxilieis os piedosos 
c.,forços do uosso ,-eue.-ant!o prelado. ,. 
Dcp<~is o nóbrc presidente diz que. como :\ 

f1Uest ·io dt~ Uworin deve ~cmprc seguil· .. s e a qucs· 
tiio pratka, se encarr ega de propór os meios de 
rcalir.a : -sc csso estabdecimcnt.>, c os inJiea. 
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Já vil · J)<!is :. c::<_m:m~ qne o bom~m que pens~ 1 
por est.\ ftJrma nno po<lo: se•· quahfic:tdo de ini
migo cl t> reli;;iõo se l'(>l' seus faet<lS pos tedorcs 
elll~ n:i.o se ti'\"e-r ostens\\'n.mcnt.e <lcmonstt·nJo 
t:ll. 

• O ~· ''-' "~DEI\~Y:-Apoi:ldo. O Dr- Clnso.ns:i<> 
e mu•w conhecidJ.. · 
.. O Sn .• TA~Jx-Tno nr~ ::\lr~:'\D\>~~~.\.: -Vnmos t\gor~ 
us accu sar;uc;:;.. .. . . 

" O president<l da provincin do Rio Grande do 
S_ul cleu dlnheil'o. niio estando para Isso auto
l'~do pela asst.1ni>K":1 provinci:l.l, p:na·a eonstl·uc-
çao de t emplos prokstantes. "· · 

Sr. P.~esidente, principia1·ei por :WmirÍtr-mc de 
quo so agora, o contra o Sr. DJ·. Cansansão, o 
nobre deputado· lcvnntas~c . n sua voz por esw 
m oth·o 1 Outros Ant·~eessores de S. Ex. fh.:erão o 
mesn1o, r. a a3Sembléa provincial tem constanl.e
Jnente npprovndo e•tas de$pezal', como oppt:ovqu 
a que fez o Sr. Dr. C m snnsfw ; e cn tendendo 
que n~o é ist.o pt·opriamente pl'Omaver o culto 
pro&estnntc, mas s im uma nccessiladc da cola
l~isaçiio (apo_iado~);;u~a· M ccssidnde que. s e ·jns
tdic:t com o p nnctpto de que niio é possi\·el 
impi>r s~nthncntos religiosos a ninguem. · elles 
devem ''ll' com a convicção doce c l!encfiett do)S 
.qM o queir.'io necita~. (Apoiados.) . 

11f:l.s, Sr. presidente, não pense a cama m. que 
o Sr. pr. Ça_nsa!'slio deu dinlleiro parn a cotl· 
s tru<;<;ao de l!l<•!JI\S proLestantes. Eu. uãu despre-
7.aret nem palunns do discurso do nob1·~ depu
tado, . so~ret u1l0 quando c&tns pahwms possiio 
por s1 so valer unm accusar.ão. Niio erao sc
nllores, . nem s:io casus com fórma exterio~ de 
templos ns que existem na . colou iR de S. Leo
pol4o; nem o pr~,.;idento cln pro,·incin· deu · <li
nho!~ pnrn comc~nr-se con;Lrucçno alguma; 
.1\UXt. lOtl %15 COilS\l'llC<;o~s quo OS COIODOS esl!t\',iO 
f AAcndo, e ~om quantins quo ntmco. eJ<ccdé~üo de 
:!OOS R 4005()()0. 

Além cli>i~ gn\Je o nobre deputado qu!! os .seus 
cscrupu\os de lm muito t empo dev.i,1o t er s ido 
dcan~11dos. O n_obre !lopuLouo snbe que em ütttl'R!S 
JM'OVlllCUl$ do uupcr1o, o por motivos Í!!UOC~ se 
t l!m fcii.C:! conee~s<iO!S sem elhnnt.o!s; talvez uêst.a 
asn npo1ou com o 11on voto... . . · 

O Sn. S.wlo Lon~To;- N•·go. 
O Su •. JAc J:srno m: Mt:...,oo:s~~: - • • • . ou· pelo 

DllliiWI não contnarloll uma lei q uo. poasou, eQnslg
rumdo anuualmont~ a quantia de l :OUOS. p4ra des
l>Czas do culto uo:s Clllomls estabelecidos nns torras 
~rLc•ncontes no duto dn prlnce~n n Sra. D. Fran
cJscn,, loi d~ Hl do. Sotembrll do 18M. Por conso
' \llcnc•u. samhol'O~ , O pro,Udento dn proviucin do Hio 
Urnnde <lo Sul prntleou um neto que seua antecOtl
IIIOr,-. Unhuo jl\ .pr~tica<lo, cem o cu poaso pro\"ar 
com o11l~ relntor1o·, quo niio leio paril. ·nilo fatigar ll 
:a.twnçiio da caaa, pt·aticou. nquillo que cstâ a utori-
sado e est·llx:leci,;lo. pela. legislação do paiz. . 

O Sn. W ANDEnL'EY :- Apoiado; · 

O ·SR. TA91JE& : -:-.Em P~tropolis b~ p.mn igr~ja. 
O SR.. CoRnlh. D.lS·NEVii:S: - Eu combati essa-l eí. 
O · Sn~ : . J..t.c:r:mio · .·nE· · MEsno:sçA. : ..:;. ].[as ella 

p8.5$0U: . .. : , ,. · .. : .;. ; , ; , .·.. .. . ' 

- o Sa- 'l:AQu:=~- A.poiado. s:ii) idéas do ouÚos 
sec1llos q ue pnssâl'iio. .. .. : .. . . 
· O ~il. · JACP.ITlip :O E M~N ~NÇ.l: __..: DJ.u Jlc~nça a 

nm. p~astor do. l'IW : !!Vnngeltco ·para ·c.xerc er · suu 
funcçoe!i nos lngare;s aonde ' 1o<üe ch:-onuido ; pastôr 

. que ~est,d~ .. ~~ «!>l«;~p!n ~e. S .. :p':!9poldo. · = · · 

. Eu nao ,~1 me~~~ po.J:Q.u~ · ~ma Cal' ' coticcss:to, 
per~i~tldá pe\M: !.iús do . PalZ dcsa liou tanto 'r. sus

" c:ep~1b~U~~~ d<;uio'brô dêpu~o.! Este .PásWr evan· 
,t;ehc.> pcd,io nesta n.eença · !JDlll espj!<.ie .lle gsrantla 
para pOder exercer as funcções <fo seu mmist~rio 

TOKII 2. 

sem que f,u;.so csll)n·ndo ni~to p~lns nutori•h•les. 
s u.baltel'na'. ün por qucu1 qntw '\ll~ fosse ~o pr "· 
siU~nt<: da pro~·~ucia ~1ào . quiz recnsnr:JIJO ~;.·s!Q.. 
gar.a.,ut.J a_, que ah:H; s..:rHt (ll!'p ons~\vcl se n n ossn 
~otml3~"?· s" !o_o.las a~ :tllt.oridades >;ubnHcma><. 
Ll\·cssem tlln.<tmç~o bn;,lantc l':tra :tprec'ar o coubc-
ccr :t nossn lcgíslntàCI. · 

Portrmto o n ul>re dt'!lUt~<lo é mnito. injust.) 
qun,~do pcn:-\:"1 qtLC . uma ntl tonsnc;ifo dest-as 9 ou~~ utn 
!'tV;n1ml<~ .contm a const.iLuiçiio, ou eJJ'eito d~.s n p i n:~. 
tg nornnct n. • 

Ain.Ja ottli'O (aclo. 'Eu não o }\Udc verificar , por
que a camam """'" IJllC aqucllc 'lUC vcw disposto it 
se1·:.n·~se Uu íactvs pnra. nulles fundafuentar nceu
sn•:oe,; os cstudal e. os narru a seu geito, c que cu 
nem poul:t a cliYHlhat· nNn prc\·enir o:s pontos em 
qne o nobr•l deputado ::ssBntúu a sua O.CCllsn•;ão ~ 
mas posso as segurar a camnrn, seru qne m e re
corde qlllll foi o 11residentc, que um dos s.nteccssn
so res d_c ::;. Ex. tinl1a jrulo if(Wll_permissüo, "cmpre· 
.subordmo.dn, como. n~\l~_podm d~t x~r rlc SOL",· o.u flUt!
prescrev~ a consbtul~ao. 

O terceiro facto , se~hores, ,; tnlYe7. mais gt'!Ú'e
do quo estes. O p•·~stdcn Lc d~ pro•· incl,\ dó Rio 
Gr~nde dv_Sul pr~lttbtJ a~ Ylgarto da villn ti~ S. Lco
poi,?o qu: •nstruJsse e pregass~ n se~ p a•·ochianos; · 
V c. ol:tu~ é que o nobre depu~ndo nw proYon isto,. 
e ate d•sse qu~ nen1 o pod1a pro \·ar , porque foí., 
esta um o. ordem que o presid~nte da proYineta tlen. 
n um hotnem da sun g1·ei, e da. sua inteir:\ con
fiança, quP- ali<is .a trm1>·mittio eis pessoa$ que 0 
refcril"iiu nn nobre deputado. . 

O Sn. P IXTO n" C.nn>os : - E' p •·ecis:> di l uciJat· 
c,io pon t.o, qne é grave. 

O Sn. _J.\C~Tno m: ::l.h:~DO~<:": -Eu, S1·. presi
dente, rutopo•so,porque nuncadundo do testemunho 
de nlguem, não posso nsscgurnr no nobre deputado 
o cujos escrupulos desejo satisfazer; que o face> J" 
obsolutnmentc inexncto ; mllii se o não possO' affir
mar, J>oaso dizer-lhe que se ncnso o digno pre"iuent~ 
da província do .Rio Grande do Sul fó. nl.,.uma 
•·ceommcntln•;uo a esse p!troeho, n11o foi no se~tido 
de t>robibit-lhe a p_ródíca, e .sim sobr" n p111dcncíf\. 
com que esta deY•a ser fettn; act? de muit.o bo~ 
ndministraç:\o, aenhore;;-, porque isto se }J:lSSava. 
em uma po,·oaçiio aonde anlltlio e são em unlit~ 
mnior munero os colonos q_ue prof~ssão o culto pro
t estan te. E cusla ·mo mmto a ct-ér que c nobm 
p residente da pro,•incia prohibisse iS$0, quand~ 
c lle .coniinuuicou t\ assemblt!a provincial que no 
meio das pieadn• da eolonia de S. Leopoldo existi.<.> 
dous m lssionarios cntholieos. Aqui está o rclatorio
do prestdente da proyincin, onde se acha tranacrip(a 
esta co1nmunicaçiio. Se, pois, clle consentia no
centro dos colonlas dous misslouarios, como podla 
prohibir que h ouvesse n a vil\a de S. Leopold'o um 
paroeho que satisfizesse os seus déveres parochiaes?' 

O Sn. Pil(TO :O. E C.ns:POS: ~ O que é '\·erd.&de, é 
que se póde favorece•· a colonisação sem prej uizo. 
da. rcligiü~ do estadó. (Apoiado~.).- . 

O Sn. JA.cL,-ruo DI! M=nol(r...t.: - EnUto sou for
(;ado a .lcr ao nob rol deputado provas de que o.digno
presidentc dá pro\'incia do Rto Grande ao Sul em
penl!ou-se, como um de seus primeiros cuidados . 
·&m proroov~r m esrr.o ua-colonla de S. Leopoldo o 
culto catbolico.· .. ·• · : · · 
. .. o ·sa. Pn:io n.: .CA' i:POs·:·- Nótc o nobr~ depu
tado que eu faço muito.boa ' idéa dos sentiinento!J. 
~eli~iosos do :::r. Cansausão: desejo, P.Oi>,, \' êl·O 

·Justificado. · .. · '-' · .. · · .. · . · · 

. o sR. .'J'Acl,;TIIO :oE' MENOOl(ÇA: ...::.; 'Se aCaso' o que
ell disse precisa, na opinião do nobre· dupntado, d o-
apoio de ·aocumontos, eu l~rei esses docua:Jentoa. _ • • 
Vo~ES .: ....: Niio pre: isa; · · 
o Sn. PI!õTo nE o .. >tl"O~ ~- Essas accll8ações eã<> 

4 
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l:"io ~l"Q,n~S ({Ue- tudo quantO se J.i~Sel" (ltn Jofé::>a do I 

pl't::SiÚ~ll~ J p\,lUCO. 

O Sn .. hcrx-rH<> D:l l\h:xu lxç.~: - EnU~ qu~r 
que os !da~ 

O Sn. Pn.:TO n~:: C.un~s : - Creio q_ nl! i~to csll 
no in tcressc da defesa do s,-. Caus:msao. 

O Sn. J .• crx-rno DE MExuox~.<: -Pois bem, eu o 
\"On sa.tisfaze , .. 

Fallando d~ colonia de S. Leopoldo, diz o illus
trc presldtmte da provincia no seu rehtorio o s~
guiuLe: 

·~O Sl1l'Vi~.o religioso e fdt•1 para o enllo cnthoA 
lico, além d~ parocho que reside na villa de S. Lco
pold•l, por dous padres "da congTegaçiio: um, o 
renl. Agostinho Libenski, <Jue 1·eside na picada dos 
Dons hmiios; e faz tambem o serdço uas outra• 
capellas catholica.s: o outro, o ;·c,·d. ·João Seu la\<, 
que reside n~ picada de liortencio, cnja h:reja é 
matriz da freguezia de S. Josê; para o culto JlrJ
testnnte o scr>iço é feito por pastores da Jgr~Ja 
evangelica, e tanto uns como outros· são pagos 
pela re;pactiva população. " 

O Sn. SAYÃO Lon.uo· Ju:>!Oa:- Porque u!\o lc 
o resto? 

O Sn. J.A.ci,.-rHo n<: ~h:::;noxçA:- Eu queda 
poupar i1 camara o enfado de estar ouvindo 1er .... 

o Sn. s.~TiD LollA.TO Jv:-;ron :'- Lea por diante. 
O Sn. JA.cnn:no DE M~""DO"~ . .._ ;- Mas pergunto 

n" nobre deputado-é capaz de. dizer que essas 
casas tt'ffi fónna exterior de. templo ? ... 

o Stt. s .. .,.:;:;) J..O DATO JuxtaR:- Veja o rel:i
tol"io. 

O Sn. J .... crxTno n" M~xno"ç-1.:- E11 ín\'OW o 
seu pNpl·io testemunho. ~enhores, a casa em que 
se exerce o culto prote~tantu na villa de S. L~o
pold•> ~ uu1 simples yalpii.o. 

O Se. S.\Tio LoDU() Juxron:-L~a mais odiantc 
O Sn. J._CIXTJJO m: MExnoxçA:-011! senhor! ... 
AL<l~"s Sns. DEPIJ"r.A.nos:- J.éa, ll!a. 
O Sn. Contti:A D.\5 NEVES: -Sim, é bom IGr. 
O Sn. JAci~THO DE M.:xno"ç":- Pois bem, eu 

l"roi. .. ~Essas capellas (isto é as catholica;J ... • 
O Sn. SA!ÃO LouTo J"ux1oa:- Oh! 
O Sn. JAci:I"l"IIO I>E llll::~oONÇA. :- Ouca o no· 

Lre deputado : " Essas capel!as têm sido auxi
liadas para a sua construcçiio P.Or conta dos cofres 
publico~ com n somma de lti:2:l5!J, cabendo l:OOOH 
pat·•• as cap~llas protestantes. n 

O Sn. SAYlo J,oa<~TO Ju)!ron: - Ent:lo niio são 
sú as c~thoiicas ••• 

0 Sn. JA<"l:sT!l.O DE MENoo,;~._ : - Perdôe-me ; 
já inv~quei contra a arguiçl\Q do nobre deputado 
o seu proprio testemunllo : diga o nol1re depu- · 
tado se essa~ casllS tem fórma exterior de t em-
plo.... ' 

O Sa. S.nlo J,olu-ro Ju:<lOR: -0 qne eu. dbse 
está no rclntoTio. 

O Sn. JA<:t!o."THO DE M.::o~DONC-': -·Sr. presidcnt~. 
eu creio que isto não é questli.o com que. en esteja 
occnpan:io ti attenção da·camara ; penso ter respon
dJdo · a este to pico do disc11rso do nobre depu
tado ••. 

o Sa. Pu&st ox)<""tE :-Eu observo ao nobre de
putado que está finJa a hor~ destinada p:u-a os 
requerimentos. · ·: . 

O Sn. J.l.ci:>."THo n&. Mtt.'(DONçA : - AniiQO•me n 
a ppj!llar para a benignidade da eamara : peço n 
"\ • .Ex. q11o a con~ul~e se concedo urgonciu var11 
eu acabar o mell diac11r80 ... 

c,, St<. DEPL"T.\no :-Até quaaJo? 

Oemo St1. Df:I>ut·~o.oo:- Pcç:1 at~ o m ci<l dia. 
O 5tt. J "1crxTHO Dlt ~[E:-:uo:;;ç .\:-E11 u iio sei com l) 

se po:3~a pt~csc.t·ever limites a u·tn discurso~ Peço 
u~·gencm para a.ca1Ja.r o In eu d iscursn. 
, Con$Ultada a C:\mara se approva a urgencia 
para. que o Sr. deputado conclua o seu uiic~~.rs~ 
decide que sim. ' 

O S,a. J,\.ClX'J;"uo_ n1·: M1~s+no~c:A:- O Sr~ pr~si· 
dente d~ pronnc•a do ll10 Grande do StL1 niW 
tem, na opinião do nobre deputado, violado a 
c.:mstitui~ão do imp~rio só mente neste ponto Robre 
que ncallo de faltar ; elle niio garante por fónna 
alg-qma n segurança individllal. O ·nobr~ depu
tudo S<l enr.ll•·r~gon de prov:1.r cst~ sll~ accusn
cfi. ~) eom um:t est~tistica pel'feitn.menlo. arbitr.nrln,. 
C•)ffiO ,-ou. ter n honra de demonstrar. Ant~a po· 
r~m qnc trtlte d~ nnalyse.r essa est~tistica s.~j a-me 
permittido provar que garantir a segurança indi
vidual, e pt·ocurar todos o.s meios dC a proteger, 
foi um dos mais d..,s,•elallos cuidados do admi· 
nistrador da proYineia; .o que tt·atarei de pro
var com as medidas p <>r elle propostas t\ assem
l>léa provincial. 

:!.--:o relatol"io de 1Si>3 dizia o íllustre presidente, 
n Se lisongeirci é o g.11adro qu.~ venh~ de. esbo
ç:n- quanto :i tranquihdllde prlblien, sinto di%cr-,·o~ 
que 1gue.l nilo posso traçar-vos relati vamento á 
seg11rança individual. Sendo este um portto sobre 
que mais devo o administrador empn>gar seus 
de~,·elos, · tem elle sido para mim objecto da. 
maior attenção, csfori;an:lo-me quanto pogso para 
conseguir, se não ·a. comi:! lei.:\ rcf!ressiio, ao me
nos '' possivel diminuiçao dos crimes. Diversas 
causas concorrem para que a segurança irtdivi
dual n~o chegue ainda entre nós ao pé em que· 
todos desejamos. Dessas, alguma.~ são communs 
a todo o impcrio, outras ha porérit qtte são pe
culiares á provincia. 

« Não cabenr'~ no lhuitado espaoo de um Ttt
l atorio r~Itn.r-' · < •• • todas essas causas, restrin
-gir·me-hei a il!thcu•·'VO~ algumas, ~ nssim direi 
que os habitos gllerreiro~ de uma poplllação edll
cada na. ·e>eola dos combates,· o isolnmento das 
propriedades r11rae.; separad..s umas da~ outt·as 
por c ltcn>as planicit.s ueserta'l, a mobilidade da. 
populaçiio, tanto lJela naturen das oecupar,ões 
po.storis, em que ~uasi gera.lmeutc se en1pr•>ga, 
COntO (18\&S condi!(Õas do ~rreno e a Ci1"CUm>ltan
Ci8. polerosa de ser a provinci& cil'Cumdad~ de 
paizes csttllngeiros, eujil front.elra entrtlo e sabem, 
sem que a policia tenha meiO$ de hnpc,ur, esses 
grande~ criminosos, formadc.s na escola da guerra 
" do. nnarqaia em que constantemente t~m estado 
as repubHcas Yi:zinlas, aii•l CllUSRS. que muito in
fluem para que -a seg~rança. Individual, esse pll'i
meiro nnhelo dos povot~- em soei e da de, alio terill11 
chegado nesta provineia ao· grão que é para de· 
seja r. São cansas -e•t&S cuja remoçlio em grande 
parte nem depende . só do nó.s. nem é obra de 
me:..es·. H~ factos SQCiaes quo só !lOr outros. podem 
se r de3trutdos. . . . . . . .. 
· « J;:mqu:mto o excesso dessa popnlaçfi.:. qne, 

.ficando desemprepda pela diminuição do gado, 
não procurar em nova ind11.$trill um emprego) ao 

•t!'mpo· -qlle h<>je consom~ em vagamundear, em
quanto os fazendeiros não fór~m mais previden
t~s e enuoolt>&os. dispe11ss:tnJ.o -os favorês. da hos
pitalidade e p rotecção sóment~ eo•n pessoas co
nhecidas, mol"ig.aradas e ,dadas 110 . trahalhD, em
quanto os beueficio5 , da. · pa. aão se dilatarem 
p<lr. a~:mos_, -~- ctnc .•. ~rrljtind~ os. instioctos 
guerrctros, unpnmao ll.OTOS .hab1to3 e ornem 
mais niJienqs os eoatumea das etuses po11eo il· 
lUlltradu, ni l. _M.lei:emoa· a~ingir áquulle' estado 
que ont.ra~~ ao .. c•ed. adGa, mel. bormonte oiganloJDdu 
e j~ avan~u n11 Mnd4 da civUIUÇAci, ainda 
cilo pucler41) coniiiiiJil!r. causas ha, p~rém, -que 
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e1tão na cspTu~rn da· neçiio da ndm!nis1roção, e 
qne não pod~ ser l.oleradas sem infracção do 
dever: dessns me tenho oceupado com <>sforço 
para r111no\•õl-as, em - cujo cmpenhr> npraz-me 
confessnr que tenho sido cfficazmo:ntc auxiliado 
Jl6IO di:ltlo mngistratlo que exerce interinamente 
as rnncçõ"" de chefe de policia. u · 

N<:> r~lat.orio de 1S5l elle ainda a1llim se ~x
prime a respeito dos te obj eeto : 

.. A prcsideocia tem feito tudo quanto está ao 
.;eu alcance paril o conseguir. vendo no crime 
uma olfensa a. sociedade e nàl> questti:o de p:trti· 
~tos; pilra. rep•'imil-o e dar garantias fr. mcsmn 
sociedad<l, tem-so di1·igido a todo o eidndãoque 
tem, ou em quem so suppõe existir n necessnda 
idoncidnde, sem lhe importur as communhõcs po· 
litieas a '!ne pertencem , :mns em l'egrn poucas 
pessoo.s se quea·em ~ncarregar. dest'3 penoso en
carg.J; todavia alguns cidadãos tum feito este 
generosa snerific i<:>, e nos lognres em que isso 
tem acontecido o crime h:> cnci:lntrndo energicn 
resislenciat · e seus· llnto.--es co.hido em poder dn 
justiça. " 

Mas, perguntal·ei ao n<:>brJ deputmlo , eonl.altnr
se-hia o presidcnl.e da.pro\·incJa oom d izer essas 
palavras á asserribléa pro,·inei•l, a quem pedia que 
o njudassc nesta_ til o nolirc missão? Nito, senhores 
m!'ndou P;l!T& os Jogares aonde t]11_hiio apparccid~ 
cr•mes m"lo.-~s des!.(lcamentos pohcaaes aproveitou 
a condju~ac;.'\o que lhe foi otfereeida por.Jll!!llmns au· 
torid"d"~ policiae<,de guardas nacioniles que se pres
~áriio n fazer a policia dos seus distrlctos sem es·: . 
pendio alsurn, e só com a condi~ão de nào serem 
chamados para outro s.erviço ; apPClJou para 0 
pa,riotismo de quantos esta,.iio nuu s no caso de 
encarregar-se da ·diiHcil comrniss:io de atatori
dade policial,· e· sem lhe importar, como diz no 
seu rclatorlo, a opinião politien que essas noto-
ridndes pudessem ter. · · 

:Ag<>ra, Sr. "(>residente, tn;.tarei, á vista dn es
tatisticn do nobre deputado, de mostrar que nelln 
se a~h~o ~eto.s co'!'pletsmente ndult_eradoe, c 
ot\tros urle1ramenie mexactos , em CUJO numero 
entrão os dous primeiros: 

« Tema o da cida# d~ Porto·Aleure, 1• dist.-icto, 
nn· Março de 1~4 • . Fl'ederieo Schlutcr AllenHlo 
eaixeirp do negociante Frederico Bler, ·em cujÓ 
cadaver, enconlnadó ihuitcs dias depois dodesappa
l'etimento do mesmo .cnixelro, so proccdau a auto 
de ·exame: ·eonsístin.so· · nisto todó o procodimcnto 
&W aqui lla~i<.ÕO · !lflf& 11 ll\'Orignar.iio deBte 1\:!8!18• 
sinai.O.» := · · · -

O pre.sldontc · da pNn"inola eomóuanl•ou á as
sembJ.\8 provincial UI\ sua· ultimA a011sil:o sobra 
.. sse facto; o aegulnte: <r O processo sobre' moedn 
flllea JlOr clle organiao.do, " que motiVOLl n · prl· 
alio d" pesaona que Yivioo aq11i na primeira plana 
lia soclédade, aa . averi~.poheius sobre o 
p~te!l-dido · auleid!o do b_adenee~ Cllrlos SclJluiLel', 
cau;e1ro de . Frederico B1er, cuJO r.esultado 11inda 
pendé de esclarechrientos, e a. descoberta &· pri· 
ü(\ dos li&sassinos·· ·do infeliz· portugoe:z lbnoel 
José ,Tavarcs, __ que foi assassinado- e rou)lado.no 
c_entr,(l' desta , dda~e, :.;na noite .. d~ "17,. de.Agot>to 
p~~IJ!.O p~sad!l~ _çujo:.t.letp. produzlo. geral ln.
aagnsçao , sao t.itulOS de g!oqa• .p&Ta es&e . ..zeloso 
Cunccionari<?, e q uc c11ta. presi<Jencia -~ comP.raz 
em· n~emorar-como· ~ 'Umt:a· ·recomp'en:sa ~e @e 
dar-lhe por este_ serVIÇo. ~ · · ·· ·' · : 

. Um· destes'·' delegados-:~ policia· ··de '<J.ne'· fàlla 
S. .Ex.,·.é~aquel~ : eelebr6. CfAI!'~ 'llU!f tl.l!n,.,m 
mereamento .. ·eem:,unoo. o .-4k : ll8r: adAm ao cio
crdoido pr~dcttle"d4pr'OC>inei<r,ldo- queDJ: fall<)d 
o· -nob~ . deputado'; . e !ds• oqüell!l et1 tamlíet11 falia l-ei 
qaudo.eb~; a•...- ~~ · · d::_J· •. : · !: ' •. . ~ : ~, ~ ;.' ~ 
· U- -~ê .poaa· a-- CMnata· ·Qtle" niiOP·<§:.uac» que 
ao.-caixeiro---de. Fnderioo·l!ier' Wll'lle Azeae corpO 
.S. :delldo; il•im·éoiDO' tâlllbeRt ·allo é:e&act:o qne 
oa a.aualnos do infeliz · TaVafOII · nto tenhio Bldo 

CO.(lturndos ; nãc S<) forão captur!ldos., . como j .i 
ron\o sujeitos a jul::;am~nto. 

«Na comarca <h1 ca~itnl existem outros homiddios 
sobre os iJ.t!MS se 1ctentín·ão processos qu~ estilo 
pstra·Jos, » dtsse o nobre deputaqo. Senlioo·e~, tU 
não svu o mais habilitado pnra dar inform a~ijcs 
a c~tQ rPspcito, mas felizmenr.c está na casa 
quem muito bem ns pô<ie <lar. O juiz de direito 
de J.>orto-Alegr~, a que_m iu cuml.Je, nn correição 
que deve faztr , ~:xanunnr todas essas cousas, 
poderá inform11r ao nollro depUt>ldo e ú. eàmara 
se a:l respectivn.s autoridàdes têm on não ctun· 
prldo o seu dever, e se nos cartorios de Porto
Alegre ex.islem todas essas faltas: eu pois ap
pello para o Sr . juiz de. direito de Porto-Aicg,·o. 

_No niunicip_!o de !'irsitinim , o n obre clcputado 
<!asse qne nao rorao pres.ts os assa.~sinos do 
!•·ancez Dnpré é sua n1ulber, c que nenhum 
cnidndo ~e teve em perseguil-os. Lerei ao nobre 
deputado a informnc;:io que sobre ·este cr ime c 
110bre as diligencias feitas para cafturnr os seus 
autores deu a <•ssembléa provineia o presidente 
da pt·ovincia: « No numero dos assassinatos com· 
mettidos este anno figurão .. .. . o. de Napoleão 
Dupré e sust mulbcr , commettidos pelo ennario 
Francisco Bonilha- c seus peões José e Antonio, 
este tambem canario e .'\l}uelle :1rgentino, todos 
moradores de SanLa Maria, no tcrm<1 de B.,gé. 
03 · inf~li%CS francezc.q dirigiiio-se para o . termo 
de Pelotns conduzindo fazendas de seu commcr
eio, e- confi:iriio suas cargas· ao referido Bonilhn, 
que as conduzio em . dnns- carretas desde ~t costa 
do Pirnhy ; cbegados proximos â casa d~ J oa· 

. quim Tntú , no termo de P irntinim , âs 5 ho
rns dn tarde do dia 11 de Julho, !orão ·mortos 
pelo referido Bon ilha e seus peões a golpes 
do machado, o os •ssassinos, depois de occutte.
rem no mnLo os cada veres · de suas victimas , 
retrocedõrão com as carretas carregada~ com o 
P.Spolio; perseguidos ~ta policia, abandonó.rão 
IIS carretas com fazen<in~ escapando-se clles com 
o dinheit'O e mais preciosidades que encontr:i
rilo ; os objectos approhendid•ls furão devidamente 
arrecadados, o quanto aM assassinos ha to:tdn a 
nuiio pmu erer quo estcjilo n o Estado Oriental, 
onde resido a famllia do . priucipal agente ;. n~ 
nlltoridndcs policlaes llzorão toda a diligcncia 
pcua prendcl-os , distinguindo-se nesto . empenho 
o cncrgieo doteg.,do do .Pclotns, e o bc.nrado 1• 
supplentc do delegado d:: Bagé , com o auxilio 
do capitão commandante da guorniciio daquella 
villn, eomo vcreis,dos documentos juntos quo> a 
ea'a presidencia dlrigio o digno magistrado que 
aetualmente dirlgo 11 policia dn _P.rovineia. ~ as 
dlllgeneias até :~gora Mtas t~m· s1do infrLtctif~rns, 
nutro espcl'llntas de quo mediante ns proyíden· 
ciR8 ultimAmente adaptadas, tanto 08 rios de que 
ha poucl) 117. mençilo como outros em cujo en
calço anda a policia, em breve enhirllõ em poder 
da justiça. , · · 

· Vê pois ·o: nobre deputado que esse neg<lcio n~o 
correu abandonrtdo e nem t"cm ·de admirar~se de 
não ~ ter podiao ainda conseguir a . prisão dos . 
criminosos, porque o nobre depntaào sabe mnito 
bem que a distancia dó lugar em· qu·o · o :delleh 
foi oommettido â fronteim p6de ser · ""encida na
quella I>rovlneia em umn :·noite. ' : '- ·· · _. 

Ell nao qui.z., Sr. · presidentt>-,- wm Jsto::senao 
provar que as ·autoridades proçnrúrio cumprir. o 
seu dever, e: o cumprirão, e ·.que ... se:-·o ' resultado 
não foi satlsfaetorio,. .'Dem··por-:isso- ,se :.lhes pôde 
fa:ter. imputação, éoma. o :.nobre -depntado:pareeeu-
querer íazer-llles•-na sUA aeeusaçio. •. · 

·Sr.· presidente, ·o .nobre , 4eputad0, não -qui:t •. r &
vchu·, .. maa ·.eu. -me .tiinto na· obrigQ.Çiio:.de· r ev•lAr 
ã camarn, :como anica: ; homenagem: que,. eomo 
intere:Jaadou.~garan9&~ tranqui!li1!ade da·;miaha 
pro-.,lucta~ posti!O· rl!Ddet: a . -tão··~loea• aamulade" 
0 grande aerriço prestado •pele> .-cUgno ·del~o 
de · policiA da cidade· de Porto·Aiegrc ·nas -am. 
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~(-nL"h..S qno t,mpr~~OL\ ptlr~t ft. pl'isã.•) du::- nssu..-:.
sinu::; du infdb: Tav;lr~s, que o nobre t.h~pntü(iV 
tli~s~ 1)U'I.! uiio liulu_io si•t..J pr-!:oit~s .. ~. 

() ~n. SAVll'l Lt)H.'LTO Jl.JXlún :-- g11 Jis:se lJtLC nüo 
ii"h:iu sido p1·csos ·?! 

O Sn- JA(I~Tuo DE Mr:xnox,:.\ (ddpoi~ ele ler Hín 
t.~~,,or:ho tio tlüctó, . ..:o do .S~·- Saf1<10 Lobato J~tHÍQ)·_.: 
-E não diz mais nncla. Enlretallt<> qt1e o noore tl~
pnt.'l.do ê testcmuu!Ja ocular de q<.te co~es nss"s
sinos ftJrão presa~, c já r.:om.pnro~ct~r4'iú no tribll.nal 
do jury, c que se ainda nih.> est~lo julg:oldt.IS ~ 
porqae .o S1·. juiz de Jireilf"' da 2-:t v.1.ra J.t eo
Iunrca d<l Porto-Aie~rc, contt· .. o di~posto na 
lei, segund() entendeu o g~n·c1·no 4.'!- todus os 
pl-ofi.;siouae~, julgou que p~Jia <>dom· o seu jul· 
:grun ento ... 

Senhores, é sc1n dm-itla nm dos mui.> lHJrro
rosos cdmcs que t.êm siJv commc!tiJos na capit'ü 
<la pl'Ovineia tio Rio Gt•a.nd~ do ::>nl •J ass:~ssi
lJato de ~Iauocl José Tavures. Confi:l\-a es;<J inf"liz 
11a nm.iza.de de um llomt:nl qnü, coHigaàu com 
~·~Ül'(), o ntrniçoou, lcv~~ndo-o n uma eHsn onde 
<> matt'Lriio, dopDis de morto o mettilr,<o em ttm 
saccô , c a.ssi.m o nrrojiLr.:"io no ril'j; mas o rio, 
qu~ ncn~. Sêmpre gu1u·Ja scgred•>s . que se lhe 
contiüo~ tnuitos dias depois arrojou ús p~aia::: de 
Porto--_•U~::;re o sueco que continha o cndaver. Cr~s
·Ci:rao então as diligencias_ da ;Jolicia, e sem precisar 
a época,. porque n[o.me recordo, posso co1ntndo 
<.!izer que· pouco tempo dap<>ís os assassinos fo,·ão 
-<:aptnrados já a grande distancia da capital, na 
villa cla Cachoei(·(l, onde é d•legado esse ho
m.em que o no!>re dllputado qualificou aqui'dc tw·-. 
.bule»to_ _ 

Xào posso deixar tnmbetn. setn que me qneit'r\ 
-<lemorat· na aprecin.çiio da est.atistica dos llomi
citlios npresentnda pdo nobr~ deputado, de notar 
11 ma singularidade que ·lhe , achei, e q u.e é a 
:.seguinte: a comarca de quJ o noore deputado 
·<: jui~ de dil·eito .é exactament~ aquelh de qne 
elle menos- sabe ! Na sua cowar~a o nobt·e de
fJUtado nüo sabe nem o numero de crimes commet
·tidos, nem q~u\nJÇ> o forão, e netu o pa·occdiruento 
havido!... . 

O S~t. Bm;sQc-..: :-0 Sr. Sariio LoLatu Junior, 
tomo ·juiz de direito, como magi.stt·ado, niio merece 
~•sa allusão de Y. Ex. 

O Sn. J_\ciXTJJO DE Illr:xDoxr A :-::-<tio é llllllSiio ; 
.a1mira-me apenas quo o nobre deputaolo. cncai·
regando-se de apresentar-no• a est:ltistU:a dos 

-crimes. commctti<lo3 na pro\·incia. do Rio Gmnde 
do Sul, seja sobt·e n. sua com:ll'ea q_ue clla me-_ 
no,; saiba l O nobre deputado õ JUiZ .direito 
.<fc Ca~apava , e escolheu e.;to villa para sua 
~·csidencia. 

Ye)amos o quo elle diz aicercll dós crime~ com
metttdos nessa como.rca : « 'l'crmo · da ,-i!la de Ca

-çapàva.-Feliciar.o Fldelis Rodrigues da Silva foi 
.assassinado no dl.stricto de S. Joã•l, por um cri
oulo sell-- esaavo; dias depois . deste assassinato 
foi morto o mesmo crioulo assas3ino .. do dito 
l''elieiano Manoel Rodrigues da Sil-.-a foi assassi
nado no districto das Lllvras, po~ Israel Tiburcio, 
Manoel da Silva e outroil- ,. 

E' tudo guanto o nobre· d.eputado di:~: a· rc3peito 
-doa crimes da comarca de Çaç10pa.Ya. . . 

Allusãés faria eu ao nobre deputado se acaso 
Q.Ll":esse implltarlbe protecção llesses. crimes; 
mas- eu·apenas ·histono um facto_ ·:.Digo que o 
nobre depute4o'lle encarregou dl apresentar como 
-d~ument.o aécnsa±orio .. uma. estatastiea dos e.ri
mes eommettidos na provinda. do ·Rio Gra!!de · do 
· Snl, e eua . estatística foi justamente mais de
·fectiva em relltção iiquelles que tiYerào llll!IU' ns 
-cornarea de ·que é clle juiz IM direito ! Eu niio 
.6ei a o:adidio qna pode~ ter: essa .esU.tistiça, 
-e .nem· por ioso culpo o .nobre depu~do •. mas 
.c~ella concluo eu que sa na sua comarca, aonde 

\.~tu muitas ç •nuito boas L"~la~õ~s, o nobr~ de· 
pnt'ld~ t<\'C dillh:llldadc em oloLer os preciso:< 
esclarcdmentos, c~mo ê <IUC a pt·~;iolencia da pt-o· 
vincia, qu.e •ó tem por 11\l:C.iliar.;s :\s ditl:<Jrent<JS att· 
to r idade;, po>U~t·in ~s ~n r per Ieit:J.meute inf,Jl'tmtda 
dessas circnm stancia.s? 

~"'' f01co imputações ao nobre deputlt•lo. ape
naii lanHmto a~""cun..liçl)~s ern qui?, ~lL~ se aeh<)U. 

O :5tt. S_w:io LotnT<J .Tt::-<IOtt :-::-<ã.o faç:l allusões; 
seja positi1·o- Ex.pliqlle-.;e com to~a n clarcz.o_ Nad:t. 
de resenns. 

Q =::.c. ,r_, .. !x:nio Dll :.\ft<xoo'"··-~ :-Detlàro à V. EJt .• 
$1·. presitlcnt'-·, {lU~ pl·ete·ndo estar pet·reitament.e 
cal~no· nesta discu:Js.ão, c tal vez por esta ra.zão 
cu dP-ixe de responJCl' a- al:;tuls nvart~s uo n·óbre 
de puttldo. O m i!u interesse c defender um h o
n1em qu~ eu reputo muito dign<~ (l!poiatlo~), ur_n 
lwmem que .cu .:onslllero que tem fetto tto p~tz 
serviços muito relevantes, e qtte fui inju~ta, e, 
ni'lo posso deixar de diz-"1·<), mtü pollco ea\':.ol!lei-

i rament~ aggr~dido nesta easa~ 

O Sn- C1iuz SEcco: -Apoiado. 
O Sn. S~o.vÃo LoBA'l'O Jm<IOR :-0 Sr-- <l que tem 

dado grandes provas de ea,·alneidslll~! Ea hei 
de · respo·nderclhe. 

O Sn .. r...cr:-:-rJJo DE ]\b: .. ,moxç.\ :-As pro1•as de 
falta de eavalheirism() q11e tenho dado silo a" 
de tomar a defesa de um P"esiuentl). quü está. 
demittídg, de quem sou amigo, e de quem te',)bo 
muita honra de sct• deíensor nesta Cása (<lb<>I03' 
apoiados)- . . 

Mas, Sr. presidente, . o !lobre depntada quand~ 
tratou tla segurnnça. .individllal e~teiLdeu as suas 
accusãçUes ao chefe de policia que então seL~via. 
e consistirão c~sas aceusações em redu.zil-o á. 
condição meSLlUi.nha ~ dc:;:radante de simpla. 
i.ns:rumento do presidente da proviricia. 

Não posso den:ar de recordar ao no!J.-e depu
tado ·que esse ch~fe de policfn é seu antigo 
amigo, é seu alliado constante de muitoSI annos. 
o muito honrado c ,muito 'probo Sr. D1·. Antoc 
nÍl) Vieira· Brngn (apoiado.•), cuja def"sa tenho 
muito pr11zer em tomar hoje nest11 casa. 

Ninguem, Sr. pl'esideute, p?de ·. c·oucilber q11.e 
um n1agistrado que tew. dignidade 'lie possa re
duzir a eSsa ~oniliçiio degradante de si1.11ples 
iJtstrumento d<'> presidente da pa·ovincia. . 

O Sn. SA.YIO LoB.\1:0 Juluoo:-Se n·i~so ha de
IJ'rada~iio, dirija-se ·o Sr., .depl1t:ldo lU) Sr.. mi
nistro da jusLiça, qttG Coi <}11em no seu relatorio. 
tr:Unndo dn q lleatiio. da : mooda falsn. disse. q U8 
todas llS diligcnciaa fotrito dirigidas p~lo · presi
dente do ·Rio Grande do Sul • 

O Sa. J.~o.Cl:nuo·Do: Mr.NooiçA •-Eu jú preveni 
aD nobJ'Il deputado de que deix:tria de respon~e,. 
a alguns dos. seu.s a.J?II-Ttes, ·entre outr-.u · razoes 
para nii01· alongar_ maLs ·~ta discnssiio, que a6 
pôde ter desenll'a na benign1dad~. da. 'cnman. o 
no .motiT<:> justo' qua me · 1mpc1le. a · defender. o 
i!Lnstre aoeusa4o: · · · :· -· . 

Tinha eu dito.- e ·repito; q1U! '0. no'bre'deputá® 
havia' amesquinhado e reduzido' a'uma condiçito 
degradante· o '·chére. dé policia, men· n.ntigo' am:g, 
o prestante lllliado: · · · · ·. · ' · 
·.·o sR:. ~;_~ylo .i.ci.U.~o. jó:-~io;._ :,-N~ . .am~-
qui:tibd. · ·· · ' · · · ' · ,· ·' · ,,·_ ... : .... ·: > · 
.. 0 SJL: JAClliTilO,J)E ~m)OliÇA.•:-Foi·-s.')br6. OS 
crimes, oommettidos no mttnicipi<l '· do•· Piratillim 
que o nobre deputado .toi .. ·~m~.•• •:r.ten!JO;· ·ma.. 
elle , não· póde dei:tar. de .~nreeaar- , que ·exátia. 
aJ~i. .um~ . (O~ de policia ··dO, Si). _MII!ODS, ·O_ (\llO 

Joa ma11dn.de. - com o Am eapeasal de· . polic.iar 
aquelle municipio,, em. todas ... - dírecçõea. e 
p.rom.ovm:. a çaptura;;40tl, crimiáo-, forca que 
.n11nca .d'AUúes ~~a:am ee\llda· seaõo. redu:&ada ao' pllqU·~no liUmero .. d·~ ·u-.e ti Pni~U . 
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C~u>o & p.;;., quo o n obre .l ;pulo.do q1üt. ach:u· 
lt'IOtivo tlc ceneura Jll\'l uillo q11c deo;in ~"'· o l>jccto, 
ü não digo de Jou,~or. mas ao mtJaos J.c j ustic;n 
oll sua parte. · 

N:to posso, Sr. presidente po•· c>tn occasiiio 
deixar de dat· umn r~spD.<Ia ao topico uo dis
cltrso a,, nobre deputado om que dle dis;e qu~ 
l:st:wn disposto a pnssnr po~ t od-as ns pro,·Mõcs 
<luc cu 'll1•ZL'S sa imptir-lhé ~m deft>~n dos direitos 
<a pcovinciu dQ Rio G,·and" <.lo Sul. _ 

S1·. prcs illentc, acrr.dilo) que n nobre doputndo 
am!l muit ' n pr•)vincia· do Rio Or:mde d•l 8nl, 
1rias sei que ll!\o n ama nem n pii .lc :uruu· mais 
<lo qnc fru, c e•>tão n ·1o c•·n prec:so que se <>f
ftr~CC$SO a llm nuu·iyl'i .l vvlnntal.'io que ning:ucu1 
lhe ihi!\Õe. O nohrl'! <.lt!JlU!ad•J n:io ~O!TC o lll~nur 
r isco nesta c a ~a. 

O Sn. S., \":\o L •) n .\TO .JI.':<JOR , ..::.. Esti• t heat,·al. 
O Su. J ,\Cl!<Tno DE- ?lh::-<W:<<;'A : - T hca tml c 

csss r~~riO ~s.-temp.)r;.luc..:. do pa L•·iot ismo. 

t::u S!l. D .:t>t.:T ADO : - N:iÓ c cxtcmpornncJ. 
O S•~. J .~CI:<'l'UO DE ?.fu.-<o>:<Ç.\ :-Entendo qnc 

o ~. p >l.Qlll! níngt\~m d uvid oll dn sua dev0{:-110 
!leio. pt·.n·ind n elo R-io Grand~ do Sul, para· {Jl\C 
clt~ d i s;;~:;s~ que esr.a,·n pr->mpt.o a sotrrer todos 
os mnrtyrios e tolas a s pro,·açu~s put• que cu o 
IJ.Uizcs.sc fazet· passar. 

o Sn. s .wio LoD.\TO J~XWP.,"7E cçtilll p•-o mpto. 
O s.:. J.tcr:<-rHo nz M;;;;oo~r,.\:-o nobre depu

tado nilo <·or.-e o ·menor pet·igo, n ;i o p•·ccis n 
porta.nto ,d é f t\ZCl'· . esta declo.t•açio. PóJc_ dizer, 
como j it t elll dito , .tu.lo qti:u\to cntande1·, pOt\lUO 
~s unlcas pt·óva~ves pot· que o hei d ) faze•· 
J)M~!\1' silo M; d~ ouvir a v~rd(ldo . · 

O Sn. S.•>1o LO!lio.'N Juxrcll\ dit um npnrtc qu 
n:lo ouvimos. 

O. ::>n. J.,.ci>.--rno b;,: l'>r~xoo,. ç., :-.\ camnra y~ 
que cu (a.llo h oj e pela primoirn vez, e fu!!o CRI 
dcfe<n de. um homem injustn . e cxternpornnu"
mente nggre:lído p&lv nobre oleputudo. 

O. Sn. S.w:i.o J.on.~·ro·· 'Juxto:m :-E:ttemporáncn-
mcnto oggrc!lido? ! , 

0 S!l·. J.ICJ;sr.~o DE :'t'lEX COX<}.\ : -S3nt ·duvidn; 
fui nggrcditlo, como j à se dis~e muito cedo ou 
muito tarde. · , . 

O Sn. SA\::i:.o ·Loll.\1'0 Jc~ron:-.l!oui3t~r cl.i:cit. 
0 ~n. JA•; JS1."1li> ll>: !dt:XOOXÇ.\ :-!õãu ê magiS· 

ttll" di.cit; é qul o nobre llcputado Bbnudonou 
a nsseml.>l61i provincial, ondJ com mais utilidade 
pnrn a provincia podia tc1· aunly,;a lo essa ad
ministração; t•)lerou por dou>i armas int eiros 
acws que vem ag•Jra aqui,. censurar._ . • 

O Sn. ·S•--.:.t? L ? B.\TO Jo:oi1oa :-Nilo wlerei. 
O Sn. ·J.-.cL~Tuo oE !lb:xoo~·; .. :-Na poaiçí'lo em 

que ·se acha o n~bre deputado niio só toru di
l'~ito, como é obrigado a combatet os aetoa des
r~gi·ndos da administração; não : o .. fez ; como 
pMe J iler que não os tole~ou? •• _ •· •• 

0 g,., -S.>YÃO .'LOB.&.To·· Jll-"'Oil :-Hei de -me 
ex.pl(eu_ 

O S!t,' J.~~•:árÚ) ·n:; ME~uhXQ.\ :-As ontr<~s ae, 
ea!!il.ções · dQ nilbr~ deputadô. v~nári\o , so)?t•e o 
m9<1o~)) Gt: . qne -_ se · pr~deu ·no-_ de.'iC.:lbnmentll do 
enmc ·de ~~edf\ . filsa, e no. )ulgamc~~ . de.sse 
crime. · Prenno·· á cJu.nara queoresenaret á . pe.ssoa 
maL1 "bea1 ·informlid~ e muito · int~_ress&àa ·em 
j)(estài- . nestà ~que$tiio melh"ores :éocla~iwenws, 
r·eséiTarei:S<> meií 'disti~ suüg~ 'o .Sr. DI'. ·en.z 
Scébo; ·-que ·-já · Pôdio"·a ,~lsln~. '() .'eneargo> ~e in-· 
rormar n c amam .. a ·-esto respeito-.,. · 
. O'SlÍ:'SÂYl:o ' L;)a;,To::...~egize; ae é eàpaz~ ·os 

taet,._· ... . . . ··· · 

O Sn. -~Ac~~Tno D~ ?o.i>;~"o~•:.,: - 0 ::;,- Dr. C1-u.z 
S;~CCJ , l} U t!' JIÜg'OU os il.utos. l~l à_:.{Í~tr...ldO illtl!~Cl.·· 
.l'llH<;:', que comp•·ohci~Uc pcrf~l t..uneuto a miS:sã~ 
<lll Jul r., 'l'te n:<v vni exam inar c j ulga\' o crillli.' 
uc_ anilno p t·evcnido, u.~ ~piniüo fdt.a, <rue cx.a
mmn ~01n eahna , eom cutdado as provas, <1 que 
jnlga li v1s ta dcll:H; que cmnpre s eve ra mente 
os s~us <.l ~v~rcs . cst~ jui?. que funecionou nesse 
processo. t1~1n um intcl'e3sc mais imnl<atlhi.lu ctn 
csdurJccl' :\ ·camrtl'a ele tu_do q Ua.uto hou\· ~~ .4\ 
respcit ). -Entrettm to n:"io lU C p ns,;o dispensar -J c 
lntnbrnt· h c:lmn~·n c ao fl4.lbre dvputado a~ sc-
gnint, ,s cil.·cumst:J.n.;in.s. . 
. O nobre d"P'tt:tdo _cnten•lc qu~ o principal mo

tt vo de nno te rem SIUO coudcmua lo~ os iutro.! u 
CtOl'C_s •lc moccla .fal~a n!l. pro\"incia do lUv Cmnclc 
eons •s tc cnt que o mcsm" cr ime foiis~ jlll":tl" 
(!ffi d•lfe~·.mtos lugar ~s c ,>:>r dh·er~os jtt1zcs. 
Sr. Pl'CS!dente, o nobre li ~put_~uo esti pe.-feitn. 
m~ntú cng ::~.: uulo : o crune c da- m951na. Jt!l.t.nre :t.a 
m;l.:i foi currun,.Uit_~o em d~\·~t~o~ .lugnres o impu: 
taJ o a pess:•ns d•lT.:•·ent_cs; a } (H u:io pct·mittio. 
que o .seu J~\ lg:unc~t ·. tlvessc l úgur seuí'io., ou 
01\dc tmbn ""[,, pcrp~trallo o <lcl icto ou '"> lu n ;u
tio do1nicilio cl:ts pc:>sJas a quem · ~ ;:, i rnpu,:~'ào. 
Ora, !oi i sto jttstament~ o qnc se r .. z. E prodc•·í• 
o n obm o,lcpntado . nc;.:a.r que a p•>lici <l fon ><!ceu 
todo~ os e>clnt·ccimcnws :i; a-Ltoi·id·ldl); 'I"~ func
ciont\rã.o nesso:s processos ? 

O Sa. Cmn S.:cco : - A.poiaclo. -

O Sr.. J ., Cl :<'rno i?"' !lf•oxooxç.< :- Scgt~ramente
qu .! urro ; ·cmno p ~Js vem f:tzer cst~ n.:cus.:lt:tlo '! 

O nol.>t•e tlepur.alio qui>. uttrlbuir a. fll"t\ c.ló \Hn 
dos itnplica,lO$ no procosso tto ucscuido"' da nuto
ri<lude a q11e•n incu)nbi:l veiat• sobt'd a sea se"u· 
rançu. A intlu neste ponto foi o n~brc depntau() 
injusto, ·e iujusto especialmente para com a pes
soa '' CJ,ne~n attribuc cs;c descuido, o pres idente 
àn pt•ovme,n, o f]lllll , cnmoJ a ·cnmnrn·snbc, nada 
tem com is.to .. O réo B orges de •1uem •Ó t1~tn, 
pcdio n•> juiz municip:\l.tl,, cichtde do.Hio Grande, 
o 'Sr. Dr, Rclchu, licen~n pan1 ü·ata t• -se em um 
hosplt~l, .pot· $e aehar enr~tmo; .o juiz manduu 
proccôc•· a um cxilmc tl~ s.'\nitlal<!, c este ex.am" 
provou que com eíruiw esse homem cstnva doente: 
por isso o . mandou o juiz para o ho;pital.mililMr, 
vlgllldo> por u~ jTllurdnr du qnn1 conseguio ~ 
preao esca_pnr-se. Nem ó e1l1Cto quo nõo se tivesse 
tomatlo to«ns a:; providencias, porque ns pcssotLS 
encorrej;ndn~ dlL ~:U&rdc do t'll<> for,to presa~, e o 
digito JUiz municipàl p1·.xedeu n to ln:s llS lli!i
gencill8 <JUC e.lbião . em "uni um·ibuic;ões . •• 

o Sn. s.~\"ÃO ],OllATO Jv~ron: - E o que N !ml_ 
t.;u dessas ditig~ncias? · . . . 

O Sa. J ACll'ITHO DK MExuo:c~4:- O nobre dcpn· 
tado ,·em sem?re argamonta•· com resultados f 
Sr. deput:ldo; "nii.o nlmitta ekta ·dout.-ina: ell~ 
lbe ha de ser muitas vezes fatal. 

o Sn. s.~'l.'tO LolUTO Jusron.:- Ell:pllqnc-se. 
. O Sn. JAW I'I'IIO DE Ml'-~l)OXÇA :_- Igr.wlda~e pe
l"attt~ a lei. . Entende o nobre deput.ndn· qne B 
presidente da província do Ri,> Grande dn Sal s~J 
tem . fa.yores. , para os .-seus . amigos,- ·e ·:vioteocias. c
lnjusti.~ç ., pa.r~~o -~ ,_seus· a.~v~rsa!:ios·. em ta(, :;ráo 
que ehegão no ponb do! infamia-; trnwu de provar 
nJill>os . estes . , as.~ertos, quanw --ao.primeiro· eom a 
protecç:lio .. q~ -elle dissa .tQr . si elo- dada ao thesou
rei.-o P<i<iro .de· .Azendo-.e Son:la,.n.quem ·está oon
Jiado ·o .cofre _·do. thesoun~ria -da .íazenda daquella 
~vinc;in. .D..Jdaro •á· -et~n~an~ - que ·o:ste ·ro.cw coo•
.pietamouto .me,·$01"-prlllldca. ·. _, ' ' . ·'" 

~~~r::.-;=:~1::::~:;;~:::_~: : 
nobnl a epútado, tenha pacieacúL ·:A ·To!l: publi~ 
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30 SE:;S.~O EM ~ DE JUNHO DE 1855 
n âo tinbn rc•·cl:~,lo CSS<: facto, a imprensn niio 
tinhn falindo Jdlc, c•\ o ignorava... · 

o Sn. s~\" :i:O LOR\TO Jmuon:- Isto pro~a qnc 
nno e:c.istio '! 

O Sn. J.•<'I~Tuo D~ llf•-:=-oo:-.•:-':- :::\'üo me Inter· 
-rcmp.r. o 1\0brc d~put.ndo. Eu ignoravn esse fact<>, 
mas ,·omo Jir."n r~spcito a um homem em qncm 
deposito a mniot· confian~"· ~ um emprcgudo que 
. po1· 3') :limos tlc bons serv1ços tem COI_Il[UISt.~~o 

~ :.1. estimn do que noza, contrtL qu~tn ntudn nao 
s~ Je,·•u•tou :. m~is pequena suspeita de imf}ro
bitla.Jc; como o f neto se rd~1·in n um homem 
em abono do oujn r~putnçiio n1io ~nho duvilln <lc 
ehnmnl' o testemunho dos nobres deput:ldos os 
Sr:3. Brusquc e Freitll$ Trn\"IIS50S, e pedil"-lbes 
que {t !c do cM·alhcirn", c por nmo1· J.!n '"enladc, 
(li:;ão se isto n :io c cXl\ct ·.> ... 

O Sn. · SA\'Ão LonATO Juxton: -Duvida se o 
facto existio? 

O Sn. J ACI~TI!O D~ 1\IEXOO~('A: - Cumo o facto· 
pois se referia a um homem ne~ta po~icão, pro
curei il•f•n·mar-me. l•"elizmente achei pessoas l'CSi
deutes nn cidaJe de Porto Alegre, que aqui se 
ach:'ío. qne n1c habilitátão p:un poder responder 
ao nob r~: deputado, e entre estas pessoas tenbr. o 
testem11nhQ Je um distincto e pt·obo ncgoci:mtc 
da((uella ciJnde, te;temunho que o n obre depa
tado niio ó ce>paz de recus..'\r. 

A acc•.UaçiiÕ consiste em que em um dia o 
iospector da thcsourarin, desconfta:1o dn doen~ 
do· thcsourciro... · 

O Sn. s.w:i:o Loll.~TO Ju:stor.:- Em ·cumpri
mento da lei. que mandava íaz.)r cxnmc no prin-
cípio do mez de Janeiro. . 

O Sn. JAcls·r•fo D~ ME=-no=-<:A:- ..• d,seontia lo 
dess:t doe,nça 1são p~lavras do nobre dcputadv) •.. 

O Sn . .:; ... '1-A:o LoB.\TO Ju>aon:- O que en disse 
estú Cs<;l'ipto. . 

0 :"n. ,JACI:STIIO DC: MENDONCJ.• :- •• , deseonfi(ldo 
da doeuçn do thcsoureiro procedeu n exome nos 
cofrl's - publicos, e cntiio, "dtz o nobre deputn·Jo, se 
ach:'triío 15:0008 em o"~!IS reeehidns n liO.~ en.dn 
uma, substituindo irtual qunntin de mooon le~lll : 
que se nchon um nfcance •JUC o· nobre deputado 

· u:to dcsi~"""• que ao principio disse ser de 7:()(10S. 
e liltimamente' dissn que pelo menos cro de õ:000~-

0 Sn. s,.,·:.o T,onATO Ju:sJoR:.-Disso o que consta 
<lo tCl'lllll que su lm-rou. 

O Sn .• r.um.:•rw> nr: · MB~Do~ç.t.:- •.. · que esse 
c:ct\lllP. linlm aiJn roduzido n termo que fu1-n remet· 
tido o'1 t•residcncia, que esta- o g11ardou em ei, niio 
•lcn di<So nc•1hum conhecimento ao tllesour.>. Para 
~ cnmnrn oomprehcndcr a :ron;.a e gravidade ol~ta 
accusaçi\o prer.lso é que 1111iba d:lS !lel(llin~ cir· 
cumst~c!as. Ho nn província oo Rio Groudc do 
Sul umn tol csea.ss..·z de moed" legal qnn as ~par
$ições pro\"ineinl's siio por lei autorisadas n rec.,ller 
moeda estr&J'!geira . . · 

O Sn. S.!oYÃO Louno Jü~Ioa: ...,... Por ahl não vai: 
bem. · · 

O Sn, JAc l;.-rHo n~ ME,.DOr<~:-••• por esS& mes· 
mo valnr. por <1t>.e l'ecebcu ·o tbesourelro. ·Accre>ee 
"lllOís que :n,. .. occasião ·da -v.inda ·dos··vupores para 
·<!&tA eórte o- OOlllmercio se-apresa a'·oftereeer ·dl
·nbcil"' l\ -thesoumria, e reeebe_ le~ras eohl'é o the~ 
.sonró: ha b:\stante· difficuldade'-<ie' otner"mooda 
legal. E' por isso que·Jile inf • .rma -a pefiaoa & qaem 
me .refiro-que o digno tbeso~ro· rec:etlcn-por c.n
çào l á:OOOS que d~verião wresgatadool, e o aerião 
dentro de pour.ós dias. -Em easo ncnhwn a tbe80u
raria pooiit seqirejudicadl\; por qüe 'ó' d'gÍío tl1e.· 
soureiro havin do satis!ll«r' •dodos ' os 'enearg.);.a 
.que fos~·. obt-ig.u~ .por. ,aa,, honra:;, ·O .porqlle tem 
muíto_bons fiadores.. , _ , ... • .. ;~, 

Mas, Sr. presidente, C3te facto que póde serdes
cul~atlo •·m att.ençào 110 motivo que o fundamentou, 
foi pcl<> nobre dcpntado intcrprctutlo do maneira. 
muito ·,tesrn,•orovel n esll<! tbesour~ii'O: par~c.. l'<'lo 
seguimcnt...• do SAll discut-so que esses 15:0003 tinl•ão 
estado anl<·ce.Jentemente no cofre e d<!lle tinhão sa
lt~Jo. por interesse do thesotu·eiro. Sonho1~, ist<> 
Jln•J e exact.l, o mono• cxacto ó nindn, sq::llndo sot\ 
infonnaJ o , que ~xistissc alco.nc<:~ algum .•. 

O Sa . .s., YÃoJ LoB,\TO Ju~rou :- Consto d0 ter mil 
que se lanou. 
• 0 8n. J.\CINTIIQ DB ~fE:<_O'.'NÇA :-Tpnta C tal con-

1ll\0Çú tenho ness~ 'ldndno 'l'"'• no meu roqucri
mcnt<) , peço esclarecimentos nesse respeito ... 

O Sn. S~\'Ão Lo~ TO J mnon:- Más pede-os de 
uma mnnc.r:\ capc:tosa. 

O Sn. J ACI>:TIIo ·DI:: ?.iENOONÇA:- Niio po~;sr. crer 
~nc ""' homem dn lwnestidndc conhecida, como .; o 
:5o·. Pedro de AzeYodo ... 

O Su. S.w:to Lon,no Ju~101~: -A. questuo ,; o 
facto. 

O Sn. JACI:<TH<> n'" :lfExoo:-.~A:- •.• nÕo posso 
crer que um homem que eonta em P0rto Ategre ;por 
nmigos n i<1<lividuos de. todos o~CÍl'clllO", de todas 
as optniõ t.Jos, um holncrn gcralment~ ·cstitna~.lo, não 
th·csse 5:00:)/1 p~<m po<lc1· npre5entor no seu cofre : 
ain<la mci>os posso ncr<!dit.nr que () probo e cscru
pn loso Sr •. D1·. Cansnns..'io de Sinimbit conscntiss•l 
em um facto destl\ .ordem ... 

O Sn. Cnuz Se~oo , - ApoiaJo. 
O Sn. Sn-:to Lou.~To Jm.:ron:-Don•itla da existen

cia do fncto ·~ 
O Sn. ·JAét:-.TJTO nr,; ·M~:::snox~A :-Tnnt.o duvido 

ddle quo pe~o esclarecimentos a respeito ; e cst ,u 
i.nrormn~o, ~omo disse, que tal alcance não s~ ,·cr:· 
ti~ou, nno c exncto ... 

O Sn. SAVÃo LoD.\TO Juxratt.:-O<lnstn do t.enn<J-; 
lt. fian':o is.to. 

O Sn. JA!=I~TJIO on llh:lo:noxç.o.:-En p et.o o\ enmara 
qnc nestsls circumstAnCill>l tenha a bondntle do n<liar 
o ,;cu juizo. P.sperar pelos Joculn-:lltos comprobll
tot·ios, ou dl\ liCCUSII~>>O do nobr.) <lcputado, ou <io 
que eu digo. .. · 

O ·sa. S.wXo Lon.\TO .Tclo:IOn. :-Mas esses doeu· 
mcntos devem ser pcdidog por outrn !úrmn, c não 
pela maneira pta· que o Mbre. deputado consignou 
no seu requerimento; e~so maneir11 c capçiosa. 

O ~~~- J'AI:IJ;Tl(O DE Mmr:t>o:<çA :-Ace ito qualcJucr 
emenda qllC· o uob1·~ do:plltudo fata a csM partG dl) 
requerimento. 

1\l~s -e,.~ o· ê n pl"'vÍI dos favoros do Sr. Dt'. Can
ROlUillo •lcspcno.lidos com acus amigo6; quanto á 
pnwa da pcr:~e~uiço1o,. do desejo que o ·Sr. Can· 
sanst"io tem de inr..1mnr oquclles quó o nobre depu
tndo ebnma seus a<lversarios, npresentou o nobt-e 
d~putAtlo o faeto relativo ao Sr. tenonte-coronol 
Pntricio Vieira Rodrigues, sob•oe ·cuja probidade o 
nobre d"putlldo in\'OC<.>U o meu tcs~cmunho,- e ·ett 
vou satisf~~l-o. · · · . ,. . 

Sr. presidente, nno·.Uinho a·ltonra de .ter relRQÕCs 
com o Sr. tenente-coronel Pattieio Vieira Hodrigut.s, 
t•ecorllo·me df'. o ter visto apena.s uma ~ez : no _en. 
tantó. filço-lf1e "justiça, acredito que é incapaz. de 
qualqMr .4~to,Jlessa na!úreza: .Não jieTtenço ao,í:tu~ 
mom:l'daquelles que etn ~·lo. .\lm do.. seus.a•tv4!rsa.
riós'\ê 'um I •.ílm ig<> pe&.sonl; e~. ca,dil"1uJtagoni&4 'de 
suas ';i!iê~ ~m; homem.: 011. j\~mjlculado, ou. !!rest.08 
a·m!lçnlar-~.~ r~p'!to; ci>m'? clt~~· :o· s,-~.te~en~..o,, 
rünel' Ptt.trl.cib ;'Ç tcu:a .Rodi:&guea 1ucapu dessa.~al~ 
~er~o: .o·,qué por-~. ~ - nól!re~ 'del'il~o : ~ito.i.Qdc 
negar c· que .ex.ls~,!) -~ma d~ph~,.·· . ." •. ' ·"·, ! 

O ~n)~w.io J .. o-,.,TO.~Il2'IOn:;"""Noml,nal, não: r~ • 
,, 0 :)n: J .. CI:.'TÍJO .l>E. 'MF.."'"OO!<<:'A :- ... no reeebi• 
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mento dos vencimP.ntos do cnrpa que ellc com man
dava quando foi cllamada a d.:>st:~c:unento à gu.arda 
nacional em lSõl. Sou. pois forçado a recordar ao 
Jtobre deputado que, l'IT! ,·ista dos proprios docu
mentos CJU•l e\le apr<l*ntou, essa. d ttplicata existe, 
proveniente da nu\ intelli::r.ncin. sent du,•idn, que o 
Sr. tenente-cot·on~l PJ1tricio Yieiro R'>do·ignes deu 
ás orlens 'liiC reo:cb•u. li:11 vou lor osscs docot· 
Jnent,_,s : 

«llln1. Sr. -TenlotltlHtU:l hoje c.Jnta dn pr~si· 
dcnci•l c do comrnan ,1o "'H chef~ . . . . . . 
(•rdeuo fJlle no me5;nu~ m6ml'!nto e•n rpt~ este •·.::ccb,H· 
fa7a retmir immedint:nnent.c na,, pnr<Pda.< tlo• rm·
pos da !Juw·d~ ilaci01w! ·do seu commnlldo todas as 
Pl'n \"OS • • • • • • • • . • • . • . . 
fazendo V. S. saber a.os gua.rdas Je I>CU eomrnan<lo 
Que serlio cons idGt'Ados t:m desLacamcnt.'o e c:om di
r eito uvs vcnéin\e•ltO::>. Jc c.•ltupanhn d esde o tlia em 

~~~[J:~z,nf.~j~~;,~~~m no 2>0uto ele •·~uni•ro '1'"' 

Esta é a ordetn da s~. mnrqn~z de t:nxin~. 
Em ofiicio (lv Sr. t~ncntc-co•·oncl Patrlcto Yieim 

HoJri:;ues , cut que ellc conHnunlca a o t•cspeetivo 
cvtnmand~<nte snpcriot· n t·ennHI•l dv corpo, diz q11e 
Gssn reunião na pm·aàa d us r:o1·po~ tivem lugnr 
no dhl 2 de Agostv... . 

O Su~ s .. vÃo Lon.\'ro J o:non : - Nego; 25de Julho. 
O SR. J .. cx~TUO n>: MExnoxçA :-Ouça o no\)l·e <1~ 

putd.do, eu vou le1· o d oeumcnl·>.: 

« • ••••• A $ <.lo corrcn!P. enviei a V. S. o >nnppa 
d~ rorça q ne marcha ·e est{L estacionndn ncsl a fl·c
guezia des~e o dia 2, .:. por compnnhio.s , !'mor
úetn de marcha , em seus respcctl\·os districtos 
dc<!d~ 25 dn proxitno pas~ado, que d~pois forno 
reumd:~s, no lugw· da pm·ad•t do cm·po, nn suprn
dtado din 2 do c .• rrcnte. » (Officio do S t·. t~ucnte-
coroM 1 P:ltricio.) · 

Lngo, n rcuniiio d ,sse c.1rp l t eve lu~ar no u iot 2 
de Agosto, p .. rqu~ as oru en,; qnc o S•·· tencnte
c<>ronel Patrício \'iein& Rodrigues t inhll r ecebido 
npen~ o nut•JI'isnviío " çonsí-lcrnr em d~-stacn
mento 11. ~:unrda nacional quando ;;e apresentasse 
"!I P tlrada do C()J"J)O. E' verdado iiUC desde o 
dtn :!ii de .Julho se reuniiio em seus re~peclivos 
Jistrictos · na dilf.!rente3 companbins; m••s isto 
não et·a con'i\iderado como de"tacnmento ú. \"lstn 
da ord~m que so tinha tlado ••. 

O SR. S A>'ÃO LODATC> Jvxton: - L~tl a ordem do 
Sr. ma•·quez de Ca~ins. 

O SR. JAct~THtl t>:. M.-:x uox~.o..: - Eu hei dü 
transcr~vél·a no J t><cUl"SO; o l>t'. mnrquez de Ca· 
xias ot·Jcnavn que s~ trat4Sil0 do3 r~unir .na l><l· 
r a tla rlo:J cu•·pos todAs u prae>l8; desde <1 ue s~ 
achasseon no ponto qiiJ 1.inh11 indicado, se lht;6 
11nnnnciasse que estavtio cn1 destaCAmento c u
nh:\u direito ao:~ venc>mentos de ca~~~panba. 

y,.,g.>, ue&de o di>l 2 de Agosto ti qtte c!t:~s 
pr tÇ:Li f .Jfi•• r~putadas em destaMmento , o ·.~·
nhiio direito a vencimentos do campanha. ~ '!'l 
digo a<' nobrJ de putPdo que. eu acla-> jtl.>4to q';\o DllO 
s~Jn satisfeita a J""pe~11 retta. com o fornectmento 
dt<StaS praças ne3ses 7 dias, o que digo é . que 
c·lla nllo fl!t.\\"& ord~nada, n~>m a tbesounr >a . .o. 
p \ldill sntiafazer , e nem· o presidente· da •:pron~· 
cia a poJia determinar, e por cons~ueneu' devaa 
dar· conhecimento dist • ao gov~rno imp.erial. que 
st>guramcnte, a-valiando todas esta.., carcnmsta~
cias poJia ordenar o pagamcn\0 do fvrneCJ- 1 
menio desse. 7 di>\.<. l 

:Mns a este f.tcto dtsse o n obre deputado que 
attribuia ellc á demissão que tove o Sr. tenente- · 
corónel Plltl'ieio .Vieira Ro-.lr•gaell •.• 

O Sn. !;A Tia Lo~To J u:.;:oa =~ Teubo a~ pr0\"11!. 
O SR- J.lct..-.ntO D._ MExooNç .. : - • • • porque, 

dlt~~~e elle, o presidente da provincill and4va 

iL pesqui <:J. de um m'lt i,·o C)tn 'llle jn;;til\.:.:~.;;(1 co;ta 
demissão. 

O Sn. s., \'ÃO L o oATO J u:<lon :-Apoi~<lo. 

O Sr:. JA~Il(TilO t>t.: Mo;:<[)Ox<:,, :- St•. presideut..J . 
cu não posso diz~ r á cromara .ll inWII•!•lO cvm q ''" 
f...'"Sses document~5; rur~lo retnettidos no gnvr.tn to i1u· 
p!!tial, e nt1i nc-•n cston longe de ct'Or qru~ o fôs
S.'lll parn. qne o go"cmo pro,·idenciM•e eon,·e
nit<nt~~mente n resp )i to d~ss~ fvruecim :!n t •..> flUO 
tiubn tido 1ugt\t• ne:s~C3 dias em que já St~ aç_ha.va. 
rottn l d~\ n :;uo.rd. t\ nol~;\onal, mas qu..: n tio tiuha 
sido reputn,la ainda em destac:unent·> , e é n c
CI!$Sal"iO t2nl?u.) <tue su :lcho. ntuu j us tiJil:aç:io 
pan\ :\ d~miss:to flu Sr. Patl'iclu Vlcirn l1o· 
Urigu<:s. 

o s.·. Pntricio Vid l'.l R)drigues .; COIU crTcitC> 
umn. p •:s$.on. import.ante n .l s ua. (rc~llezi rt: ·t m l $ t
nhi o chef~ pr.,nuncio.l<> tlá um cit·culo politiev •• • 

O Sn. S.t <:to Lon.~ -r o JL·xton: -);;' por isso •1u~ 
f,,i infamado. 

O Sn. J.wi:< l'IIO m> 1\It-:~ "O"""':-... E chefe pt·o· 
nun cindo em U1na fl"eguezin aonde H Lra.aquilli
<lnde publicn. tem $ido ameçadn, iiOildu ~~~ elo!i· 
ç.ôes têm si•lo m11is il-reguhu·es c ncompanha das 
de aucntados, e contra o <JUBI 1.:1 por estes ru.c.tos 
mnitas qu~ixas: . 

O Sn. S.wXo Lon.-:ro Jo"xon:- E' e>:nctnmcntc 
o m oLi\·o por que foi inCMnad.,. 

OS!':.. J ,\CJ:>(:ruo u.> :Mt,:,ooxç.;..:- :;om., inr.un:tl•> 
O Sr.. S.wÃo Lon.~To Jo~wn. :-Ent.:lo ,; t·enl. 

O Sn. J.,ctx·~no m: ~I•:'<DO:-.ç .. :·- Eu d~ixn :'1 
coosiúer::t\:ilo do '"'brJ d~putad<l o que cu i•\. diss(" 
(, cn.sa, nilo poss<> a tndos os m ament.os c<t:lr in· 
terrotnp ~udo •> meu di~curso pa1·n repetir respos· 
t:\5 ás m esmns pergotnt:\S. 

Dizia eu que, assim como o Sr. Pa.trich• Yi~ira 
Rod1·ip:ues tinha utn circllla ucvotml o, t inha t•\m
be·m inimigos muito p ,-..nnnçi:Wns. que n trn.,
quilliuudc publíCD. hnvia sido nmcnç,, I!\ nnquclln 
ft'egueú :l, <JUC li3 c lcicôcs tinhâ.l RiJo fdl:LS alti 
mnts irrcgularmenl..! tio •1ne • 1n uuu·a~ tl:n'tc:J : 
t! ont.'io OIU UU\tl up:X'Il em quo ~· tem procu
rado consblntotalont•> conciliar os nuímo,; tHiO p~Jin 
o Sr. len«nte-coroncl l>atrü:io Vioirn Uo.lrig•w• 
ucixnt• uu SOl' dis<~~ :~:;a..lo uo commnu~o que exer
ci li. o sbstituodo j>ot· •rneru satislizes.J" 111elhor as 
condiçiíd~ dD altuuçiio . . ... . 

O Sn. S.\\'lo V•n.no Jl'~Ion ;,.-.\poin lo! 
o Sn. J .\L·[XTIIO !)•; M"S llOS•~A : - ••• 'l'IC ,l do niiu 

ex:tccrlJRr 1111 imog. 
O Sn. SAYAO J..oD.\TO Jú~on : - N:io oxnce•·bn•· 

nnim"s inrdtTIIUluo, dnnlollllnli~sü.tl J "st.a or.lcm ! 
l ;to é eoncilio.t;Ao é. moda J-> inferuo. 

O Sn. 'PRK~tUiô.'<~": -Attençno 1 P"r eaiA f~rmn. 
Mm toea íntcrrupçuos, o orn.lor nit!) [>Ó~C contmnnt· 
o 11<)11 dlscur110 • . 

0 Sn. SAv:to LollATtl Jmuoa : - lias qunn~tl eu 
r .. nci o nobre d~putaolD deu-me aparte<, e '\i . Ex. 
nlio o chamou ãord.;m. Peç .. > li V. I:::t. a .igu:tldade. 

o s·~. PllY.SfOKXTK:- Sempre QU'! icm nppare
ei<lo apartes . int.crrompmdo os oradores tenh<> 
rcclám~do ·íu:itteotção. · · · · 

O Sa. J.lCtXTliO Dlõ ]ll;;,.n~:~ç...:-: E.P~)r q_uern foi 
substiLUido o :ir. Pntriciu V ultra Bodrtj~Ues, senho· 
res r Por tim homem nllS· mesma.• contltçõe . .; de con.
sideraçõcs e fortuna 4v Sr. Patricio VIeira Rodrl
gues, p.)r um homem .que Ii:io é holtil no circul» 
a qu,, u nobre deputado p4!rte•l~. que mCSJil!! lhe 
~m \l'"&ta·io muita . cood)UVO-Ça4>, pe\<1 da:>tiocto 
cidaduo o Sr. Jutio Centen•l- Niio foi, pois, des locaL· 
um. alvcrsnrio p:U-.1. o J~ubstil•tir por um a.mig•l pro
nun~ha lo;: fol d1spensat'um hu~ctn que, se tm_h~ n!'l 
.cin:ulo que lhe et'tl de\"ot.!ldo, t.in~ Ulmbem tnLml-
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~os nlnlto prüllti.nciaUo:; contm ~i, 11~u-a n<nncnr 
..:.tutt·o q1h~ ntlu tinlta illimigl~S al~llll~. . 

l,dL~ (}.St.a oce~lSi{it>, S.t·. pr·e.sldCJit(~, 1m o po.sso dl'lXar 
ele hnnar (·Jll e._tusiJCl'Ut'i\0 ü apal'~l' dt~ lUH OHI..l"O 
1ulLrc dt•put:.ll)t) p~~ta lllilllt:i pt·ln'ilu:i:l, (}l1C lllC'llHl· 
~uon P'S.trnnt'tlin:ll'iamunt::~ pela lnjust.i~n. Ctmt I'}UI~ 
1'oi ~h) llo. F:ühn'tl. o nubn~ <..h~lYtttaJo a qnen.) 1.cnho 
1.'('Spoudi·!o t~:t ,ic~,~ lsst\o ou cJ.i-spr:nsn. ,)o ~\·. t~~ncntê
coron.t-·1 1'~\tl'ici•) Yh,.Í.1';1. HuJri~cs !.lo ~~-ornn1nndo 
~'1 batnllu1u til~ ~n~tnlus nncio:t:'l.e:; d:\ fn:r-~uozin. 
à:ts JXu·cs; cxpHcuva; ll a s~~u gcito, 0 cntl'u :ts 
«:ircum:~ta.ncioJS fa\'01'i.\Y<"'Ís qn...: ãdnlY.tl no. pe~soa 
Un ,t'r. knt..."'lli-••-t(ll"t)H(~1 ratrido Vicin\ Hol.lt'ig-n-e!':, 
it:cluio :\ <lc [)(.Ll"l.cncer :·, família de~sc i.UsLincto 
d(•l)U\.:,t1o. e f:'t1t<l.n ~\is~e ellc: (t 'rall-"et. fos$c e:-:;.'L.c o 
seu tn:liol· }Wtc~lLlO t ,, St'. pn.~sident-e, tal\·(~~ nlg:ntn 
COth;:_l.ng-u.üico <t\' nolne ~.trput::ulô, o nnlito.t~uü::v~n
xbnu J,> qttt! o 81'. t~~ncnt~~c.,ronrl Patncto \'1Cll'a 
Jl:o•lrí):!n~~. pns~o. informar-lhe ((llC se _pód~ SCl' 
:lt..é ~(llt it•11l::i.~1, vi\'t:l' 11:1. 1\lClhOl' h:H'HhHlla COI11 O 
~1·. D1·. Caus::~nS!l:ú, c f,~)7.J.n· ddlc int.t·iroJ. Cl plena 
c_~~nn~uH:a ... ~ 

o SI:- s.\1'Xo J..on.\T,) Ju~ron: -EsÜ enganaJo 
na allusào que faz ~w Sr. ~cralim Vieir~ Both·jguc::;. 

O SH. J"~\cr~Tittl DH llt;;:s-nn~r:A: --Não f:a~o nlltt
süo ni~um•~ a0 :Sr. z~redn0 Y'iciro. Horlrig-uc~. 

O ~n. S . .a.Y:to LonATo Ju~wn:- ~:lo disse ao 
Sr. ~eferino, l'l! feri-m~ uo Sr. :Scrn1i.tn; nlio f!On
f<tntln •. 

O S~: .. hcr~TIIO nr,: ~!F.xno:-:~.~c:- .... e sim ao 
aparte <tuc citei, Respondcr<'i ,,o nobre úcput<tdo qnc 
·l~u ess,; npm·te quü foi oxcüs.;imm~utc injusto (c 
J·~pito n rc,pn~tn, pol"'IllO o r.ob.-c deputndt) acaba 
de chC',g~u· t1 Bnl,t\-p~~ls que !llgutn consangnine.J ~mt~ 
c tulw.-z anulto UHl.ls proxbno d1J qnc o ~r- tcne=ntc...; 
cotoncL Pnl1.·ldt> Yicirt\ Rod1·i~nes, possa.lnfonnnl~ 
J., <]1\C põdé-se ~ .,r atê íniú'i.o do nobre deputado, 
YiYcr na 1n~lhor Iuannoni::t. corn. c Sr. DL C.n,r,.s'J.n.Sãu 
de ::;inimbú, e gor.m· dellc iuteira c plenâ confinnç:l. 

O Sr:. Bm;sQ\:~ , _ _,..Nisto n~o.hom·e s0t\iio justko. 
.tl.O ctn·adcr dt\ pcsiç:to oflicÍal de nl<:U innão, c nad:\ · 
tnals. · 

O Stt. J,\,;J~Tihl n:> M>:)oloo~o;.l.: -Eu niio st}i que 
nm ~mpt·egado a <}l\cm S<: ped~ informa.;<'i<!s, llnO 
dtHll\1'11;,~ cpt,; ""c otn·i~ado a podir, não dt:SS<ld (]UC 
na-sct!lTI uni~amentc .le fo1.·ma.lidados, mns daquclhs 
que se solicít•io pnt"l\ se olltet· esclnrechueutos, 
possn di'-cr-se que n:lo ~ozo. da confian~n elo pt·~si
<lentn ; ~ 'l uourc deputado, ha de penniLlit 'l"~ 111~ 
dig,,, n:\o póJc neg:n· este f<lcto, 

!>fns d)J.in o nubrc d~pntaíi~ qno este <lcs:•jo dn 
pre-i<lencia 1le inf,un:w o ~;;,·, Patrício Vicil'a Ho-J•·i· 
~u~s cn~ li~u Ulitls\f-.::slo que coil\ehHu. .co•n n.thu;ões 
t'eitns pelo periodico ,V:,;rcantil de PGl'~.rAler;r~, 
•lUC '"i V<' ,onb,;idíndo pela prcsidencia o sustentado 
pelos dirth'iiros pullticOs- Ent:i,, diss~ ,mcmwn nvnt·lc: 
"O pcdutlico M~r•:a11til 11i\0 é> folha· olli~iul senão 
na pnrt~ em que coulrDdoti com a _pr~sidcncia, 
eompPt~ntement~ uutorisadn pelll nssemblô:l pr.,
'\"incisL n pnbliençilo do expedient~. contract-~ pelo 
·qual · ni<ú tem mni~ do que l :()(10,'10!10. » · . 

E per~nnto á c~mar(l. se \\mn folhn diaria como 
..: estn (most•-an<lo um pc.:~dico),.e d~s.te formnt•>, 
pódc ser sustentada cvUl l:OOOS pot· nnnn, f,>lha 
<rue nt;o nnsceu soll n ndministraçilo do Sr. n,·, Can
~ans:\o, que prcexislio a e na, q ae a derendeu antes 
.de ter feito cúm elle.cste contrncto, folh~ · que· sus
tenta espeeialmentc ·as opiniõ~s' de· set1 lllustrado 
redactor, c qne c sustenJâdn pel:i·poderosa.'coàdjli
va~ãó de s~u-s· ntn:l.ler~os a~s~nt~) que cbeg:lr>. 
o que em nma próvincin niil e mtüto··cammum, n 
oitocentos. · '· ·· '·' -'·.··.·: 

. Se, pois, e.4e jor;,ui nil:o n~il ~b a' inrluet~cia 
do Sr, D•:· C;i~nMiiO,' se jã e:<t,istía; Sj!·o· program
ma deste JOrnal é ·o que \'ou .ler (L camin:a : « O llfl:r
ranttl, folha di::uia, ê, espedalmente· consagrado' a 
promo..-e• os lllclhor:-amentos mot·~cs c· materi aes da 

proYinda <lo Hio GnmdC", c c~tranl10 t\$ pnrcinli
dades poUt-ici't~, mas n~io se rcb·o:ll~ de julgut: o 
pro•:cder Jos p•n·t.ído~ no qua el!c <lfk<te a Inornl 
Olt a cl..l nveni.-~uci•L }Jnblica. n 

PiJ<1~-sc julgar uma t~l folll:t c•lmpromdt.ioln a 
só sust~nt-:u· úS netos da :.tdmiuistração? E ..ini.o 
t~1·:\ o ilC•'i:>re cl~pnt.<clo li~o no I•Criodieo Jicrermtil 
:\lgt\ma C(nts.a in,Ucando utn ou outro t!ado t1e s:ltiS:
f:\:t.N' a cst.a ou. {lf!\.u~ thl ncccssiUadt" ·~ O tpH', Hqnc 
ü nobi"D cl.)l_llltüdo ct_.-: rto, nÜ1l cotnpconlCU'~ e1n cousa 
ul:;mua :1 a~lmiuistn:v:iio, müs ser\·c pr::n·:l pl·o,·ux 
qua.: 111lo é ltmn. rolha snbvencionnUa. c :-.u::;tcnt.ado·, 
como o uvb1·c dcput.tHlo dissí!', pNos dinheiros llU
l,lkt)S, c nuic.o.mentc UeJ.i"~tda u. :sustcntnx o lu·e~i
t1cnt..(..l. 

O Sn. SwÃo Lonn·o Jrxro, :- r~t•) nõio pó.k 
cstal' nn con~cjcnci.!.l do nobi"c ilcpnlnllo. 

O Sr.. J.<ci;>;l'lW 1m !\II~Sl>Q~f'A:- O nobl'ú ú~Pll· 
tudo não põdc rlob:.nr de ~'Jnfússal' qu~.:. c~sa fo l1ta, 
nliits C<Hnpromettidn '' pnulic~~·io d) expêtlicnt~ Jo 
aet:n:ll pl\:~:;iolt?nte, õ Súlll thn·ida n. mc-... ma qnc tcn1 
pnblicn.do, e de grncn, o ~xpc.l\cnte de outros pre
sidentes d tH]UCllti. pl."\_)\'incia~ e qne cO.nt u. ']uítntia 
de 1 ~(Jt)U$ qtle rccch-o pol' esse scrvi~o n~o -pod~ri::t 
sn.:.tcntur-s~, tanto ntnis qnn11to ~ umn f·llh.o. diaria.. 

Ch~gn~i agor:-t, Si". prcsr~.h~ hL~, n. un\ grando facto 
que o nobre Jcput:ttlo ,liz kt• siJo um tios m(l.iores 
act')ntaJ•>s dü St·. Dr. C.ul~nn~iio de Sinimbú, isto 
c, n predil~cçiío qu·J deu a .J•.rto Thoma?. de l\Iena-
7.C!>, p:llan-:ts elo nobre deputnc.lo, }tome~l· tw·liu~ 
rento, que ncn1u~»t n'l.cn:ci·m.t:nto tem. ~ ... ·.-:nlio o <l·: 
~iti' lúUu!~o ti p~·e.s·tci:e?'l.cirt dt t J11~t.u~·inr"iu ... . 

O Sn. S.-Y;'(o Lo;a:,-ro .Jc~II)(!:- Apoiado. 
O SR .. L<crx·•·uo o~ MJ·::<oo~:;.< :- 0.> ~~·imQs d<J 

St·. Cans:msii<.l a esse ,·cspcito consistem o.nt tct' clle 
nomemlo 1• snpplcntc !),, juiz 1nunicipnl <lo term<.> 
da CnchDcir:\ o dito ?<Ienez~s, contra n e"pt·ess:\ 
tletcnrümwfio ela lei lle :; de D.:zen1bro tlt: liHl e 
rc.gttla.mcfito::; n::s_pccch·u~, segundo Uiz: o nob1·c 
dcputat!o.... . 

O Sn. S,,Y;\o Lor..,TO J~>:ton:-Apoi01..lo. 
O S;, .. T.I.cr~·t•Ho m: )fENDO~~'" : -Explicarei o 

facto. E' YCl"dacte, ::,õr. presideule, q<te n lei ci
tada c os re~ulntncntos relnti,·os probíbcm QllC 
depois du fl)it'-'- n listn tk supp!tntes cl,;juiz mu
nidpnt, e· cmqua.nto c-x.istit ulgutn~ pussa ellt1. 
ser alterada. J\fn5 qnnndo é q.;.e o nollr~ Jepn
t..H.Io 1·eputa ieita n r~spccti,·n lista? l:ierà logo 
depois da nomeação , quanuo ninda se ni'io sabe 
se os nomeados neeitiio, quü.n<1o nindn niio pt·es
t:'n·il" ·juramento, qunndo se- pôde thr que impc
din1entos legitimas priven• n e~ses notnefulos de 
eltercct• o empregot 

O S•·- bcigaJ~iro Alencastre, que ti·nl>a por si 
isCQÇÕes Lcgaes; e que a.s tinha feito v.;.\;ea·, não 
tinha sldo jt,rnmelltndo, m\o cstaYn pot· cons~
gllínte ainda. feiln n lista qm1ndo o Sr_ Meu~~es 
foi nomeado. . . 

Demnis, Sr presidcniQ, seria o Sr. Menezes um 
hom~m que o presidontP. do Rio G•·nudc t.lo Sul· 
teri;\ só· conllccioo depvi.s da; turbulencias prali
cad"s por cllc no jur~··? Niio, senhores, é o 111~smo 
1\omcm qu~, eomo se pmva dos .mesu1os docu
tnentos <lo nobre· deputado, jit tinha. c:<.erddo o 
lu~,u··dc snpplente- d~ juiz. municipal. E .dep•li:;, 
scnhor~s, pCL'mitti qu<: vos dign, :que .cul1,1a tinh<l 
o presidente da: provincin. que esse, jui1. de di
t·eie')· interino· não c-umprisse. o SC1\ .dever.? .Por
que 'D íl:o autoou ll ·:jníz de .direito o, homem que 
f<1ttou ao rnspeito, n·io só n. el.le, mas. 11-o tdbu
nal a que. presidia? Podia dizer. es;e jui:z. de 
direito' qu.<l CS$e hc,mem não. tinha std" prcsci'poi' 
causa Õ•>s soldados nt'io:oll..virem as·,sUQS.ordeus, 
utas n.ndo. .o impedia. de ,autoar para ser d~pois 
pt·oces~ado. Nada se fez, e como se· p6de depois 
· 'f'ir n~usar no p<·!>sidente'.r.la proTineia ?.. • . 

Disse mais o nobi'll deputa·lo: « Essn homem 
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fvi n<Jmeado dele~do porque o pl·csiuente tratou 
de dt•sgu.~t:.•.uT aqu~Uu qu~ scn~;a ~ssc lugar, e o 
pN~id~nl~ aprovdtou a. primciru occa,ião qlte 
~eve pnm elogiar esse Menezes peranw 11 nssen1· 
blêa pt·ovíncJal. " ~cnhores, qual é o motivo por 
que o presid<Jnte elogiou esse delegndo ? !.<'oi 
porque elle tinha feito Um SCl'VÍÇ(J muito illii,)Or• 
tunte na diligoncin d,t captam dos a~sa~sinos do 
inlcli• Tavares.... · 

O S11. SAY1o LoE.no JuxroR: -A der~za. est:i 
nmítn almixg da linda pusiçii.o em que .o nobre 
dcputndo está collocadú. 

O Sn. Jt.CI"TIIO DIO 1\h:."<,OSÇA:-Eu ngt·.ld.eço 
ao nobre deputado a pena que t':m de loim, e 
peço-lhe <JIIe d~i:w que a ca,sa que eu defendo 
corro. üio JUatl c 1ncsauo o nob1·e deputado ganha 
com isso, porque, á vista da minha fraquez11, 
prevalc~e .a ~ua accusação. ... 

Dous capit!'ies, senlwr~s. do corpo das ·Pedrns 
B1·nncas forno demittidos, diz o nob~e deputado, 
por,l ue o presidente ·da província . q uerin Iam hem 
lnfun)al-os- .B' preciso que inrornH~ ·u. ean1.ara do, 
J?rOccJimcnt•J ·,to prcsidcnt~ da -provincia, c da 
~poca em que essa- tu~ontecirnento teve lugar. 

For::'io chamados a destacamentos corpos da 
gua:·da nacional que dcvião marchar .. e fazer 
parte da divis.io que ia a Montevided• De um 
corpo de ca.vallaria, de· que erão capit·ies esses 
officia!'s na occasião de serem chamados a des
taeamento; um dellos allegou molesLias que de
vião tet· existido ha' muito tempo, porque erào 
dattms, ou p:u~ me servir da expt·ess5o do nobre 
deplltado, de impigens brabas, molcstia que não 
,.IJtn de uua dià l'aru. outro ; e o outro allcgou. 
ter dua;; hernias inguínaes. l?er(lunLo, qudria o 
no!Jrc dcput>ldo qu~ esses dou~ nomens em taes 
ci1·cumstandas fossem servir em . um corpo que 
devia marchar para fóra do seu paiz? Queria o 
nc•brc deputado qnc o presidenLe nessa oceasiiio 
tnnndn$se rroaeder n mspeci;õ~s que só podiíio 
provm· a cxistencb de molestia~ que, existindo, 
ni'iõ podiiio s.crvir sen,io pnrn que es~os cidaduus 
devcs,.cm ser substituídos? Como é ·que homens 
tnes podcri:io servio· em semelhante< empregos? 
Como é que um homem que tem duas hernias 
inguinncg pude ser official de cavallaria? Ond~ 
pols o nollrc"·deputndo vlt motivo pD.nt uma ac
cusac.•fio, eu acho um ccto de boa at:lmlnistr~lc:ão, 
juntiflcndo pór aetos dos antecessores do St·. Uan
snnsão de Sinimbu. O s,·. marquez de Càxia.o, 
qunnJo tr~tou de ot·ganiar o. guarda nacional 
destacada no Rio Grande do Sul, dispensou a. 
muitos hom~ns qua poüiiio servir em tempo de 
paz,e que nem sempre satisfazem ao scniço exigido 
em tP.mpo de glieiT~, .. e os ~ullsLituio por outros. 
l"ez ma i~ que isso; ·officiaes superiOI"8S de co: 
mlirca<. em que · residiiio passár:"io para outrns co
marcas. e sir\'a de exemplú o caso do S1·. ba1-ão 
de Jacuh;·, que sendo da comarca da capital foi 
scr,·h· nn de Pir-atinim, que fica distanto 80 le· 
gua~ dalli. Se pois . muitos Mtos desses nanca 
sea·virão para o nobre deputado. fazer accusaçõ~s 
aos ant~ccs~ot•es do Sr. Dr. üansansü.o, como é 
que vem hoje c~nsurar o que fez este presidente, 
em circumstancias analogns, e· .. dize>· que esses 
actos !orilo unieamenw prstic!l.'los para infarng,r 
a esses dous offieiaes? · . 

S•·· presidente, cheguei a um topico do discurso 
do nobre deputado cuja importancia. á primeira 
vista se 1•eyela, bastando para isso 1cr as pa
bvras com que -<:Uc se e"primio; ei·le.> : ~ Prc· 
sid~t!te faccaoso, ehef~ de. uma parcialicla.de 
poh~tca •.. " . 

Sr. presidente, eu niio possó dispensar-me de 
let· á camara a opinilio do Sr. Dr. Cansansão de 
Sinim bú sobre a política de concilin~·~o. porq tte 
me parece q uc isso de\'e precedet· á re>post.a que 
tenho de tlar ás infracções, aos atten tados que 

TO~O 2. 

s" diz rpw dlo t~m cummelLido co,t,·a essa po
lítica. 

Eis "'I"' 11.• p:llln-r;as tless·' !•residente: 
c1 En1 pc.nciL!ó!l pt'tJ\"incjw:; terão siJo n~:J.is bene:

,·uluml"Ut.~~ Ut!ulhi~l .. ~ c a·cedJiJos eo:tn rnais svntpa-· 
thico euthu«n•1110 <I~ pupula,·.iio vs ,·otos ·gene
rosos que do .dto ~to throno exprimio o uoSso· 
augusto mtmarcha pun~ :iC l't:'stalJelccer a paz a 
coneorJiH. t~ntr•~ ltJdu::; os bruzilcil·o.s ào que nesta. 
ond<J dos. nnLigos pai'Li<lo~ em q 11e se achava. 
dividida só r~stn a den ;mína<)iio que os <listin· .. 
·guia T 

c ~ p;·esi.de~cia, que ·raz ti~b;e de sGr. fiel Ó.pú~ 
litica de tolerancia c concilia~fto, tem tido a.. 
va.nt,tgcm de obter o cons~nso <to; homens ho
nestos e pr"stnnte" de toda< R$ parcial1dad€s, 
quando os S'\!1"\'i(:os desses respr:il-ai.·~is cidadãos. 
têm sitio ex!gi·los pdo bem publico.>> 

Mus reconheço fJUC o nobt·e pr.,sidentc 11odia 
desmentir na pratica a thcor•n que tào bem 
represcntaYll . 

O Sn, SAYXo Lou.,·ro Jyxwt::- Apoiado. ' 
O Sn. JM;t~1'ltll 1•1~ MI·:~IJOX''·': -Poderia ter 

sido apOStolú clm]UCillO <lcsta llontt·ina e ser na. 
pratica o ini••li~<> r·ILtJi~l •lelln ("liOiado1, .e o
nob,·e dcp•ttndo cS\Il\'IL nu rnlito l\l't·csentando :is 
provas ..• 

O SR. l'i.H:\<1 L11li.\T<l Jt~!'(W!l :- E<I não acabct 
o mr.u uiscurso, h··i '"' continuar .•. 

O S1\. J.-Gt~'I' Ll" I•B ~[t,xl>~xç .\ :-S,.. presidente, 
O_J;)pol'tunnmeut~l 1\CloiUllJILUhiLI'(.d o .ttrJbr_e. d~puta.do 
muda (!U'.: ~W.JH com u. mc~mn Jnf~.:h.cHladc com 
'l"e elle t 'm' }Ulgudo <jll<: cu tenl10 fctLo a def~za. 
do pt·esidentc tlu prvviuciu tl•J w ,, Grunde do 
$ui, nas acclt.a~.uo~ em que o uobri! deputadl) 
vai prose;::uir. ~lus l!·ulnndo deslc topic~ póde 
o nol>ra dcput.a<lo ucrcJitllr que sem que dc~ça 
a fac Las trntut•ci Jc pruv u.- que cllc c menos 
exru:Lo. · 

s~nhoces, o pr~síd.;ntc du p1·ovin.cia do Hio 
Gr.mdc do Sul, mio .; combatido por uma par·· 
cialidaJe, p1lhi~a. mas sim por um oinulo, ondç 
se aclulo confuuJidos homens de Lodas us pa•·· 
ciulirJadcs, du l(ttlas as 1·eligiües políticas, de 
.t<,das as c1'cuças ; e ninJa no meio dessa maioria 
de um cil"culo quo o !tostilis''• ha ca.t·acter.:.s 
1nuito noLtJ.\'dõ quo o o.pohlo, couto tambtml as· 
pero ter occo.sião Je musiral' ú. camaL·a.. 

Não creia pois a camara ·-que o· nollre presi
dente da provinda do lHo G.ruude do Sul fui 
alimentar n 1 província n d1Yisi\~ das idéas ; . 
pelo contrario o presidente tem procumdo em 
:mas nomcavucs, no· modo por que tem proce
dido, pro\·at· sompt·c quu é fiel á política de que 
Cl'Il delegado. 

O Sn. Cnuz ~>:eco:- Apuiatlo. 
O Sn. S., >:i:u LOHA 1·o Ju>:ron ; dit um aparte. 
O 5n. JAci~TtlO JJI·: :\h:xoo:<r;A: - Tenho sim~ 

senhor, npeznt• (lo n~~ ser esta 11 vossa vontade, 
n ~·lra~em úe di1.et a verdade, qualque,· que seja 
o des~usto que ist" \'OS caus~. Quando uma en
fermidade crnelle\'c>lt ao leito o nohre deputado 
que ern ehef~ de policia, qual f<..>i o cidadão cha
mado parn·o sulJsL1tuir? U!U seu amigo e alliad<l 
de tudúS os temp~~. o prestante cidalào o Sr. Vi7 
eir.a Braga. 

Esta é uma das mais antigas nomeaÇões; quc
rds que· YOS recorde a nlais mode•·na ·? Recusais 
a alliança do digno delegado do. Rio Grande o 
Sr. Mesquitn, do de Gaçapava o conspicuo 
Sr. Placido Meirclles, e de mais· alguns delega
dos cujos nomes não· pOS$0 est ,,. a~,·ra 1·epetinao? 
Recus,~is, senhores, o testemunho do St·. Dr. Is

. rael Rodrigues Barcdlos, chefe a·e<'Ollhecido do 
, partido liucral nu tempo em que esr.avn oTga-

ú . 
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~ESSÃ.O DI :2 DE JlJ.NHO DE 11::)55 
ni:::;:tdll U:l rr tYi riT:in ~ Qut"!t'f1ÍS \ •1"'r 0 j uizo _dclle 
a r~p.! itt) ,lu a.drninis tt·a,;ii•> d o St-. C:tnsansao de 
Sinimbit t 

ú :)a. S.t YÃO LouA:l'õ J ex toa : - E' adhesiio 
pe~so:tl. 

O S tt. JACIXTHO D}~ ~Io;st>OX\A : - Eu passo a 
ler ;· a camat·a qtt~ jul:;ac 80 isto é a J hesão pes
soal. 

"o Sn. n.\U('l·:LLOS :-:Sr. pres itlentc •. uiio foi sem 
•nlag:.)<l e sem d .... r que n1e ,.i r. ,rçodo a. d ar o 
par.1cc1· que se discute; sou amigo pe:>.~al do 
:Sr. pr,esiflcutt: da pnl\·iucia, c s uu tamlJ t.:nl em 
gPral multo propenso n louvar n sua admiuis
.tra•:-ãO : e scnb.ores, se s~ tratasse <I~ qualificar 
a administnu:ão ue S. Ex. eu, senhores, dedaro 
·que estaria ao l:do da•JUC!les que a •1Ui7.essem
de(endcr. » 

! s to c adhesiio pessoal '!' 
O Sn. S.w:i:tl Lon.tTO Jnann 

<tu~~ é mnig·> pessoal ·? 
X~o tliz n !Ji 

o Sa. J .ICtxTn o, n~ t.b::<:>OX~A: - P vis o nobro 
depulauo n:io p i>do liJZar a qualidaue do ami:;o 
pes.soal com a de nmi~v poli ticn ·? !:'ól e·se a<se
verar que Ulu homc•n q••c se pron•wcia p or este 
m odll qller apenRs sign ificEtr .um voto de nmiz:>de 
i pes3~ :.L a quem .se refer~ ? 

!"ito tudo Isto, <lU<' t-em de prestar sua attcnção, 
seus cuidados ao bon> anda•n·en\o <les te serviço, 
<JUil uào l"m quem o nuxilie porque f t\Z tudo isto 
com dons engenheiros, e que tem muitas vezes 
de ínspeccionar ~or si, pód~ entreter-se com essa .. 
questõ~szinhas. E no~-os~ ~jue pura tudo isto lhe 
te1n sido necessario resistir até ao sarensmo, 
Rorque a impt·ensa do nobre deputado, qnando o 
:Sr. Cansnns tlo com se.crificio~ passoaes so inte
ressa'·" por do.;e~>brir umo. fonte de ,·iqueza, -por 
averiguar os resullt\dos que podia dar n mina 
de ean·iio d,, pedra, essa imprensa annuneiava 

' a crcnç.to de nmn n•>\'(1, oraem honorífica do 
Carvão d~ Pedra,·da ijual o Sr. C•msansão tinha 
sido> nnmeado gr-.lo-mestrc, e porque, senhores! 
Não pl)rque >~e e ntreg;tsse á n lime ntnçl\o dos par
tidos políticos, mas porque só se emprega\'a na
quillo que é sem duvida util ao paiz, porque ~P 
ompcnhava em uma. descoberta de QU<! o pniz 
póde colher no futuro grandes Yant.agens. Um 
homem com ~ào gra\·es, tão sérias occnpnçõea. 
não p<>dlo, Sr . d t!pntado, não podia vi,•e• alimen
tando essas intriguinh:t~ a que tendes feito r<l
teren-:ia. 

:c\cnhor P.s, tenho mostrado que o Sr. pr~sidonte 
da província d.:> R iu Gra n.le do Sul, <> m11ito il
lustrad•) Sr. Dr. Cansausiio de S in umbú, n ;lu foi 

. a llí desperta•· a ntigos odios, n 'io> foi procurar 
sustúntar·St; em utna opinião contra. ontL·sa ·; apro
Yeitou o concurso U.e todas, _tcntw--o l>ro..-ado com 

·fllctos. {.{poiados' . 
Mas, senhores; o Sr. Dr. Cansans=to, csso p~c

. s id ente a que chamai< faccios:>; n em a•l. menos 
tinha tempo p tl'a o ser . En vnu mo,;trar a~ ini· 
1•orte.nte~ occup:u;<:ios de S. E x., como elle dis· 
.p•tnhll ' do seu tempo, e "ercis ~e · um hom~m 
ne.,tns circunl,;tnncias podia andar se o ccup:1ndo 
-<:n1 alimentar essas d esconftancinllflS de partidos 
<.J_ue nem ao menos podiiio ter para elfe o in· 

-c :nti .-o d o interesse. · 
Era um noinem que n~o tinha um!\ só pre

tençi<o p olitiC!l. no Rio (}r.Hlde do S lll, que nun<::l 
' a teve e que n uoca a demonstrou : er.1 um ho
lllCm, scnh<> rcs, que ha.--ia recebido Ml h• la< ns 
digr ess<:ies que f~1. por quasi tod.J::< O< pJntos da 
pruvincia a~ mais desinteressadas proYaS tle es
t ima, da cJuellas qua s:b dadas por homens qt1r. 
não Yão no · dia se:;ninte saher o dcsp·who •111e 
tetu nn pa; t.a dn- secretaria, flt7.~nd ·l íros, l>r<>pt·ie· 
tarios, caplt.lllísl!ls. d~ste~ hntn~ns flue s6 lttco·ii-> 
~<'lm n fclicitinde dA p rtwineiA. 

Er,, homem que tP-nlo rccchido e~tns adhes i>es , 
d<'pt>i" ele <ious nnnos de a 1lmi ai~trn •;:!o SI! ncha 
-com a nlesmn. ... niio cligo bem, com maior r,.r~:l 
•le oplnHio, <lo que tinha no tempo con qc1e ,, n ohre 
d eputado felicita\·a :t p_rovi ncia pllr Slla t'io bem 
p~n;ndn nomea ção_, no t ~mpo em que a imprensa 

... !o nobre dP.put.ado, que entiio tinhll pnr fim es· 
tigmat.isar "Sr. Dr. Bello, n nprP.sent:w n e nno 
cnntro..~te que t inhn ele ser offer~cido iL sua a.inli
ni<Lraçào ; Jo Sr. Bello, que Jesde que o Sl'. C<tu
·sttnsàQ chego~t IÍ pr~,·incin tem sido amigo fiel c I 
d e C-'uSOI' cons ta ntll dcs~a n •>hr~ ndmlnistr aol·:•r 1 ' 

Entt·etaato, o oobr~ deputa lo, q ue tinha fclici- I 
tado a rro,·incia por tal uomcaç1ill, que tinha 1 
aununciacl 'l o Sr. Cano;ans·'io com 1 n homem de 
quel!l se Jevia ~~!?arar a ~~!flor <tas adminis
.traçoes, é o tnun cg > pl\!\·,m ub e npatX<>II:\dO da-
quelle .u~tincto citl n·Ho. li 

~fas. S43nhor.~::;, -~u . \·o; di:;:se que pri)ceu·!\t·ia 
p rov><r q ue nem ao ntcnos o Sr . Can ;nn .no t inha 
tiu<> tempn, npna1· de s ua ndmin istl'l\~~o lóngn, 
d e prcoccupa•·-se· com es tas e.-.\ S '\S . Tc nh<> aqui 1 

.s~nhnrcs, a relação elas obras p:tl->licas 'lll~ e;t:1,; 
ell:l. ttoda-u~nto ; di?.ei-me se u>n hom~m <tue tem I 

Aqui esti, senhores [mostrando o .io>·na!) ; eu 
tenhv pena da camara, nito quero _ler 11 r elação 
dest~s obras publiea> ; mas oft'ereço o j ornal em 
que ellns \"êm r elacionadas 'a qullm o quo:r~ ver. · 
e assi•n · licart\ provado que o S r. Dr. Cnnsnnslio 
não é. só homem •1ue nliu bm !dto mnl. é ho
mem qne·· tem feito bem; nlio é homem que tem 
f. •ito umn nd ntinL~trMilO iner te. é o homem que 
tem r~ito a administ ração mais actlva no sen
tido de pr~mo·.-o r a prospuidade do Rio Grande 
do Sul. ... · 

o SR. CltOZ sx~co:-Apoiado . 
O Sn. JACIXT uo n~ ilh::mo:<ç_, : .- .• . . é o homem· 

qne. mais constantemente o tem !~i t o, que mais 
tempo tem tido pa1·a promo,'er ~eus lcgltimos in
t~l·esses, que .os t ·"m entenditlo, qun os sabe per
f~itnmente comprehcnd"r ; que tem sido coostan
tilmente apoiado por quantos nii.o s iio animauo·s 
por ail!'um rescntimento ou p.:>r CaiM interpre
taçiio ae sulls intenções : que tem tido como seus 
ma i.s pro:.imos alliau•>S aquclle~ que têm eonstan
temcnt~ dafendiJo o govil:-no • . • . 
· O Sn. S c:c ; <>:-Apoia do. 

O SR. JM'ISTLtO n:-; 1\h:~mO:fÇ.\:- . ... o pela 
parte ·que 1M toca ~.claro fi. camarn, c n1i:o tenho 
dnvida de o dcclarM ta mbem ao (:tOverno ~ ao 
p:tiz, qne continnar~i a ap~illr •) 'governo se e3te 
n•) sonti,lo de· seus ,·orua teiros ir.ter~sso der p<or 
s nbstitut<> ao S1·. Cangansiio um h01nem bastao
temente illustmu(l pai-li. comprehender e sati;Cazer 
as verdadeiras necessidades •la. pro"ineia; suffi
eicnt.cm cnte f)nerg ico ·'para resis~ir a quaesquer 
iml>Osiçõe;, a quaCS'Juer · tr<>peços que quemto 
e~tabcte·eet·· lhe. E~ esta Cl.pNsiiio de ·um circulo 
de homens que t em apoiado ao gove~no, mas· que 
n tio qnercrn nada ; que n:io lhe fazem outra e:d
gencia · al~m desta, porque tem a -este respeito 
ecilillido uma opinião franca e si11r.era . 

Sr. prcsi.lente, rii>o é. po~sivcl , que o distincto 
presidente dn província do Rio Grande do Sul sotrr .. 
tão gravei :\CC!t•.nç(),s sobro o múdo- porque a po
lieia tem funcet"nn•lo natJUe!la p rcvlncin sem q uo 
s ,ja seu companl:ciro uns censura> o digno ma
~lstrado que ulri~e aquolta repartiç.ão. O Sr. Dr. 
ê,sta Doria n:'io p<)d •: deixar .ae carregar com 
part~ dn ·rcsp )risabtliaade que ·é assacada 110 Sr • 
0an,;..,_n~:\o: c eomo o n"bre deputado m<lStron 
amar m uito os ditemma!l. SQu fo>rçado aofTJrecer-lhe
ümbem este: ou o Sr. Dr. Doria é, como o Sr. Dr. 
Bl'!lga, in$to·nmento passivo de todas .. s V<>ntades 
d" presídeneia, ou ó magistrado 'lua, com1eio de 
sua dignidad·e e severo no cumpr1mcnl.o de seus 
devere s, tem auxílialo .> pL'ei<idcncia propondo 
os indi,•iduos que julga. mais aptos para os dif!e-
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rentes cargos de policia. Assim eu niio posso dei· 
xar d~ dizer qu<! com o Sr. ú ansansão o Sr. Dorín 
é injustan1C1lte af!:.USad••, ainJa que inúirecla
mente, pelo nobre deputado. 

O Sn. Cauz S>;cc.l:-Apoiado. 
O S1t. JACI:-.THO P~> Mt>:<ool'•;A:- Peço perdão á 

enma1·a de ter po•· . t:io longo tempo oecup~do a 
sua nttanção. Valha-me ao menos o moti'·~ qu~ 
me !mpellio a is,;o. Eu julguei que achando-me 
pera11te uma cnmara. onde o Sr. Dr. C11nsansiio 
de Sinimbú tem tantos e Ho prestimosos a,•ni
gos ..•. 
· O Sn. Souz.. FrtA:-ICo E llUlTM ouraos SnB. DK
J>cTAIXls:-Apoiados. 

O S~t. JAcr:<TitO Do: M,;:-:uo:><ÇA:--.-. era do 
meu dever mostrar que elle ílinda é o mesmo 
homem que os nobres deputados conhecérão e 
apreciárito ; o llomem que na pro,·iocla do Rio 
Grande do Sul tem conquistado noves t itulos uo 
reconhecimento p ttblico; o homem , senhor.,s, a 
quem nn occasiàu a mais . solemne, e ao me3mo 
tempo na época do maiot· desi nLere~se, porque ji• 
estn demittiJo, tenho o maior prazer de, como 
r io-grandenso, pagar-lhe a l10mcnagem do mais 
s incero e mRis profundo reconhecimento. (Muito 
bem! M uit<J b<-m ! ) 

E" lido e upj>iado o seguinLe t·equerimento: 
« Requeremos que se .pcç:'io uo governo a s st

gu.intcs inr.,·rmações. 
" 1•. Qual o r esultado do eume a que na the

souradn da província de S . P edro do Rio Grunde 
. do Sul se procedeu em Janeiro deste anno no 
cofre do thesourciro Pedro de A:r.eved<.~ e Souza, 
e se deste mesmo exame se reconheceu estar o 
n1esmo tbcs..>ureiro alcançado pnra com a fazenda 
publica. . 
.. « 2.• Que.l o procedimento da$ diversa s autori

daded, .assim polic!aes como cl'imin!l<!s, qúe iuter
vierilo na formação d e · culpa c· "julgamcuto do 
crime de m;;,eda fal~a introduzida na p rovíncia de 
S. Pedro do Riq Grande do Sul, e a quo S•l re
fere o Sr. nlinlstro da justiça em seu r elat<JI"io 
de 1SJ4 . 

" Sala das sessões da eamara dos deputados, 2 
de Junho de 1l!5.>.-JacitlthC tk Mendonça.-Cru;; 
&CC'O. » 

O SR. PnESI.DEXTll: declara que a discus ;ão do 
requeriinento· fica :ldind,. para o pro>ximo sc.bbado, 
e passa-se á :z• parte da o,·dem do dia. 

SEGUNDA P ARTE DA ORDEM DO DIA 

I'IUÇA:.:l I>AS F ORÇAS O& TE Rit..~ 

Continúa a discussão de~ta ma teria. 

o ,;,Jr. Bello~ardo (mi11istro da guen·a) : 
- Sr . presidente, na sES~o de bontem alguns 
nobres deputados me dirigirão_, observRÇ3es e me 
fizeriio pefSUDt;ls sobm o estado da. repartiçclo 
que se acha a meu cargo , 

.Pa,.eceu enxcrj;arem elles n!IB emendo.s da com
rnissiio desintelhgeneia entre ella e o ministro da 
guerra. s~nllo a proposta ~nviada a esta nobre 
commissão, th·e uma coní.:rcncia ·com dons de 
sew;· membros e com a commis:;ão de marinha 
e guer ra do senado para trntat-mlls a respeito. 
F izerão-me algumas observ~ilc>s em que náo con
cordamos, e fizerilo-me outras observa~ões em que 
eoncordámos_ Não ha portanto abi nenhuma op
posiçào da parte da commisõão ás idéas do 
minis tro,. v isto Qlte este aceitou :!.i emendas :lpre
ecntadas pela commissào, como ella mesmo de
cl~&rou no relatorio q .. e precede a ·proposta para 
ser discutida. 

Dessas emendas a. mais imporf4nte é a que 
diz respeito á organ~ào da infantaria ; m>~s, 

como agora nilo se trata de. artigo em que ~" 
pede esta autorisaçiio, reser1·o-mc pnm expeoder 
em occasilio opportuna o m"u juizo a esw rer
peito " mostrar p<>rque me conformei co1u a. 
opinião da commi,;sii•>. 

l:';usar~i ãs nr~uições que mais cspecinlmeutt 
se flzel·ão á aduunis lraçiio da ~uerra. 

Trnf4ndo·se de pt"•Jmoções, d •ssc-se que talvez 
hQuvcssc mais couveuicncia " '" que ella s f,lgsem• 
dirigidas pelo conselho supt·cmo milital· ou pelu 
proprio ministro. · 

O supremo conselho militar r.,; entre nós. 
organls:~.do eom fuucções de supr~mo de ju~tiça 
mi1ilar, de conselbo de guerra e de conselho de al
rnil"ant.ldo , e uma das suas aLt•·ibui~oos ~n. t.emp<ls 
autigos éra organisação d~ts proposta~ m:.s Je
pois essa ntcribl1ição !oi passando para o~ COUI
mandantes d~ a.1·mas, pa1·a oi commanJnnt.es dw 
corpt.JS, t.nnou :a. eoncuntrnr-sc na ..secreta•in da . 
guerra, scndo finnlmeot:l esta:bekocida a commis
sno d••s promoções pelo regula mento de :H <.lc· 
Março de !851. 

A commissiio faz listas dos officiaes das dltl'e
t•entes armas qu~ estãu no caso de se•· promo
viJus, por estarem nas condiçõos do regula-· 
mcnto, por orJ~m de antiguidade ; e fúrmn outros 
rel:~~t-ões por ordere e merecimento pa1-a os postos 
que podem sel· providos p r esta condiç;ío. QuauLQ. 
O antiguidade, a comnliss.'io dirige-se pelos as
scntam.mtos P pelos ulmanaks quto são publicadoe,. 
e contra os qna~s se <lá nos officiaes o direito 
de reproscntnr quando ~s logurcs em que estão 
collllcados niio sllo nquelles em ')ue dev"m estar
Quanto ao merecimont<•, a comtoiss>io, lendo em· 
VJ:SI,U. os as::;cnLt1mtntos na fórnUl do rognlamento
citaclo, do$ officiaes, não faz mai:; do que nprQ
sent~r aquelles qtle suppõe no caso de dever ter· 
accesso por esta condtç:i.o de sorLe que quando 
o go\•erno entende que não foi comprebendido· 
a l.-.utn indi,•iduo que estava. em circumstancias . 
de

0 

o ser, reenvia u trnbnlho da COJIImiss.io, para.. 
que ~lla reconsidere, sem que a ordem em qnc 
si\o a~1·esentados obrigue ao governo ; por Isso 
qU.c nao c mc.is do que um t rtlba!ho prepa.rato
r io para illustrnr o .minist ro a e~se rc~p~ito. 

Dis.;e-se qu;, e55e t rabalho podta ser fetto pelo
supremo consdho militar. Du,· idv: Um C<.~rpo de 
12 membro3 seria demasiadaUJentc numeroso 
par.• se incuml>ir de tae; questões. S.eria preciso 
tinr·se do seio do supremo cons~lho uma com~ 
mi•silo para se ~ncarregar desse trabalho, e a 
fin al cssacommissii.o Leda uc fazer o mesmo q ue 
a nctual commbsiio de promoçõe•. . 

Accrescendo ao t r abalf10 d>< org.misação dessas. 
list.n.-1 sobre muitos e variados documentos , o da 
escripturaç-:i:J do livro mestre, nllo so póJe dizer 
que a commisoão de promoções é uma sinecura;. 
p.·rquc 1Kir em orúem os assentamentos de mnis 
dH 1,500 offieiaes, grande numero ele officiaes in
fed ores e de ca1etcs, daquelles qu~ possâo estal· 
hnhilitados pora entrar em promoçoes, é u m tra-
balho importantíssimo. · · 

J::ssc trnbalbo, cl do livro mestre, exige que
aquelles que o ot·ganisiio estcjiio ao Cacto dos
antecedentes milita res, conbcçíio grande parte do 
pessoal do exercito, e portnnto não podia ser feito 
pela sP.eretar\a. A secretaria o~o peide of!ereccr 
a este respetto a mesm~ gm·antsa (j\l e uma com
missão composta de offictlkS generaes. _ 

-Disse-se que os assentamentos da secretaria .. 
que vilo l!!tr& a commissão, e que a té podem ir 
viciadlls. Em prime iro lugar d~claro qu~ tal fal
sifiea~iío s~ se désse seria ohJCcto puntvel; em 
segundo lugar devo ~izet· que_ não s:1o os a sse.n
tamentos da secretarta que vno para a wmmls
s:io são os proprios documentos ofliciacs, ord~·ns' 
do dia, fés de officio tirados doa corpos respecti
vos , in!ot"ll13ções s emestracs, emfim, são todo!!lo 
os documentos dirigidos pelas competentes auwri· 
dades. 
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t..) nobr,, ... h .. "lpntatl ~• pd!l. pl\l\·inc!a J c S. Pau~o 
vat·~en a~~i~s:~r p UJini:; t.criu '' mcn t~nrgo peh' 
u:iv pronw•;á<J dv 8r .. \.nto•_lio J>nr~ira •b .G<~ma. 
L.:ll.>o coronel do csbti.lo .mnor •lc :!" elas;~ . Este 
:scuh.)r aprêscntou-sc no Hio •k Jmtciro com um 
r.:!•}uorimcnt-) pe.lindo r~pam·;i'io de prHeriçõcs '}Ue 
!l:wia 801\ll'iJo, em 1·ist11 dos serl' to:os pt'o)s tnUos 
no tllnopo da indepen<lenci:l. e mesmo Ptl$t ~rior
ment~ julgo qu<J em l~l:!. 

O i;n. ?.,~tmco , -.Em diffcr~ntes épllcas. 

O Sn. :\h'<ISTllo L'-' Gt:Etml..:- C.•mo se trntn1·n. 
J~ preterição, n1a:nrl~i consnlt.at• ao SltprctnO eon· 
lho, para ver se tínhiio sido prejtlllka<!os os di· 
rei tos desse ctlicilt.l. ... 

o Sn. Pa.CI-!E~O: -0 conselho roi unnninte n. 
f :wor ucll ... 

O Sn. ::\hxrs-rno D.\ Gn:ruu:- O conselho dll· 
.:L'\ro•r qu.: clle não egtava pret~ri.l-!, mo.s qu~ 
:\O go1·erno competia, c. •• n[<>rme a lei, nom •al-o 
l>rig:tüairo em alten~ão nos sens sCl'\'JÇOS, pOI'quc 
t' SU\' l!l"D.o é ,1uern escolhe os coron:~is q11e det'cm 
t!!\ssur a brjga.tc.iros. Porfnnto :1 •1o~st.áo do Sr. 
(jama Lobo om um:\ questão d~ p•·opo. t a or· 
J inal.'ia. 

Pvst.eriormente repr.:sénton o Sr. Gama Lobo 
que esta1·a mal . collocado no nhn,t.nnlc !1-InnJei 
Jo novo consult;u· o supremo conselho, e este 
l't!s pontlcu·me que "sSé officinl esla\·a b~m col 
locado no mesmo alm,m:>k ; eis o que cons t:\ : 
htt. ::l corilneis' eom i L grntill:l.~ào •:lc ht·igfl.d(Jit'OS 
n o estadiJ-m:lior de '2• cla>so., os St·s. bat·:io de 
Bel~m. cúrond d~ 18ll3 ; Jo"é Olinto, .t,~ tS~il ; 
L opt) de Almeida Hcnr:quc,,, de 1811. · 

Se pois, pol" nnti~uLl:tt.lct tjUtJ . C o . di 1·oi to (tU~ 
h!\ para n gr;t.du~lp1o, '! lte foi preteril;o por a.lS".Ltem, 
d <.v1a Slll' pelo ::\1·. Lopo de A.lme1Ja Hennque.s 
B ocdho c Xrello , que cr,, coronu! de lli ll, se nJo 
o $r. Ga1na Lobo Je Hk~. Crt~io (].ll1~ n~stn. ea~a 
h-a · ntgUJ\S nL>l.H"OS lnembros qne" l"Oilhacl!rn o Sr. 
bti"adcir·o Lopo·; os ::ir 3. <leput~dr;., pelo Ui o 
Grande do Sul h:'io de conhecôl-o · la.l>oiacloS') : 
~ Um . homem que c:.\usa lnsti111 ~l · pdu nun1erv 
.Lc ferid-as que u.m r~ccbido em cllmlnttcs ilot\_. 
r osos. · 

O Sn. S,;:i<H.: - E' ':cr.!alu. tem :lJ ret·idas. . 
O Sn. Mt:<I:>"'I'no n ' GcERR.l : - p,,\'t.'lnto niio 

pti de ser graduado •> ~·· · corou~! li am:i L••llo 
P.l)l" niio ser mais ant igo t!m cor•mel uo~ t res que 
J :\ e:; ta \'i\0 gra-lnndos <tntes deU e. 

Posteriormente o Sr. Gama Lobo pttblicOll, '"l 
líT.ér •lo-Lhc l'ubliear 111na repre.>enhl~<io clll tun 
<los jorntlCS d~~t n. c•~•t'l~. D igo (i.:,;;otio:lh -: 1>ubl-í· 
ClJI•, vorti\t l! SCJt l O t..·lt ~ 'um ciOS honl~ns . tllnis 
~orte1.cs ~ mais cn 1·alhd L'!'S co111 q tvtu t ·uh o 
t1'atndo, a f) ua rcpr\.'S\.•n t.l~:'i.o n:lo e.stn\"tt. muitLl 
-.;-."\Ufl.)l'OlC :l. maucira [LH'IIH<: ct!~ coshuua a trolt:\1" 
;;ls pessJas a qnl.!m. se d ·rlg~. ~cs~n t·~1 pi·0~~ ~n t:l· 
~·'io. de (JUC n:,o th·~ conh.~cim cnto S;}n ··lo p~)l' css t! 
jo>mnl C lll q tle l•>i pnblica da, I'CQI)\':W;\ o Sr. Gamn 
Lobo n~ s11ns queix.1s , e tuna <iellns em <p.tc ti nha 
sidu prdel"ido p~lo me11 acce~so a l>l'igad r. irol . ... 

O SR. PACHEco: -Jsgo foi orru <ltl irn pl· o:n ;;n, 
:porque mio estm·a 11n represeuta<;:'to . 

0 Sn . Mr~rs-rnoJ " '' Gr:r:tm.•:- .. . c qu~ <)li n·io 
:.i·.ntha\'a tlc s~ t.· c:tpitrto <[nnnJo elte j :\ era coro-
.od !ta\·ia mnito tcmpr> . · 

E 11 explico á cas:t. o que hn a est e r~~[lci\o. 
() Sr. c .• r onel Gnmn L 'I>' era· c~;·onel ,l e ~, li 
nha em l~ IS , et·do ctt, e d.)pois d!l p :eota,· cs.;es 
St!n:i•;ns :"• i n lQt~enJ"eo.nc.;a do jmpet•io p~lt>S q uO.c.'i 
~\·t! outt·:lS 1'0mun.:1·~V13s, foj tJm lS..-19 ~tl ;sado 
p arn n l• linha ·com n clau.sula d.) se .he n:io 
-conttu- a sua ftntiguiUad.: ~cui\o •lesJe c~SA õatn. 
Por t.auto o S1·. Gama Lob" é coronel J~sJ~ lS ;.-;, 
t empo em q tt.e eu já t inha lfl a:m ' ·' de majl)r e 

em <Jlle por c<msc'lu.mcia nao sonlta\".l em ser 
e:~pi t:lo. '(Risndas.) 

E, senhoras, se em 18 18, no tempo da~ m tli
cias, o s,·, Gnma L obo era coronel , eu nessa 
cpvca era cad~te, e estudava gc•>n\Ctria e J?hilo
sophin c portanto eu podin te r tRl\"~Z mat.> es
p uranca de süt' <llcvado n brignde.iro do 'lllll um 
coron el de milicias. O qno é ~·crtladc , Sr. pr~
sidentc, õ que nesse tempo nem ea nem o Sr. 
Gama Lobo ~oh <>utro regimcn sonhavnmos ctn 
que m'onn,.chns bcncftcoa nos !uvi.to da honr"r 
c(;m empi·~Jgos tão eleYados em sua. casa~ 

O nobre deputado pela B ;thia notou 'l.ue IÍ~ 
vezes par<:cia que eu tinha o mil mathemat tca es
pecial, pois que achava qu~ metaúe de 3 eriio 2. 

Manda o roJ"Ula.meut.o que metade das promo
moções se fa~& pm· antir;uitlndc; c a outra me-
tade por m~recimento: .. 

Ora, se em uma pt·omoçi'ío se ~c.•pachiio dollS 
por antiguldad~ ·., um p or mcrectm•!nto , na se
~uínl.e, paro ser cwnvrid.o ? rt'lllll:lmento , são 
despachado:~ uous por merec1mento e um por llll· 
tigu.idaJe; ~ a ntio ,;er desta maneira n:lo pode
r ia de fór UUl. algu!'la cumprir-,;e· o regulam~nto_, 
porque quando ho·u,·esse_ de faz~r-se u mn SO. 
promoç:io niio era possi vel partir um official ao 
meio. · 

O ·sa. Fgnnu :-:>resma porqu~ primetrv e st lo 05 
a fil ha:.los e depois a o.ntigtlidade. · · 

O Sn. ~{,:< tsTn.o nA G uERRA : - Sr. presid,e~lte, 
d~claro quo niío .tenho afilhados, e r epe tirei tsto 
qul\ntas . vezes qutzerem- . · . 

E;per•J que me _apresentem um so exempl o ern 
eontrnl'io de> qut1 ncabo de di?.~r. . 

O Sn. I:'J>:m\.1.7.: - Ha muitos f~ctos que pode· 
rUo ser npt·escntados . 

ü Sn. ).!z:<ISTJ\0 n.t GuEnn.l. : ....,. Rep i_to " que 
disse, e .e•pero p~la.s proY•:S em contra_;to. '!onho 
nftlhados é verdade; c mu1tos , mas sao de bop· 
tismo. íRis!U!as.)_ · . · . 

Taunbem se· dtsse que bn\·1n preferencta dos 
inüividull~ da gttarni~iio da córte pa.m as pro
moçücs. Não ,·eío l':lZjlo nlgtlm_a nist(). ~.em uma 
d~s promooões ultimas de úffiCIMS supcrtore~ dos 
co•·pos de "ca,·allaria e artilh!l.ría s a vê. o c~n
trario • po1·quc havQn:lo q~ntro vng!!s . de major 
na al'ti!tiari!l. toda!! ellas forao preenelndas por offi· 
ciae,;, ncnllllm · do< qua~ !IC ach&\'a no R•o de 
J auciro. E ,;t:wi'io :· o . :;r. major Praxedes em Mon
tevid~o ; o $r. Gurjão no Alto Amazonas : o. Sr. 
Cnmisilo no 5crtiio de Pernambuco; o ~r. He1tor 
na ~ampanlta do Rio Grande do Snl. 

O Sn. S.:.\r..~ : - E. o Sr . m!ljor Guimar•l~s _a 
t e.nentc-e~roncl de infnntar ill, n :io lhe compcttnuo 
ainda? · 

0 Sn. ::\h:<l >TRO D,\. G ·1.:1m.\: - As · P\'00\')çõns 
r,.;r.em-se por mm·~im ontn ou. por anttgurdade. 
~ :ts promociies por nntigui•lade observa-si') a ordem 
elX\ <iUO cada um se nc!lA collocndo, mas llllS 
promoções por m 1r~ciment., o numero C1'!\ (\U<l 
5 , paJerá estar por antiguidade n iio p_õdo mtluh· 
po rque nes tas ll governa escolhe. Ass11~ pilde·sn 
ser o u1Lin10 em auti~uiUade,. ,.;c lll q~e 1Siitú _ aoj:\ 
moli\'•> plll'll se nii., · seu· escoliHJo. O lSr. barut> <\c 
P•>rLo-Alc,.re or'' o ultimo ua escala dos ~n
~tadeiro.< ," ~ !oi feito mat·cchal; e mu:to lxlm re,to. 
Quem dll\·ida tlisso ? . 

Quanto á çou1missiio de codifieaçiio tia leg1sla. 
çi'iv militar .o go~erno, vendo a d1fliculdade ;Que 
havia pa1·a os militares consultarem . a l~gtsla
,.ão tinha proinovido autigamcutc a pu.blteaçi\o 
dt~ ;,m d iccionMio do falleeid-• g.meral Cunh~ 
11Ialtos; 'm::t> com o tempo ella se roi tornand<.> 
lnetltnflleto e por_ con ;equencia ineffieaz; por i~so 
nomeotL um magtstrado · parn completar e.<se diC· 
cionacio ; e esse trabalh.o foi ::t pt·incipio entre· 
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~uc ao distincto jurisconsulto o Sr. Dr. Rodrigv 
de 8on1.a d;l ;:;ilvo. Pc~ntes 'lue ha p .• ueo fatie· 
cen ··nm .Buenos-Ayres. Tc,•c uepoi' . de pass~t· de 
umas p.a:t"a outras mi'i.os SltecessiYumente, e final
m~nte se acho. hoj c confiado este frabalho ao 
Sr. senador Joàn Antonio de Miro.nda. 

Scgun•lo urr.a informaçi'io que lhe pedi, declara 
elle · que j:i tem todos os elementos coordenados 
e atn dia, e que só lhe falta pól-os em ordem 
alphahctica para serem publicado:>. Est.md~ pois 
as cousM neste estado , ·já v e a camam qu" se 
deve mcdital' ante-~ de se deciJir que se deve pe1·· 
der totlo esse tra balh6.· 
· Fallou-"' ta•nbcm na viagem do capHiio Valia 

a Mtüo-GrossQ peto Param\. O ::\r. pre<idente 
desta pt'o\•incin, que tem ass·ento nesla eas·a, es· 
ercvetl·m~ inf.>rmando-me de que esse offl.cialnão 
tinha d€;;en\.,.Olvid~) -a_ dilig~neià neces:;al·iu no 
trmispo•·t~ d<L ex[)ediç1i.> que lhe tinha sic•> con
:fi,lda. Eu ti11ha j(l ,m~ro ofticislpt·<.>mpto para •e
guir·cmn cssà expJdiç.to qiland.> tive notic·ms d> 
1ue os embaraços eatavão vcilcidos, e pouco cl>
-pôis que. a eJtpediçiio ~inha emba•·c,ldo, no riv 
Tibal(y em :W e tantos de Março. Xestas cir
cnm.<tancias não devia ea mandar outro official 
tomar ~oúta da expcdiç•io, não ·só porque tal v. z 
a não· encontrasse, como tambem [>arque já não 
era lleccssat•io : e !I a tinha partido. · 

Nem· era oos;i\·eL senhoreri, que deixassem de 
have.r erul)araços, porquantó se i.\ tentll.r 11 pas
sagem pel::l pl'imeint voz em um caminb'o ape
nas tl·ilhadv ílté ag,wa· por pequeno><· especuiaJo
e explo~adurcs, e tendo de ·cunduúr-sc objectcis 
numerosos e de grande volume, como aquelles 
que foi encan·c~aio de levar para <'> arsenal de 
guerra ~ht. provincia de M~to .. Gr-;.sso o ~r · ca-
pitã<~ Valle. · 

P~rgunt•)U·se tnmbem do que necessita a repar
tiç:to do quartel-mcslre. general para SJ1·em To· 
guiares .ns su.n.s funcções. Tenho a de~larm• qU:e 
não, ca•·ece ·de medida legislati\·a ou de regula
ment•J algum novo, o qun pr~cisa e mais ufgum 
tempo_ para se obterem todos o~· elementos ne
ccssa.•·zo.:~;. 

.Tra~rei ngo1·a do arsenal. 
Perguntou o nobre deputndo o q11e foi. feito 

dos cm.Prer;ados que ultimamente .. forão demitii· 
Jos. Dn·ei . que desses empregados demittiolos, 
d1JUS se apl·esentál·Ho cruno anti~os ser\·idores do 
estado pcdinuo .as suas aposentndodas, e forno 
os ~rs. José Htj.pol:;to de Ar••ujo, ex-sccretnrío 
da secreta1·ía Jo·a.rsen-al, e o outro o Sr. Gabriel 
Pesson, ·ex-nltnoxnt•ífo do mesmo arsenal. O J>ri
meit·o, <lcpoi.; de ter provado que ;evc .;m mu.tos 
a.nno"S de Slln·h~o scmp1·e -uma boa couducta. fui 
aposentatlo; qunnt.o pvrém nv ex-ulmoxarHu, como 
eUc é o r~sp .n~avcl para com a fnzcndu publica 
de qual•tner falta Qtl<3 houvesse na sua rcpnt·ti-· 
<;tio, est.~ prestando co:~to.s, e emquanto ellas nt'io 
os ti 1·erer"m prompt•lS nua se póde d~cidir c ousa 
alguma a seu re.;pr.ito. · 

A maior dcsortlo:m , cxist'a na cscriptum~.ão da 
re:partiç·,;o do almo~ariftldo do ar,;Mr~l do guet•o•o., 
E<;em eonsequoneía disto f•>Í neccss:1rb f•>rmulur 
de no\"u taua a t!scri ptur11çiio dos 6 ou ~ a rmus' 
ntmsndos, c emqunnto se niio vc~ifie11r se cxist•! 
ou niio tllunnce Jo .ex-a(moxarife ncio se pude, 
como disse, solver nada a seu respeito. 

A desordem que havia no alttlv~al'ifndo du\"e 
se1· nttribni,.la ,1, falta de em~rcgo\<los, ti p~u~a 
capacitlaJe di) muitos e no mno regulamento. O 
l'eg!llamcnto. f,,; f~itJ· no anno ·do llfl2, quando 
tinhamos o ~xereito reduzid<'> a~ ultimo ponto, foi 
íeit.J na tutnpo em que se não da.v~to uniforme~ 
as tropas palo ar-senal. mas pelos consJlhos admi
nistrativos:· .Ora, augmentnnd.o ·o ·scr"i~o com o 
exer~ito, O· passandv cs>c. tn:ibalbo dos cons~lhos 
adrninistrattvos para· o. o.i-senal, esti clAro qnc 
o· pessoal do almoxarifado·n.io ~··a Hlfficiente para 

d_e_setnpc~hal· a t:w~ra 'lllC lhe est<Lvn incnmbida. · 
:\ao nttrllJu{, G. ffi3.lS nada. a. dcsordc1n que se 
m.a.n ife~tou nessa rupnrt.içi\:t), 

H\l. dias se observo11 nesta casa que o arsenal 
<I.e guerr.t. que dcspendia com a illumitiaç:to an
tiga lOJ~. gastaYa a~o1·a conr a illnminnção a 
gnz _2:11dl>~. pot· mcz. Houve enga:~o ne.;ta obser· 
vaçao, e ):t em um rtas jornucs da cõrte se mos
trou que essa d<Jspcza era de 000S mens.w,; e 
portanto j:i e<.ta\'a r"duzid;l á qu;<rtn parte 'do 
que se dtSS~. Quantú a Supp_osta dv;;pe?.a antig-a, 
eu Votl exphcat• donde pt·oveto o cn~ano da in
fot·maç,io que denio ao nobre depnt;;tlo. · 

A i!lum'naçi'io do at-senal con;ta da illumiriação 
<lo páteo, do quartel d~ <Lt1:ificos, da casu. do or
dens. ib enf~rm:wia elos men,>res, da sala de 
rancho e do dormitaria de~tis. Est·t illuminaçao 
importava em ~50S ou 2G'.)1~ mt:nsa.cs 

O Sn. l:hYÃO LoJuTo:-A de azdt~ niio cnst:wa 
tanto. 

O Sa. ~Ir~rsTR<> rn Gr:rmnA:- Sim, a dG azeite, 
c vou explicar d'ondc n:•~ceu o engan.1 de nobre 
deputado. Na illnminn~ii:o do pil.teo tl<> a1·senal 
gastava-se odino.l'iam.Jnto llOS. a 120$ mensal-· 
mente e rlahi v jo que quem de•t infot·nHtções 
ao nohrc dcpnta•.lo tlctt·lhe umu íllformaç!io in
completa, snppond() sur essn tod' a illnminnç;\o 
do arsunal 

Á despezo. de ~:Y)$ m~n •aes qnc s~ f,;,zia co·m 
ll illttmtn?çiio a azeite e ,·elas passou .a ,:er de 
~00$ C')Ul o gaz, e eu YOU dnl' a razão des:;t: 
nccre~cimo. Quantlo se tratou do estC~belecer a 
íllmninoção :> gaz, estando eu ain,i a na. o:lit·ecçâl> 
dó at·senal, lombrci ,, convenioncin de se csta
lecer um ·pc•tueno cnnnl nn ponta do Trem pura 
eTitar dcsastrés que se dão por vezes alll nos 
pe .JUeno; barcos de navegaçiio do por~o. Disto e 
do melhor sen·ico tln illtuninn,,ão proveio algum 
augm ünto de · de.spezn.~ . _ . 

O Sn. ::;_, Ylo LOM'r.:>: - Duplicou, ou antes ã 
cinco vezeg mais. 

O 8n. 'Mrxts-rno n.\. Gcenn.\.:- Nilo, senhor; n 
despezn total com n illnminaçiio J" arsenal era 
antes de 2-iOS, mns cstm·a inclllida nes,;a par
colla a illuminn~iio do páteo, que era tle lOIJS 
rnensaes, donde prorcio, repito, o engano du in·· 
fo•~naçilo que denio no nobre dcputadu; mcts fica 
sempr<> subsistinuo n p•·oposi•.'iio do que· a illu
minaxiiO custe.o·ia hoje o pl'CÇQ de 2:'>0,~ on mais 
a continuar o ·systoma que hn-.hl antes da illtt
mill~lç:'io n gaz .. .. 

o· ::Stt. SJ.v:\o f,~B,<TO: ~·segundo .inf<•nnações 
que tenho custt\ a illnminncil•J do 70$ a 100$•JOO. 

O .Sn. l\ft~ISTI<O ''-' Gt:m:tn.\: -Em. isto o que 
se dcspcudi11 1wicmn"ntc com a íllnminaçilo dos 
p(tteos. · · 

Qnanto a· m~didns necessarias pnr~t ncnutelnr 
ah!tsos 110 arsenal, s'1o dlns nltlm dn boa fiscl\· 
li~acito;o ']M é con liç·io gernl em todas ns re-
parti~Õ~$ (tis~alisaç[to •tUü espero, c tei1ho direit<l 
fi O~p .. ,rar tl11 .a.ctu:1l tt.dlltin~stnl.çà 1 dnfJ.nci.les es
tabeJ~imentos), n rf.:lforma do $cU reglllamento. 

Di.s~c-sc qne os cons~!ho.i n-lministrD.t-i\'o;; com
prào cm·segttnda c terceit·n mão, dev~ndo comprar 
em primeira. Tem-se feito annuneios pam essas 
comvras em prim•!ira mi'io, m:t< nadn se tem con" 
scgui.lo. Qunn<lo tlire:ctor do arsenal de gttcrra, 
eu propuz aos negocinntes de imp,lrtnç,io o for
necinuuto de g~ncros de q1t~ o arsenal "precisaviL; 
mas a maior parte delle~ não •!Uérem a'dmittir 
es<ns propostas, ji pelo processo <J>tnbelccido no 
regulamento, j1 porque dizem IJHP- viio faz •r uma: 
coucurrcnda aos fregnezes que depois lhes fazem· 
o. g••cn-a, que podem peNler frcgllczes permanen
tes, intlo buscar am ft·eguez n1io pcrmo.nent~ com<: 
,; ·o nrsennl de guerra, q••c semp•·c h a de ·prcf~
l'ir aqudlc '}llc olfereeer melhor preço na occa-
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38 SESSÃO EM 2 DE JU~HO DE 1855 
SlllO. P:J.ra eYitar em parte ('St" mal ti que Cll 
disso no meu rclawdo que linl<a n iule11çiio de 
111andnr elrc-ctuar algt•ma< compra$ nn EurOI>Il. 
Estou {, espera qu~ ~e foça o no~o contracto da 
nossa ll,!;Cilcia p:ll'n. maudat' y;r da Europa os 
ol.>jectos ,lc fardamentos. l''orn~eendo-se assim os 
prmcipaes objcctus d~ f.u·damcuto, h~vcr-.i mai~ 
fol~:·•· o con:>cllw ficnrA som n urg~nc1a com qne 
hOJC tr<~.baUm, uu•is ktbilit ~<b para fazer melhor 
escolha. 

1-':lllou-se d~ uma ea~ommenda que so tinhn 
·fP.ito p:u-n ·a E u,-op,t. E ' , ·erdade que •<: fez <ID· 
oomn\~ndt.t pn.ra alli .._te 1\lgmn nrmomcnto. 
Db~c-sc que se tiuhno fdt<:> gmndes obms na 1 

S(!CT• L.uin d•l "Ut!\"t'\\. , En c.'tplu:.arei :'l qu t:! são 
éssa< olll'os. Ô edifieio da secr~t.:\fia da guerra 
estava ha tnuito t.cmt.o em ruínas, elloYia nos 
nrch\Y•H, c csta\'11. em d"piOt'n".;.l ~sl.-'\do; fvi nc· 
cess:tl'iu p•·ocedcr-sc a tnn conccrt' gel'al; feitJ 

n!lo se pó:le rnzonetmeut~ negar a<; licenç:\s que 
se pedem p:na isso; o cont.raric seria ~l.abclccer 
um" ..-antagem para os corpos que est·to n1ais. 
perto da Có1·te, em re!ncão a outros quo es~ã~ 
mais di,tantoo. 

Pergunt .u -se qual seria a · opinião do govcrn~ 
sobre casti,t:os corpor"~S- Eu o a uno pas;atlo j!k· 
tive occasiao d.- dizer o que se me offe•·ecia a. 
r espeito. A aboli~i'ío ou modilicntão d"sse8 cas
tigos só pvdo corresponder a um systcma de r.:· 
crUIII!IICD(ú uiv~r.$0 daquclle que temOS. 
Fsllou-~ em campo de lnstrucçiio; uingu~m 

hn que ignon: a ,·antagcm desse~ cnmP'!s de, 
insti·Uççi'io par .. O dc&en\'olvimento ua per,cia dPS. 
t ropas; mas n duvida estA em podl!r fazel-os. 

O C·HlCCl'l<l tr"toU•S\l Je· pintar O t'diflcio, C nesta 
oocasião recomm~:ndt'i ítne li~ rcsen·;lsS"m dou~ 
p equenos quarLos de 2u rnlmos de com prim~:nto 
endn um pul'll cu tm!JuUt,u·, por<1ue ús vezcs t1·:t· 
balho 1111 s<:CI'<ltal'in; a P"ssoa a queon enearrc
gttei dis lo ap•·otupõou 0stes quarl.<ls cOill dccclleitt, 
Itouv~ tal\'~7. ma<•Jr luxo do que mer ece 'lun pob•-~ 
s oldado eonl.o eu, mas u ào n1aior qt\C Jucrecotn 
o.s pessoas que p_rocur .. 'io un1 1ninistrl) da. corôa 
uaqu~Ue lugar. Ei~ o que houve. 

O nos;;o ex ercito acha-se repartido como todos. 
sabem, acha·se prestando servlco u lil com•' todos 
conhecem, serviço m es111o lndisp~ustwcl. As forçns. 
repartidas pelas pru,·indns nju..liio a manter a . 
Ol'llem. dão auxilio ãs aut.cridades, tendo Sl!hlpre. 
dado exemplo, ~omo ~ verificado por todos os. 

i Srs. alministralores dCl pl'O\'incia, de ·subordi- · 
i naçM, de h~<bilidMic. (Apoiados.) Esses l10mens, 
i· qllo ~stiio •·eparti<los, quo parecem u:\o· Le•· excr· 
1 ci~io, que estiio em dllfer~!•U:s corpos nns pro-. 
1 ''incias, n:ts oec:tsiõo!S ncces;;arias r evclào a ~ua 

I. disciplina e bravura. E:omens arrancados das 

Avnnçou-,;e a pr,.posiçiio de 9ue o Sr. Dr. Ma
noel de> Rego Macedo tinhn s ido de paisan<> fdto 
:medico miht>tr pelo meu ant'!'Ces;;ol' o Sr. co11S&· 
lheh·o }lanoel .FdiM.rdo de :::Ouza P. Mello. Se
gundo eor.st.:l. do ;\,hnanak o S1·. Dr. · 11~ga Macedo 
teve a primeira prnça em lS doi! Novembro de 
181,); a COllllJll.racão desk\ dnt..1 cOm a da en
trada no mi nisterio do meu illustre antec~ssor 
tespondd t>Ol' si n e.se r.paro. E'se membrv úo 
corpo de snude (o\ ~Sc()\hi-lo puru ir á E tnopn 
cJ<aminar o tn1balho dos hospitMs militar<lS e 
ptopõr al;;uma cOU$11 que fusse precisa pam me
lhorn1nento dos nossos ho~pit.aos. HQje que se 
tl'nta tanto de cousJs millt :tr~s, mesmo sem ser 
no tbeall'O da guerra, hoj~ qne todos os paize:> 
p :·epru-ão seus exerci Lo~ vara o teo1pJ de guerre., 
parece que, >Sem ir ao Uacatro da gu.wra ua Eu
ropa. s ·111 bnstantc vct· a maneira pot· que se 
faz o sen·iço dos hosi>i!o. lS militares dnqnclla 
parte d•• mundo pau se apl'O\'eitar nlzuma c msn 
•Jue util uos seja. 

I 

p:ua.·nições das l'rovincia.s mostni.rãv nos campo & 
de Caseros que ~riio capazéil de operar em cam-
panha ce>m trop~ q•\e e;tavão sempre em exe.r
cicio, como et·:io IIS tropas do dietadar Rosa.s que 
estav:lo em Santos Lúg,•rcs :que crão enmpos d& 
ios trucçãa). ES$~S mesmos homens ttlm pi'OvadO: 

Ob.>en·ou-se . tatllbem que os coa·pos da diYl$ii.o 
mn lllonteYidõo têm fnit:t de omciacs. Os corpos 
<IC ínfa nttli'Írl un divis:l,; n:1o estilO C:ll g.-anole 
falta do .. mc!ncs. mas sim oS· de CA\·nllarin, e 
,. rnz•lo ;, simplt:-~- Os olliciQes novamen~ pro 
mO\·idos ptu·a cll•nmnn<llll' o~ cot'fl'l' cstrlo ~m 
lugt~ru~ mtut<'l d•fl'c•-entcs: pJrt•nccndo-lhc~ p~la 
lei o seu a~cesso h•io de c,;pcrm· que estes po~siio 
chegar para t.!nt·i•l iontnr e~n~ due a~u" C(Utl• 
mandos. A.l.;m disto '"' command •S do bt·igallaK 
e m que se Ol'{l;aniscu a div•siio occup>to o!lleiacs 
superior.:s dos çOI'pos, bem como o '}Uartcl·gc. 
ncral, etc. Dahi \'CnJ o.lgumn falta de offi~laea, 
mas alguns que csuwiio fóra pouco a pouco se 
tcsn Jr.an~ado recolher. Qnant.o ao r,• regimento 
que esull'a 110 l~io G,·allde, é este um corp > qtn 
ainda ~ ão est>• completamente oq:anissdo; niio 
tem ainda o nuntero ne<:~ss.•rio de prae,:<s para 
puder trabalhar, por i~.;., o não ter alguns offi
ciaes que lh.: falt~o n•io é CõU~a que preiuuique 

por;:!~~~ .. ~~'::'\~~~() dn. falta dê muitos officiaes 
subalt~mos. A. nos;..'\ lcgi; lação aetual d~ pro
moções !nvot'~e muit.·> mais ao~ ufUcia.es. utoda 
dar. armas não seie.:tíficn.s, que têm o curao de 
estudos. do que aquellcs que não ostudão: por 
coo sc-quencia precisão l<»d os de ir matrlcular·SJ 
na.s escolas unlilares para finnar o seu dlreiLo. 
Assim, sempre •lUe o scn·iço não pad~'Ce radical· 
~ento COin a f~lt"' <l" ••m ou outro ~;ubalterno, 

I
; ua gu.arn1<;ão de bíunte'l'iuéo as qualid,•des de 

que s:."io dotados. 

I 

Ha t:-ai,; de um·anno. que existe em ~!onteYldéo 
uma divisão do nosso ex•.,rcito, ao Jll'incipio de 

I 
õ,IJOO, hojo de 4,0~0 home.ns, que nno U!m dado 
motivo~ d e queixa; o quo sào ellcs? são os 

1 homen> que dizemos que nl'io ~m instrucçAo; 

1

, mns que entretanto sabem trnba lhar em ca m
pnt~ha. con' r:1. o inimil\o, s nbc1n mnnol>rar diant.> 
ao fug. >, < ·• · .. · ~dO COI>lO U bayonota nilo t•I)CUQQ: 
silo homcn' ·"'"' ' se Jltlrtiio como se c~t.i ""ndo j em Mont~Yiolc •- Desejaria scmpN que Wdos os 

• mcll3 suece:;..;orc . .;. St.l aelu\S$Cin com ttlo lJons sol
' · dnuos !quando digu ~ollndos compt·chondo todo.:> 
1 ua ulilitnrc>~) , <1uo t~m dnuo ossn .. pr •• va:> ú~ su-

l>ur.!ine.ç•<o, diseiplin• e 'Valor. 
Dia de t.ambom o nol;rc do puta lo p~lr> B lhia 

QIIQ seria mais con,•cuacnlu o cumpu do inetrlll}~u() 
tio •J 11~ Uli\O. o•cola do nppllcnçilo do exorci w. 
o fim e intcimm~nw. !lh·ano ; nu cscolu di: appli
ca·: ilo " onde Corm:lo·so oniciaes e ufl\ciacs Ju(e
rioru• ... 

O Sn. f't:nt\111.: - Soi dissu, meu senhor. 
O s ... llhs c .. Tno 11.1. Gu&l<l<~:- Nos ci\IIIPQS de 

iu~t•·ueç,to lurtntto-s~ au mesm<> t.etupo e mais 
cop-.'CinlmonLc os &l.llundos , o.; uffici<\•a e inf.riorcs 
nu gn.t11de11 manol>a·as. Su t ivesscmos t ropa dis
pon~Yei de\'orinmos s~guir a cltemplo dos camp()~ 
<te mstrnecão, mas nao a t~mos. · 
Diss~·se quc :;e f~rmas~m corpos difl~rentes

:pa.ra ft;er a p:>licin das provi•lcias, ficando a ;,;hn 
o ex e1·cito soparado p::tra s~ forma1· campos d., 
inst>-ucção. Isto augmentt.l'ia muito o numero d~ 
praç~_!l de pret ; ou se cb11•nem corpos fixos, ou 
mo\' cts, sllo sempre pr&.ÇRi de {JL'e\, c com() 
q~l~nto• osst1S praço.s por meio de r ecrutamento. 
,·•rta o r~crut&ment J a ser mu.to mais torto que 
nctl.\alm<lllo. Ora ·se actnalmente o' recrutamllnt<> 
11~0 chega senão_ para -ir mantendo) o exercito n~ 
pc em que esLU, ser•ll. neç~ssarill fazM-o .mais. 
forte. 

Não ha duvid<i alg~tma, os camp·)~ de instru.e<;~ 
~ao. como bem lembra o D<!brc d11putado, UIUa 
das melh .. rea _ e~<:" las que pode ter um exercito; 
mas, na dQfietcnc•a deste$ campus, na Jítliculdade 
de os ter, a e<cuta de applic.•çw prel!tlehe n.lg1.1mas 
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das con llt~~s IJU~ se obl.llm '"''ln~lle$ campo~. ' 
~a.es sito o hnbitn do serviço militar, a in.; trow;.'io> 
theorie' acompanhada d•• prntiet>, etc. 

Ao nrt. 1• propõe a íllustre commlssão a sup· 
tn·essdo do ~ !•, CJ.UC diz a<sim. (1.<!.) 

TendO·Stl apresentado na cnmara vitallcla alguma 
duvida sollre ~sta doutdna, cu a inclui na pro
posta; p•n·iim unul \'eZ que a illusti·.; GOmmiss·lo 
JUlga CJ.UO s~.tn P.sta •lec!.oracfi.o ~e de,·e assim 
entendeo• '' lei, n •io tenho escrupulo algum em 
~nconlar .:ano a sua suppres;ão. 

T~mlo rc.<p;.ndiJo ás pcr~untas ~uc se dign.iruo 
.fnzel'-ule bontcm alguns Srs. deputndos que ~.,. 
marà<> parte na discussão, não . me resta senão 

·~r&llcc4' ao~ mesmos Srs. deputados •!U" fizenio 
essas p.:1·1J.untas a maneira ol>sequlosa por que 
me .. trnt.ámo, o t<Lrubem à camara em g~ral a 
atten~"i•> coou qu~ se tli:;:n<>U ourir-mo. 

O Sr. I :::1.tu:.'\ r(lo Fl'"ança :-Sr. prcsidcntf·, 
<lcpois de :!0 mezes de existcncill o ministcrio niu.!n 
não tem tletinlio as suas idéns; nlnda so p.>L'· 
guntn :--:,u:ll ó n politiciL dc5te min!st.erio 1 Quae.~ 
siio o.; s~ns principias? Serú ollc o continuador 
dos outi'OS 1n!nistorio.; s:ohio\os do pllrhdo " que 
perte:oce ·? Nii•' é olie um mero conti•!undor desses 
miniçt.urlos, np1·eseuta nlgumn idéa, al~um prin
cipio, que niio foi :tdnptado por es5~s mmisterios? 
- St!.O as pcq:;nntas que todo::; os dias S<! ra.zcm 
ao m inístcrio actultt, depois de tanto tempo de 
<-X.istcuci:ll 

O. m inistcrio t~m por ,·aria:i vezes •' ronuncin•i•> 
palavras quo p:1rccem indiel\r modific.u;ões, c al
gllmas muitc pmfttndas, na poli~ica ant~riormente 
seguitla, <lU~ parecem, digo eu, mas que ainda 
!não estlio claras ; porque se attendermos ás pu· 
avras, t'•U, ~e qulz~remt ao proirannt1a euun~ 

Clndo pelo Sr. ministro du jnstiçn, nós varemo~, 
Scnho•ous, cflu: esse progl'amrna., q u:J essRS palnYras 
s1to equl,·oc.os, e.mbi;;uas, somelh:>.11tcs i•s dnctuellcs 
oraculos d:1 nn.tiguiaade, que nao tendo um s~n
tido choro, mas antes sust!~ptiveis 1lc muita.< in·
telligct~cins, se presta>iio n qualquer interpre
bç,io o podiào npplicar-se n •tunhtu~r OCC\lrrenci~, 
a qualquer ·ciretunstancin •tue se apresentasse. 

O que diz o Sr. minist~q dn justiça.? Diz: 
•• Nt'.s som~s cuns"r vo.clores, admiUiniOS tudtwia o 
po'Ogr~~o rcfiectido.» 

O SR. B rv..:<o:to :-Gomo accessorio. 
O ·SR. EI>U.\tti>O ~ FnA:s~., : -O que qucl· U.iz~r 

iito, Sr . . Pl"cs identc·? 
O SR. ::\lo:LLO FnANco :·-E" sybelino. 
O Stt. EnuArwo . FttM;çA: - Intcirmncntc sy!Jc· 

llno. - Soll~<>s conscr,·o.tlorcs! -O quo quer igto 
dizer'? Coll,..,l'\'àO :il~gisi:\Çiio no . est:l<IO actnRI, uo 
estado ~m •JUO n r•-.ecb~n1o dvs ministel'ios nnt•'· 
riorcs? E ,\ n~st~ .wntitlu qttc se ehnm:td o mi· 
nisteo•io cvnserva.lor? Ap~,>cllid: o·$0 .te con;crmdor 
porque v,rtcue..: no princcpio dn nu~orít.lndc. 

O Sn. '1'.-~ut:S: -E' isto 1nesrno. 
O Sn. E ou.\ltno Fiu:<çA:-~ii., ut:\ isto hem cln· 

ro .. O que qu~rer/l além disto dizer- pro6rcss • rc-
:ftectido? · _ 

Ur.u. Voz : -;>.{odiflcar o que íür.uuio. 
O Sn · Ec:.t:.\noo Fru.:<çA:- Progresso em qne sen· 

t~o ? ~ · 

O Sn. T.&.'lUES : - No >tosso. 

O Sn. E : u.o.n.oo !o"uAX•~A:- Pa>·cee quo .; cMe 0 
progr.l,.;s e,, p<)t'q uc, Sr. pre:ii<lt1ntc dc\·etnos uos !em· 
o~ar :la reforma judieiaria ~pr~nto.da pelo Sr. mi· 
m str<> d.n justiça, em que realmente o progrc.;so .~r~ 
uo sent•4,oo o. . 

O SR. BRAXO:to:-Do o·~greM•l · 
O Sn. Er~u.l!mo Fn.\x<;A:- ... dn nul ot·i<lnde IH> 

sentido da rco.cç~o ~omr~ o elemento popular, qua 
pela . no$SR consht\u~no ol~ ,·~ t.cr grande p>·cpond•!· 
rancra. O Sr. ministl't> rla j ttstirR c a mi u>sterio 
todo, poig que elle i\ solid:.rio nprescnt:mdo o su~
tentando ll reforota jndichrin, mostrou que era esse 
o pensamento da ;:ovcr no, npezno· de que pelas pa
lavras de !leu progrmnma se tlet·P.ria crer IJUe a 
rcacç.~o es.tava tcl'lninadn, e $C qunri.'\ arl'ipiar ·da 
""o·rctra trilhada. !lins, b~m longe •lc con·espoade· 
rem os factos n osso prr,~r3mnln, cllo~ vle -.o:io ccn· 

. tradizcr for!lla~mt:ntc as palavras consoladoras que 
se pronuneuwoo, c essa reforma p rocnrou tirar un1 
r est l) de garantia, que ainda. existia., a o elemento 
pnpnlar. 

Eis aqui, senho r·~~. o progrpsso r d lectido! Se n<>s 
att.end~t·mos n_os factos p1·nticaàos p<lo ministcrio, 
o pt'ogres;;o nao é no 'cnhdo de se acaba•· com a 
reaeçno, mas s im rlc po·. ,~c;:nir ncll:> dchni:<o drt 
capo. de palavras l]lW illudiin! Di7. o ministerio on 
antes o Sr . presiJent c do conselho : "Queremos a 
cone i llnçiio d~s pa , lidos, c!nremos os p rimeiros pns
sos : I) potoém 0 qUI) e que 0 m iniSt1:rÍ0 tem feitO 
para <'Stn coneiliuçiio. o qu<.: é quo tom prati .:ado 
pnm se approximar <lo part ido liberal ? Ahsolutn
ul~nte nttda. U!lH\ o ú~ outra. noml.!aç.li•' pa\oa .n1~uns 
empregos, e quas1 todos na lnstrucçlio publica? 
Será P" r c.• te moio qu·~ o ministcüo q uer eon•:iliar 
ns pn r tido~ ? · 

E o Sr. ministro da justi,a , f:lllnndo lt maiori(l da 
cnmat·a, disse, tom:ti bmn sentido, C]lle essns no
meacõ :s mesmo tem sido ~m nnmoro iufini tamcnte 
pequena, · 

O. Sa. !>bLLO F u.~:orco :-·llornoDpathico, .; ver· 
dadc. . 

O SR. E cl!Jol".DO !o"IUNt:&: - Serã progr~o. ou 
Cllnci liaçiio, M · cr.erc~s <lesses !Htbltcs, dessas com
mcnda;; que lõm recl\11ido em mn ou ontro membro 
J. ,, p1wti<io lib<ral ? Scnhoi'C-:1, cu fali,, com t.>da n 
fmuqueu, nfio é de certc este o mei•J de npproxi
mar, de cuncil inr o p~rti.J,, li beral. E nintl•t mai~ 
se algttmtts dcssns gl'll(''-11> qn1l for;io r.vnfd•ida~ 
com tnntn profus:lo for•u> concmlidns n.o mcrcci
m~ntu, outma ro1·ào Jntlas n pcssoM <)IIO hem 
pouco ns merceiiio. Fui 1:1.1, pao·a me s e1·vir dr. 
expres3:io c•mittíd,l a •pti, Í<>i l~l " onch.:mc <lus 
gru~;as, qu~, .lot:cnhbah• sobre mnit·• J.C~nw, ttlio ~ 
para aclmirnr 'lll<l r.:c:ohissem tnmllc1n sobre Rlgnm 
mcu>bro tlo pnr tido lillcrnl. 

Seuhorcs, sahcmos coll>O nstn.• cou~M entro nõs 
Sli" (dtn~: ut•o.linrtriommt" tuio Sol \'1\i procurar o 
mcrcriiMnb, ,; nos cmpenh•>s, é R\lS po<l i<lo:~ qu>i 
>Jô lltt cn L!C. 

r~~u \'L''-:- E n->s scr1·içns olr it.,rnes. 
O S!t. E .;o;•uL·o Fru~~-' : - T:1mbc:u r ecahem 

cssns go·ncns em pcs,o:li quo _tão pouCt.l n,; mc
!'C)celll, que nilo ~üo um:l rlistinc<;iio pa ra a~ pes
soas que lU tnercccm. A!~nl f li ~tq · ntto C este o 
mc:io de conciliar o p~rti.Jo lihcml: este partido. 
tem principi<lS, e só pot· meio dos princípios cl!e 
pôde ser ccnciliado. · · · 

O ·s oe. t: ~:uAnDO FR.\~ç~ :- 0•• por conservado•· se 
.de\'e en~ndcr, como pareee que assim de,-e ser , 
minist'lrio que tem por base o principio da autori· 
dade ? O p1·ogr~sso, g, .. presidente, é nc,sc sen tidtJ, 
<! ainda contonuando a tir3r .• to elemento democrll· 
tico A·tttillo que a CtJOstituiç.\o do imperio lhe 'luí7. 

O minislerio, ::>r. presidcn!c, querendo illudir 
Cllm as sua> pnlanas misticas- progres•o re-. 
fi~'<:tido - o quo tem feito? L imita-se · o Sr. pre
sidente tlo coraselho a dizer-nos sempre : « Apre- , . 

i sentai l\S refom1:\S, que en eston p•·vmpto para 
I acompanhM· \·os , on para ncdital -as , se e lias . 

_, parectUl!lll razo:n-€is. n . 

dar 1 Stn'i• esse o pt·<>gresso? · 
, 0 Sn . .:\II:t.I.O FRAXCO :-E' progl'CSSO para trtis. 

Qa~ reformas, S1·. presidelltc ~ Serão refonnas 
nu sentltlo da rcfvmHl jntlieial'ia •rue nos foi 
aprescntndn;? Pül'::t isto não coutem comnoscc-
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SESS10 Ell ~ DE JlNUO UE !855 
O Su. Sot:u FnA:s~o E ovTn"s S1:.>. Dt:l'ln'<t>Os:- O Sn Euc.\noo Fn.\,.')A: - A imprensa: ha 

Apoi:lllo. muito l.emp.• que :1. imprens:t da O(lposição se 
o :>~t. SI\RAn·.,: _ Aprc,;culem as suns, nus ve- 1 tem quasi calado: c acho que at<! c"rto on to 

l'effi% se COU\Úll. . . te.>1 pt•occJido bem, porque foriio IM~ us per$e~ 

O Sn. EDUAIUXJ F"-"'''·':- Sc•·iio out-ms n:fOt'· guiçües. · · . 
ma"'! Quae,; s:i<> ellus i o minist1·o jú terá re- O 8tt. PA~t:S &nnl::l'O: - O s~nhor vem de 
fiecti.lv para '!"" ns..> do sen l >l'vgresso 1-cilectiJo? uma provincia aondll s. itnpt·eusa folln muito. 
l~lpoiado.,· ~ ,.,,.a,~a.·.) {Apoiados.) 

E'l ui\o soi, ::5s·, prc::.iU.t:ntc, qui\\ ú o gl"kÍ.Q de O Su. Et.n: ~\nno Fn.A.~t; .. \; - .• fo.>râo t\lCS as por-
l·eflcx:lo d o 1Hitli3leriu; e UUl fa~to me pt"UY:.\ que, SCJ;Ui~ÕCS, re pito, qu.c et•a impuSSivel C0nLÍD11Rr; 
ou ··~altn~ntc o miui$tc1·io t~m muito pouco rc- e demais, ::;.-. presidente. o minlsterio aetual 
flcctido, ou então que est>• illudin<.lo. O Sr. rili- mnstrou claramente qu~ procurava acabn.l· de ttma 
n islr<> ·.ta justkll llO sen rclntorío uo anno (I~Hll:llh>, . , vez com a impren>a no pNjeelo de refot'lna ju
e no pr .. j ccL·• tl,• Jd que -"'llli apre,~ntou, disse i didori<l· (,!po.ados, não apoiados.) Tudo quanto 
b L'fll claramente que s.: J.;Yi:"io s~parar as (une· , di~er a itttprenso será qualificado ue injuria ou de 
çiics juJici :t~s das fuucçÕ<.'S policiaes. 1 cnlumnia, e nl\o ha de ser o jury qud ton\ de julgar. 

Pat<!da 1)ne o S•·· mini~lr.> eSL'\\'rl con\'cn cido J A imprensa nlo póde e~pdmir com llbcrdnde os 
desta' •tccc•s•dade. ))izia .,n,, <jUe e,.,, uma ne- seus pensam~ntos . 
. ccssh.laclc rcco .. l.ccida pot' l•JÚvs. E o que Cer. o I A tribuna, sonhot·es, que seri" o meio mais Cvll• 
nohre mínistt•o tl:l. justiça? Ddx.ou n. UllllfJda desta 1 v<.:nientc de ~c i tUCl' ct>nhecer a opinl~lo tio pa.iz~ a. 
cnsn mntihl.t" eom[>lctamento cst.•• p(l.rto de seu ptv•l tl'il>uua está eompletmnen~« \'~ua<Ja ~Qs membros 

i·ecto, dcixvu que a maivl'ia da cnmat·n cs~abe- da opiniU.o .libcn'll ... 
eces~e cotno regra o principiv uppl•~to,e •Ju• fos.;e 0 Sn PAil~ BAn~.:·tll :-A prova é que v, E,_. está 

adupt:ula c~mo ""~~~üo o. s ·;p:waçi\l1 entre. a$ I 11 d 
runcções judid•les e as rnne<:ô<s pc.licia~,; ! ·pois, • " an °· · 
S<!nhoNs, ,;e o ministro ti,·e;sc bem r dlectitlo O Sn. Eot~.moo Fn.o.xç ... :-Por uma casualidade, 
ests.ria pelo que aconteceu? ... <.h\ <i c que ser,·e ' accidcntalmcntc • 

. a · rl'fl.<Xt\ O do St·. ministr.l? o Sn. M&~..r.o Fn.o;co:- .-l.poindo, c ~prova. 
· O Sn. T.,QUEs : - Apez.-.,- disso, d izem que a ,; que o :3r. :)ouzu l•'r .• neo !oi excluído daqui sendo o 

'\'Otaç:'io desse pr<>ject•:> foi Cl'torqnida a esta ca.- le<&i ~imo re!Jre$ents.nte do Pal'á. 
marn. fApoia<ii>S.) 0 Sn. Aot:CAn :-Xás tamb~m j i• fomos exclttidos 

O Sa. EocAnoo Fn~:-<<;.l: - Eu niio quero en- da<tui. (Apoiadus. ) 
tror nesta q uesUo, não qu~ro agora Sf\UOI' se o 0 Sl\. Pr:s-ro DF. CA~?os :-E' bom lembrttr t am-
mioiM~rio cxt~rquio esse project·J ' ' camara, ou bem dc[!u.ra(;ões de 1$44. · · 
s~ t1 can.~t·a. c!<torqulo ao minisLerio. (Risaàao· 
em ge•·a!. ) • O Sn. Bn.<><oii.o:-~il.o r ecordem o passudo. 

P eriloem· n>c n expressão; se me sin·o dell<\, é O Sl\. E"c.~nm> FIL,,.CA:- Aproveito a occa· 
por~tuc rol adopt:.da. sino pnra f•>Zer uma. observaçiio ao ministerio. 

Po.~rccc-me, St·. pmsiJen le, qnc o minis terio cs- Pó1e ac .• ntecer qne o ministerio queira >~lguma. 
·timott qucJ a camara lhe cxt.rquisse o projecto \'CZ uma. eh~i~tto li v1·~. mas quo os pt·esident.is de 
(r.Ot'ltinwiu tu: 1~·a<Zc•x ern. g~;·<( l} , Jeixou-sc Yiulen- provincia não a ·u1andtim proceder nci'te sentido. 

-lar. (Risadas. ) · 'l'ah·c~ que o minist,·rio deseje alguma occas ili<> 
Sr. pr"sidl!nt.c, eu '\·ou dizendo o que penso e que M opiniões tod.>s se monifestem, entretanto 

" camarn me p<·rJonrã. que os pre$iJeules de pr.n•mcis. impoem clos.pa.s, 
O noll•·e m!n!stru df\ j ltSti~n tambcm se apre- porqu~, s~nhore~, o~ pr~s!dent.os q11asi · So!mprc 

l(óa um ~rnndc dcfcnS()r dtlS inc.,mpn~ibilidailes, fazem m~>•s do qu~ o mmtsterJO, e se algll~m da 
mas at<\ nqui p~rdvc-mc S. Ex. onc lhe di~<\ opr>oslc·io reclama, S•: a. imprensa s~ oppõc aos 
que nintla n:oo <ci o que qlter, poÍ·que 0 anno dcsllln:ldos, sl\·J an:\l'chistas, s ão revolucionarills, 
passado, trMando·se de incúlllpatihllidn().es. deixou c s 6 os t~t·caiJcn tcs pro~cdem bem; en.tlm, s~-
aditu· O proj~CLO, 011 ao tnellúS npresontou-o tiio nhnrcs, D~OS qtlCÍn\ <J.U" a cltiçiio que t em de 
tarde qM ntill pude •c1· Lliscuti([O ; lt\mbcm foi se.- fdtli nn minha pro.Ylncia pam senado•· s~ja feita. 
violent.ndo •. , . com lil>urdndo· , c <JUC todos possiio plcit·~ar li sua 

De mais a mais, S 1·. prcgtdcnt·'. qunndo me candid;tlum. · · 
lembro que •!Ucr in o nohre minis tt"<l da jhstita O Sn. 'I.\Qiit>:s'"' Olirnos Sns. Dm.•UTAn~s: - Ho. 
incouLpatibilidLUlcs tlc certo mO<Jo, pAro os ma- do ser feit.n com liberdade. 
gistrndos <tllc f•)s""'" noonr;ulos tl'nhi p<>r diante, 
mas nã11 pan• 06 nctnacs, t.:>mbcm niio sei qual:,; 0 O Su. Eu lJARtXl Fn.~:-;çA : - Pet·d,)e.mo: o nobt e 
pensameuto du mi•listcr io itecrc.'\ dos incomputibili- ~cputado sabe qttc as elciçõcs'!;c fazem pot· r-hnpa • 
dados. Nao.l:\ ·~definido; tu <lu lioa no vngv de cXpL'eS• Imposta;.·· . 
sõea .llnbiguas que só têm por fim illudir 1\0S in- u~l Sn. DI::I' IJl'APO :-E a opposiç:lo tambeDl não 
Ca\\IO$ . t,.~ chap.tS ? 

Di7. o ·mlnis~el'io que nJo sabe ainda quaes • o Sn. EDu.,noo Fn.\NÇA,-'Ora, quer o nobre 
s ão ::1s reformas que o paiz nes~ja :disse o nobre dcpuLndo comparttr a opposiçito com o ... part id() 
:roiuisl ro <los ncgoeios estmngJiros, se não me do :::o ,·~rno? A opposiç,\o póde apreseut01r can-
engnno, que a opini:io do paiz n:<o era ninda <liJato~ nsshn como 0 partido do ~ovetno; mas 
conhecida. pon1uc nfio se tinha ainda pronunciado. nüo é d~ssa apr.!8entaç>io de qut) tl'ato, flll\o das 
Ora , st•nhores, como se p~onuncia a opinião do imposi~ões de cnndidn~os, ele sua designnçiio pelo 
p~iz? i!:ll conh<'!<;.O t•·es meios, n imprensa, n governo, que dc'<e·se r estringir a fazer manter, 
tribnna il o dir~•to de pcti,:ã o. O direito de a lei, que e.'tige a liberdade do voto e n i'io quer 
petição, senhon·s, ·tem s tdo aqui oiJ,aJo cotno de modo a lgum que esse \'oto 11ejB ' 'iolents.do peia 
perigoM, emb,ora seja exerchlo nos limites pre- for(a, ou, cvus~~uido pela cort·upçiio. 0 partido do 
seriptus p.;ls. constitui~"io. Om, que rec.1rso hà, , gov-:1-110 JR pos.ue mtut<> quando oecupa as posições 
Sr. presitleute, de so usar desw melo quando ' õffic1aes. . 
o minl~tcrio togo o classifica de per igoso ll se- 1 · h 
diciuso 'I Purta•tto esse meio não põde ser exet·- •· mpor c r.pas ; ora, não é KÓmento isso, ate 
eid.1... "" aiterão ac~ de w llcgi.n; eleltoraes; ~mnm. 

O Sn. Br..,:-;~>Xo: - Apoi o.,lo . 
cu niio quero fallar sobre essaS CllUSEIS1 todOS as 
conhecem, todos sabGm o que se pratica. 
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U.1.1 Srr. DEI·nAno :-Apoin!lo, é mcll1or niio f<~llar 
nisto: todos conl1ec•~m o passado. 

O Sn. Em:.~t.no') Fr..-\.:~·WA.;- SE'! a octnnl cnmara 
•los deputados reprosenÚt. a .-,pi níão do paiz, porque 
ê que o Sr. minislro du estrangeiros, pol'quc 1: 
1ncsmo IJ uc o Sr. pre$idcnte ·do canse lho e o 
::ir. ministro da justiça, diz~m que não conlle
c€m a opínliio) uo pniz? Então os seniJOres 
Jliia represent:io o paiz (l-isadas): e uma de 
duns, on represcntiio o paiz ou não. Se •·cprc· 
scntão, o ministPrio sabe qual 6 a opinião do 
pniz, e ~nL'lo o ministerio j•i lm muito tempa 
se dev~ria t~r r~lin\Jo, porql\e n:~. refünna juui.· 
ciarin a rna~o1·i:l se prQnuociott contra o pr()jccto 
ministerjuL 

UlrA voz :-Porem o projccto p~ssou. 
O Sn. Eoumno Fn.,~çA : ~ Niio passou: ficou 

n1uilo nhc:l·ado e1n .ponto$ pr•ncip~es, em con
t.ra.Posiç:lo a cenas iJéns cnpita•~s que o minis
tcno diz que adopta : ou então, 1·cpito, o mi
nistcrio illudc. E demais, as incompalii.>ilidadcs 
pllSS>trào? ... 

O Sr.. p,,Es Bm~c-ro: -Isso n~o fuzia p;nt.c do 
p(ojecto. 

O Sn. Em;.1nuo Fru:-;~.<.: -Por C;)nscguillte, se 
a cnma.ra c:·xprime n úptnhio do pníz, o minis .. 
ter\ô U ~"·e se rc.th·a.r., ~rque :.\ t!ama.ra. ·nfio se
gue, niio ndopta certos principias de progres<o 
,·eflectido. Ou enmo a camara não rep,·esenta 
o prliz, c. por ~ isso a opiníiio dll P"i:t niio é 
t'OnheciJa, c entiio a camaro. deve ser dissol
Yida. 

"(Cl;u:;liv-se ra,•ios <tpm·tes~) 
Porlanto, Sr. presidcnt• , se a camara cxprinH~ 

a opinlão do paiz, esta opinif.o est<i conbe-
0lda ; c 6 n. opinião n<' sentido dn re:\Cçiio , 
c T o m inístel'io que ninda se consct·va. não prn
tica1 o contrnl'io dos outros anteriores, c o mi
nistcrio um mero continuador dos ministerios 

•{]ue ~éree:it·Ua e csmttgL\râo ru; lHlci'dades pu-
blic:l.3. · 

O Sn. PAr;$ B-1. Rl\11.'l"O:- N cs~ parte scri:t o con
tinuadot• dos ministcrios libcraes. 

O Sn. Eou~mDo FRANÇA.:- Eu não estou. de
fendendü ministedos·, só défendo o que me pa
rece que do\'~· ser defendido: eu nã<l ent1·o n~ssns 
questõ~s as miuhas opiniões siio muito conhe
cidas, o os senhores s:otbcm que em lS.!S, ape2:1r 
de npoinr o ministerio, me oppuz a certas me
didas porque me parecia que o >binistet·io se 
tinha csq,tccido. de .nlguns de seua principias. 
(Apoiados.) 

Se n opinbio do l'alz 11ito é. conhecida, como 
affirmão os Srs. mimstros, segue-se que não 111~ 
repre~entnç~o nncionnl, c que se dc\"C nppellur 
P.>~m o paíz. 

Senhores, en nuo· discuto as pcssOIL'l, quero sa
bc·r q\l:l~.S SltO US SUDS idóns. 'Ap0i11dO.) Apl"O• 
~·eito n cceasiíio pnrn dizer que não faço Um:\ 
e8pecic de selec~i1o do Sr. mmistro da gu~L"J"a, 
porqu~ é tíio bom ~omo os outros (••isadas fp:
,·ae.•) •. e eu níio me importo que o :;;r. ministro 
dn guerra se ~etire do gabin~~e, e declaro que 
.:. julgo encnrn ndo nos outros; e demais, senhores, 
o Sr. minish'o da !l'uerr11 é nccusado como os 
outros d.~ máo adm!llistrador, pelos proprios no
b~es deputados que o querem corno q11c separar 
de seus compánheirOf!. · · 

81·. presidente, nada direi ácerca das questões 
exteriores que. forno muito bem clucidadas {'Qlo 
nobre deputado pe1a minhu pwvineia: lnshmo 
sõmeuto qu~ d~poi~ da um d<:Sfechl) tão fnto.l não 
so apresentasse· nesta camara o Sr. ministro drus 
n ogoeios estrangeiros, ou o Sr. presidente do C<?"
selllo, para nos explicar- o que se passou a respe>to 

O Sr. ministro dos~ negucios estrangeiros; que 
'1'0110 2. 

H 
tr.nto elevou o merecimento do Sr. l'edm Fl:r
rcit·<t de OliYdra, q1t~ disse qn., cllc tinha '"m'
priUo t.'Xact.nmC"lJtC• :1~ sua:;; ordeus, mostu,u, ~)u 
q11e ~ss3s ordens nno cr:lo as ma i::: ('On.l.pn.1i\'éis con1 
a diguiU~de do p:Jiz, ou que S. Ex. ê· poueo cui
dncloso Uos negodos publtcvs, pOl:qu.e tl:lo e::sün··~ 
,1Jcn1 _iníon:nado de tuntorja Jo tanta Jruporbn{;ia4 
~..:lJ1Gtnclâ$ .; 

u~r Sn.DErUTADO:-~cm umn,ncmoutrilrous~. 
A diplmnncia · nfio "c fuz ú luz do <lia. 

o :Sn. Em;.,noo FRA:'<Ç.< : - sr. prcsidcnt·~. 
n fio • "Sei comu o tia·. ministro . dos ncg::.düs .cs
trangoiros nindn cons..?rYa umn. pasta de nJinís
tro ~apo i«dos) d~puis deste dc>rcc.h": 11ii0 sei co mó 
s0 conserva nin 1:1 na rmsta o Sr. mlnistt·o da 
guert·a, que não déu ns proYidencias necc<sarías 
pa1·a que o exercito chega~se a tellt[JO. Qtw.l foi 
o obstaculo que lJOuvc? 

V .\túos Sr:s. Dr-:rt:TAnos:- O exercito pnra. que·~ 
Nfio t~st1L YX.lnos em guerra. 

O Sn. Eou~lrti)O Ftu>:-ç,,: -Oh! sonhores, pois 
e.:;tsso:tnl.OS em pu.z. c c ... ,m nqucHQ gr;tud~ arniCL
mcnto? 

S~nhot'es, a política exterior l"€Sente-sc illtCÍ· 
n :amentc ll•JS. nv.~smo \'icios Ua politicu in torna; 
$Cmprc duvidus, sempre mysterios, sempre mlig
mas (l•isacl<M), posiçües ·falsissimas, q11e de•·:io o 
resultado qu~ to<i"s lastimamos. E' preciso, se·. 
nhores, que seja <le•n!rrontaüa a dignidade· na
cional. (Apoiados. ) Tomando i1 política ínt~rnn, ot·n 
pnt•ece qne o mínísterio pret•,nde modificllr-se en1 
certo sentido, e mais logo parece que nG.o hn 
tul (••isad .. $]; desej" um:. conciliaçfoo não sei de 
q_u~ espccic, porql\c não é co:1ciliação· de pdn
Clp•os. 

:;·enhorcs, se o Sr·. presidente do conselho, que 
o•·r:anísc•u o ministerio, quizesse uma verdadeira. 
COtlcilin~iio. uma eonciUação digna dos brazileiros, 
uma M nciliat;iio· por m~b da qual nús, do par
tido oppusto, nos appro::dmnssemcs do ministerio, 
o S1·~ preo>idente de consellw deveria te1· chamado 
pa·,·a o gc.binêt~ a nl€mbros das diYcrsns opi
niões politicas, ·como se fez em Inglaterra na 
arganisação do ultimo ministe1·io, pois qae delle 
fazem prute l10mens de lodos os partidos, algLms 
ddles e~altadissimos. 

Assim é qne· eu entendo uma conciltação <lígna 
do paiz, e a unica por meio d<\ qual nós pode
mos uos unir, porque se mostraria o deseJo de 
conciJim· pt·incipios, e não sómente indi~iduos. 

O SR. AnACJO LmA: -E' precis'J mostrar quo 
n s· eircurnstancias erão ns mesmas. 

0 Sn. EDUARDO FnAX('A :-Senhores, é noc~s
sario que o ministerio se defina, ou cntüo nao 
podemos nbsolut;trnentc ligar-nos com elle. Aqui 
apresentou-se um projecto de rcformn elcito1·aJ, 
c merecer:\ esse \>ro,iecto a llppro\·a~iio do mi· 
niste~io? Pareco que sendo o seu 11utor um do:~ 
mais proeminentes m~mbl"(IS do. maiorin, dC\'!0. 
te•· sido precedida. a. sua ~presctlta~:'to da nppro
,·nção do ministerio. 

V ~ruos SRs. DEPUTA.DOS : - Dizem que 00\" ~. 
O Sn. Em.::AIU>o Fru.~çA:- O ministerio, Sr. pre

sidente, púde e•quecer-se do que tem feito atú . 
llqui, póde esquecer-se da sua reforma judiciaria 
e de outros factos prnticados, e entrar em uma 
nova Te1·eda, n'uma. verdadeir<\ conciliação. Apre
sente-se o ministerio, defenda as principies exa.
rados naquella provosta, apresente as incompa-
tibilidades... · 

O Sn. F=n.~~ :-Não, que .elles querem yivcr 
{nisaãa.s.) 

O Sn. Em:;A.uno Fn.\X<:'.~' - .•. e promova a a.do
pç;to daquella proposta. 

Não digo que o projecto seja 'perfeito, mas 
fi 
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l"O!lt;•m )Windpio~ ~em <J:lC o ptl.t'tí,lo libeml h~ 
mnilu it"!H'l.pU l~:-;li nhr:t~.a.Uo. t_ .. lJiOindos.~ 

Senhor<>s, nús n::io tL•!no:;. c:t~Ui lo J.o; nos::;~s 
principiúS ~ UiiO qu...;:l·en.lOS l~l~Í.n'lll<l ClCilnra.l C 
p:ul~Ln~uta.t· ~ nCls, ou peto mt:!nos cu, nit1•l~ nàJ 
<H:::sc que nl\o qu.~ria. atgunta t"clOrm:l llo sen~Jo. 

O Sn4 S.\.YÃo Lon.\.TU ~- Quc-1..+ ln.nt~ consa. COU.1...) 
.fl. cDn:Stlluinte. 

O Srr. ~fr"t~TP.o '"' Jt"<TI<"':- Entiio n:io quc
n~m a conciliaviio? 

O Sr:. E.uuAr..no Fr:.\~t:;\: -"1\~nh:1. pach:Oilcin.. Sr, 
1n;ni"'tro Ua.jn.sL.i,:a, espere n1n lJ.aca.dinho, que- 1!U 
jú hi VI)U. 

Xú!=> ainda n:Io tlh~s~n'l.os qu.~ qu0.ri:'tlllOS abnn
(t·.nar :l. idéa da. descentrn.\is::ti,::\:0 fl..dtnilliSttatiYâ, 
n/1~ a.lnda n:i.o disscm:>s. qne n.::io ryuedôl.l1103 fa. 
cílHa.1~ aos hrnz.Hdt·us n1.cil.1s dt! ~anhtu· o püo, 
porqu~, scn.hot·as, ~·L cx~cpçito rlos en'lpt~cg.)s pn .. 
1•1icos, quasi qne na.dn têm c\lcs ô. aspirar, pCH· 
<[tl~ as portas ào coJnm•)rcio llws estilo Ye:lndas 
~)t•lo cstt·~"ln~eiro, c scnii:o, qnc o digão os rcprc· 
scnta.ntes d.c Pernambuco. 

O Sn. 1?1:->:ro l)C CA)IN>>: - X.to ap >hto]o) ; css:t 
r\ umn idê3.· nnti-ciYilis'""dora. (a1>oi~~JO.{', e l)~c:;. 1nc 
line que cu assim pensa;;sc. 

O Sr:. Br...1.:m:\~: -Pois eu si:p a idêa do ora
do!'. ( R<'clamaru·:~ da d!pula,~ilo <l~ Pernam. 
huco .) 

O SR. EcL·.tr.no FnAxç.,:- Nú" nãn nbandonit· 
mos ninda n noss:l bn.ndeirn: é 1\indn n 1UCSn1a, 
sempre scn\ a m.~sma. (J!ttHo• a110i~tdos .:. 

t:;t St~. Dl·:I't;~'ADO: -Xiio se púue f.1lla•· com 
ln(lis fra.nqueza. :sumc,·osos alwiados.) 

O Sn. :!.ft~I"TRO DA J~.:rr~.l: -:Entao quet· a con· 
-clliac;=.1o, ou n ~o quer "! 

O Sr.. Em:.lm>o Fn.~')I<:.~:-Qnercria a concilill· 
<:Ü·) se o mi11isterio tiYes.se procurado approxi· 
mar-se das iJéns do partido liberal, mas como 
<'ll~ o n.io tem f~to, o 11ue cu 1lespjo é qtte o 
ministerio· se retire, e que ,·enha outro que 1\Uo· 
pte, se· niLo todas, ao menos a rerorma ctoitortl.l 
<' as in com ptl.tibilidad~s. · 

O Sn. Auo,;no DE Or.1v"uu' -Est"- f<J.llando 
muito bem, não s~ pódc set· mais sincero. (.·1poia· 
<lo.c) 

0 Sn. F>:mnz :- Es~n ~ '}Ue ,·, a r.)tl.lidade de 
nossos de.>ejos. (Apoiado•.) 

O Sll. Eou<>nno F>u:o<r,t :-Desejo qae o •nlnis· 
t~rio se ret<re, e que lhe sncceda outt·o da opl
~tião liberal. 

O Sn. Pr:no m: CA>tPOH : -O govoJrno tome o 
l'i-io lla unha. 

; Cn•~<1o-s~ '""'ios aJlal"tes .} 

O Sa. EnVAMO FRAXÇA:-:- Quando os senhores 
quizetem eu coutinuan!i. 

O Sn. J>aESI1>l<'-"'l'l': : - P~QO aos Srs. depu.tndo; 
{[ue não intlln:ompiio o orador.· (Apoiados •. ' 

G>l,\ Yoz:- Estamos apoiando. a sua. sinceri
dO\de. 

0 SR. EDUARDO FRAXÇ.\: -Então pensava. o mi." 
nisLerio que nós o 1\poiaria.mos, c.mser\'ando-se 
dl~ com todos os prin.ci"pios do pa\·tido denomi· 
nado conset"Vador ~ (Apotados .) 

Eu acllo que isso seriB indigno da opposiç.iio · 
-..~. senh01~s, q'\e nós dés$emos apoio a um mi· 
ni~tcrio quo~ qui7.e~se .realizar alguns do!! noss~s 
(lrinclploa, ou approJ<·.mar·se delles o ma•~ poss•· 
,·e\, coutct\l.anrto-nos com a reforma elettoral e 
M hwlmprttlbilldll<lo~, afim dll possuirmos um.\ 
reptoe~oni.Açlln \'•~rdadoir<l dn paiz, is!lo cntendori.l 
-cu por ~oncU!arlo. ( A.J>Oladot .) 

O SJ! S \\'.\o J ... o :u .. ·r o ; - B •lc 1 ~.:ti li ba ·dão tl~ c~t l
:;ir muHo wai . ..; ... 

O Sn. ED~·.\.nDO FH.\~·.'·' :-E ;t.a dar() (,•i..;aà~.-.·.:; 
m:1s ~,ll\1 u•na 1\)preseltt:\ riio \"Udilddr<l •h paiz 
tlt la s2 consegllirí:l p~T•t bem d> todos, e entii.o 
scri:lo rcalis!ld:lS :ts iJCa.~ qu~ fos:;mu boas e 
do;spt·csaJas :ls qu~ uJo fo>;em adoJltadn~ péln. 
nnç;lo. Se r>ngno ~u )?Ot• c':rta; idéas ,-, por
(\Uü, cntr<J.ndo nfi poliltcn com t• mtl.ior boa fé 
ia1wüulos), cnlcndo qn~ :1.s l\"linh.3.-q iUé!a..:; s:to 
a~ tnclhores ll. s ~o us J·1 p~iz. Q nó~. bc1n quê 
ia~an10s opposi1{ilo ao tniai.:)tcrjo, não somos leva· 
dCJs a dia pelas masmas l'aúic< de tunitos do> 
nol>r~s Joputrdns <la minoria; tah·cx 'lll~ pclo3 
mesmo> motivos q<te ~lles t •"m p~rn a ncgc~,ção 
do seu apoh1 ao mini:;t·~rio. nús ti\'CSSSntos dc
srjo de apoial·o. (.4poia<Co3.) 

O Sn. A.1·(1u~T\l l"U·; 0LIVf.:lft\.:-ApGilldo. muití) 
bt~m. !'\;to se pOde s..:·r m·..1.is fL~~lnco. 

{!Ia U>jz aporte ql,c JH!o ou~.;tntos.; 

O Sr... Ent,.·.u<no Fzu..x(".-\.;- Nó3 c.5tn.mos unidos 
por ora emqu>tnto comb:l.le>mos n mí11i>tcrio, e se 
o minist~rio fl>r abalado e callit·, nús n'io llca
remos mais unidos, porqnc pam sul>stitttil-o ou 
ha <lo. vir na;>a política ou. n 1lo• honmdos de
puUIJos. (A.110i<'ldr>s.) Ma> a qttel;tl(o não é esta, 
estamag b~m discriminnrlos. 
A~ idéas do partido tiuer·:ll pa1·~c~-mo IJUe SJto 

confurmes ;, opinião .do paiz, ~ só consttltado· o 
ptl.iz Iin·cm~nte 6 qnc poderetnos p)siti\'tl.mcnt.~ 
co:úJccor se sfio- outra.s ; consu.lt~·Se pois o puizJ 
pronuncie-se e\le l;vrelllent~. Emqttant•) por~m '' 
paiz ni'ío fo\r consultado liwemcntc, eu tenllo di· 
reito de di>.e1·, CO\ItiJ tênl dito os nolirc:> depu· 
tados d,t maioria, que a m:nha opinião e a opi
nião do paiz. 

O Sn. Pnao nE C.>>IPOG ' -Não se consulta Q 

paiz com a m esmn. facilidade com quo se con
sult~ o conselho de estado. (Apoiados.) 

O Sn. Emanno l!'n~x~.\:- Sr. presidente, ÍIIter
pret:lndo comD ·se devi;; o interpretar as pala,•ra~ • 
do programma ministerial, como não qu~rendc. 
continuar a politic~ pn..ssnda, n>as ent~ar em uma 
via "de pl'08resso refloctido, isto ,;. ced~r da ri
gidez <los seus principio.s de autorid.~de para con
ceder algum~ cousa ao elemento democratico •... 

O Sr<. J. J. 1:'.\. Roeu., ' -Apoiado. 
O Sn. Eor:AittlO Fn.~:>:('A: - ••. nós di!Yiam os e.~p~

nu· qlle o tninistcrio se :lJ>rcsent,.sse perante esta. 
eamara influindo ~otn toda n. saa ener~ia,. eJtip:indo 
mesn1o n disCn$Si'io de certos projcctoll ~m favor 
<lessol~ princípios que nõs abraç.tlmos ; embor8 o 
mlnisterio não adaptasse c~scs princípios com 
totla a laLitu.d e cGn! 'I ue nós os ado p ta mos, creio 
que não ha\·cria membto ncnbum da oppos!ç1ào 
que ni\G npoiasse então " gm•crno, poi$ qne não 
somos dllíJ..Ucllcs que, nílo pol.lentlo obt.Jr tudo, 
não queirao obtct· o que n~~ pl\recc o ponto ca
pital, isto é, uml\ ><lrdad~il-a tepr~senraçilo n,.. 
cionlll, que depois l'ealisê ;u ideas que o paiz 
e~ígir e julg••r dcv<)r adoptar. 

Más, scn hnrcs, com esse progresso retlectido 
qM o miniatcrio pNclamou,- mas do qual só temos 
provas em contrnrio, seriu possh·eJ q'ue ll<is apoias
semQs o g:overno ? 

Ethfim, senhoru. o ministe~io· tem ocet~siiio 
owortuna de mo~trar se quer a conciliaç:io. Venha. 
esse l'roj~t-1 da refonna eleitoral., c empt·egue 
a mimsterio n sua infiuencia para fazar qu3 dle 
soja a<loptfidt-. 

O Sa. FERitAZ '-O Sr. ministro da ju.stiça está 
presente, e pllle dizer-nos se o aceita ou não 

0 SR. MINISTRO l>.\ JraTI':.\: -Elle ha de entrar 
em discass4o. 

O SR. F.L>r~rut : -O que eu J:lergn!lto é se V. ~x. 
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o aceita, c niio s11 di<: ha ele cnt:-m· em <lis· 
c:uss.Zo. 

O Sn. l\hx•~=<> 1).1. .lus-rro; ., : - Quando clle en
trar emdisc~o direi o •ru<~ entendoarcspei~ d~lk 

O Sn. l'.,;r.ru.r. :- \'. Et. n;lo é ropar de snhir<h 
eonchll. (ll'isadas.) . 

O SR. E<n.:AnDO Fn.'"-"<•:-':- O ministerio p.;d., tlc
claro•· que aceita o principio das illcompMibili
dadcs ; 11ú; aceitamos ~>sse vriucipio que sé neha. 
exar;~do no nr t. 1." do projeeto aprescotatlo a 
>JSia casa para u 1·c!omH). ;,leltoral, c o minis
teria queremlo n coucilinção parcr.c·nos qltll de\"~ 
ac<!ital-<:~. (Apoiados e 1l<io (lp0ia(!os.) 

O Sn. Sw:i.o LonATO : - As~im n eoustituiç:io ns 
:~ceitasse. tApoiados " >ulo apviados.) 

O Sn. Eoo.\nDO FnA~•·.\ : -Veremos tndo isto• 
-.-enba a discuss;\o, o :ninistP.rio promov<1-a ror
q~te tem nteios pnm isso, ~ entào S•> sabe•·<• se 
<l mlnisterio te nt mft.iorin. llCsta camarn, vu s~ 

· elln h:\ de se1• di ssoh·ida. 
O Sn.. An.<t.:so Lt.~t~o. dá \\m aparte que nlo ou

-.imos. 
O Sn. El>VAnDO :FJHX':-" - Sim, ert fallo n'nm:>. 

dissolução porqne enl.:ndo que o paiz nito foi 
devidarncnt<1 consutrad~, e desse argumento do 
Jlobre deputado a consequencia seria quo o pniz 
Jmnca foi consulto.dn, e (!11e port.an\o n:io (·xiMc 
re~>rcsc.nl.nçào aetunl do paiz. 

Se o minh<te1·io quizer, o pniz h a de ser devi
damente consaltado; nn minha província, qunndo 
lmvia elciçih livre, n-:io vinb:io para. a camam 
sómente os homens da política conscr,·ad.ora, bem 
pelo. contmrio ; este e \un facto. 

U:~u. Voz;- Ha tanta libc~dad~! 

O Su. Eot.:An:oo Frux•:-'- : - Concluo, Sr. p :-csi
<lente. dizen<lo que, ou o mlnis~io tem queri<lo 
illu li r '' opposi~ão e o p:~iz, e o ministerio :~bso
lut:unente m\o quer retroceder,. não quer pnrar 
naquella ma•·chn que tem sc~uído e S•!guirno os 
ministerios an :adot·es, Oll cntilo o ministerio nilo 
tem o npoio dc3ta e.'\sa. (Xdo apoiados.) O~t o 
ministerío não tem o :1poio dcst<t c:~mm·a, n;'io 
tem bem reflcctido sobre os principias que o.nnuo
cio, ou osta c:~mnrn niio rcpres<:nt.a o paiz • .. 

U:w ... Voz:- P~is o ministcrio bn de dfssoh·cr :\ 
cnma.u que o npoía? E" um contrasecao. 

O Sa. Eoo.•noo Jo'nAl!ço~.:- O honrado depullldo 
diz que ""ria contra.senso dissolver uma can1nrn 
que do\ apoio ao mioisterio: mas · qunl ó o apoio 
que deu n orunara nn r c!ormn judiciarin? dnr;\ 
,,~ta CIU\lllrl\ npoio ao governo quando o governo 
diz que quer ns incompatibilidades, e esta ca
mAra as repclle, p~rque renlment-o quando ~c 
fnlla em incompntibilidãdes parece que se lc\"llot:t 
umn 1·evolução ? Senhores, discUt.'\mos o projceto 
apresentado, discutamos mesmo muitos projcctos 
de reforma <t_UC nhi est.'io guardados nas past..~s 
lias commi~socs. 

UlJU Yoz;- :Reformetnos tudo. 
O Srt. EnvAnDO Fn.\~OA.: ~ Niio, discutamos, Yo

jamos actuillo que pode ser reformado, mas com 
um:t. discussão fra11ca; -o ministerio que se opre
Sfonte com todn n frnnque7a, que diga qual ü a 
~~~~~ . . . 

Senhores, o mP.u disc.trso não tem seguido a 
ordem que eu desejára. q~c tivesse por causa 
das eontinua.das inU!rrupções que têm appnre
cido, mas ni\o tenho deiudo d~ dizer com fran
~ueza a minha oplnh'io. (.Apoiados:) Não preci~ava 
definir a m!nha ·posir;ão, _esta posi~o -~ e3tavs 
muito detinida. dPsde que no anno passa.d:. p·ro
testei aqu~ contra o programmt:., 011 ao menos 
contrn a pratica do programma do micisterio; 
.:~utros dever:\õ definir a sua posiçiio ..• 

O ::\n. ~r-:nus: -Não é cú, não ; oi H : n .:.~ j;i. 
definimos a nossa posição. 

(Stt.)'~urro, tliJ;cr.10s a~rt~; se tTu . .::ao~ . 
O Sn. D. Pn.,sc-•~·o: - B' ·pr~ciso quo cn.Ja no• 

defina R sua posi~:io: t1 mnio.-in não a I e n ,l~!i-
nido neste ponto. · · 

O Sn. EmHtt<>o F~t.\:<•:.\: -~tio falia a<lUI sO:. da 
minoria, fallo t:nubcm ch1 malori:l e do minis
te ria; o ministcri.> e o primeh·o que se .leve 
definir, porque niio o comprellendemos: os Cactos 
são contra rios ns palavras que cmilw: é mist,,,. 
qu~ ningu~m illuda. 

O ministerio tem como gr,,nd,, titlllo de "lo1·ia. 
dizer -somos moderacl,,s, ~ão tQmos perseg1tido 
(isto ~. não tt!lnos mat.ulo) ; - is to tnmbem di a 
entender que os outros per~~guiril:o, quo os outt·os 
n ão forào moderndos; o ~m~iio muita rau1o tem 
~ opposir,>\o quando di:t que os m inisterios forà<> 
lmmode•·:.dos. ).[as ·niio terá b<lj C ra:r.ão de <lize r o 
mcsm<>, ou cousa semelhante do m!niste•·io actttnl '!" 

(Dir:er:;or; apat•lt!S Si! ti 'OClí() cnf1•e diffe;·,:nt,: ~ 
Srs. d.eputado<; n S•·- Jll"C>"idcnte ch'l>an 110 >· mai.< 
de ttma r.c~ a att~nçtio.) . 

Sr. presidente, se o ministcrio realmente não 
qner illudir, se não ().ttel: ser o continuador da 
política dos mini~ter1os pas5ados, se o mini~· 
t"rit! qnet· abra~nr. embora com alguma modifi
caçlio, os princípios do partido liberal, ent:io a 
opinião do miníste.-io foi ben1 exp licada p•lo hon
mdo deputado pela província do ::J.linas, qne disse 
que era necessario lü>jc que o elemento dcmo
cmtieo come,a:;;o n ter nquclra iuftuencia qu:~ 
pela constitui(.iio lhe compete, e 'JUC p•la l egis
lnçi'lo nctuni lhe foi inteiramente ta·nda ; mas se 
é assim, porque o t-epellem? 

(Ainda conti?&uao os opa>·tes glle int~J"J 'Oml>~m 
o o>·ado1·, pelo que o S•·. 1W«Sid8tlte clv.vn« de: 
1tO»O cí alt,.,"'nçúo c <i. ordene} .. · 

Sim, r.:formcmos a legisla.:.ão, e se o mini;;· 
te1•ío noio · qner :1 l'eformn dn legi~laçi!o no s~ll
tido opposto ao que foi feita, é continuadOl" do 
pnssado, c eutiio qunl é n dlff'e-ren~a ·~ ê J?Ol" d~r 
llm emprego n P~dro on a Paulo 1 J.;;to nao Ylll t) 
nada. 0,; pl·incipio;;, os principias; as idéo.s é que 
queremos. Tudo o mais é indigno de nó3. 

Assim, senhores, cu ·peço ao ministerio que 
com ít·anquem se explique a ra;;peito da sua po
llt!co. se explif[ue n respeito do proje.cto apre
sentado: nós ~ntiio veremos se lhe podemos dar 
o noAso llP<JiO ou se devemos .continuat· nil nosso. 
opposit.iLO ; esq ue<;.o.·se do que tem praticado, 

. trilhe outra ve~da e deste modo a. cvnciliaçilo
dos prineipios se lnd., e a conciliação dos par· 
tidos ser~ sun conseq uencia. O que queremos I; 
libel'daüc c ordem no interior, honra. e J igni
d:~de no exterior. 

Vo:t.&<;: - !<fui to b()tn! muito bem ! 
A discussi1o fica ádiado. pela hora. Levanta·So} 

a sessão. 

Sessolo e- 4 clÇ .JuD.ho 

P02StDJó::<CH 1>0 SR. \"lSCO:<OE DI: Ml>Pll:<OT, 

SuW..nlo.-~6dimte.-()rdem do dia.-Eleirtio
da nteso..-Fu;açao das fo•·çag de"ten·a. Discur-
sos dos S•·s. Setim e N~ias. · 

A' hora do costume f>~z- se a chamada, é acbão-sl! 
presentes os srs. visconde de Bae~ndy, 1'aula 
C&ndído; Machado, Corr~a das 1'\cve&, Lima,. 
Selira, conego Le!ll, F erraz, Eduardo França,. 
Luiz Soares, Ferreira de Araujo, Rodrigues Silva, 
Panla Santos, Pacheco Jordiio, Nebias, 'l'mvnssos, 
Bretas, L11iz Carlos, Teixeira de· Souza, Carneiro-
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,].~ C:tutpt-..s, 'S<.!eCO, Dh'\s til" C;\r\'.;.Üh·), l\tquc.:'j, 
~antes c ~\lmchl••~ Xunes. G.')n,:aiY..:~, T...-.!itlo U:1 
Cu1J1w, Aut<.1nio C:l.lH.lido, Jo.'l~ ~l:1ihias, II:ppo
lylo, Tit;'Ll·a, S:lyo"iú Lnh:ltL') .Jauior, Tci~cir~\ d~ 
lllntcdo, Yi~im uc :\Iattos, l).)iniu;::ncs :Sill'ü, 
llar;:J.nagttú, l'a.chcco, Li\·tamento, Zach~'l.das, Josl
Ast:ens('l~ F'~l·,·(•ir:t dd A::;ui.:u._ St)bl'al, Dnt.t~l.l{ochj,7 
\\·and~rlcy, ~lcllo Franco, BrU<<JllC, Ar:J.uin Lima, 
Jl'at:'S na\'1.'Cto' Sou;.:a Le~l\) I :':;ar~i.h·:r ' Ba\·llosa. 
D. Fr:"lnf.':i~co~ 1\-Ion.tr:il·() de B:u·,·,,s~ Pedt\~ira., I .. imu 
(' Síh'a ~oUrinho e Ap.dgio Guim:~r:l~s ... 

Comparecenolo depois os :;;;·s. F. Oct:wiano, I.ler· 
n::u·,Jcs dl! GouYê:~. Pin\G uc Campvs ~ Gastdlo 
)~rancor o Sr. presidente <l\!dara ah~l·ta a sessão. 

(t A. c)nln'li::;:sà-> tll! nt•tril\ha. .-, guer•·a [ .;. i pre
sente tJ rcflU~Jodmento d <) cap~tãr-, honorario do 
t.."'XL'l''~it) Jusl• Allgu:>lo C:l::i.t.ello l~:atlC.L), instruido 
dé :!'t docnm~nto~, no quaL peuc '' c~ma>·a dos 
;:;rs. doputnr!os n conccss;1o do solJ.o corrcspon-
<leut~ àqudla patentú. . 

<"': A cnnuni~.-;.:1o examinou o;; documentos do 
JH~ti~iüll:l.rio. e d d lcs se d~lH'l'hcnt.le ~.!;llC !\~sen
tOU pra~n d~ l·~ e-:ldd~ na :tnn } dt! }.~.:~B, no te 
l'e~iluenfo de cnv.alltu·in. U.c Mma~, o S!'"!-1"\"i.o !.lté 
1~2~ t...~u ..... lo n.o decurso de ioS.C tçmpo sido cncar
r~g~do por d~trerentos vr:-zcs tlc comnlissões im
po>'tantcs <]W: l><'lll dasempenhitra. 

« Tendo sidv nomco.uo tcn~ntc ;l;< guarda nMion:.t 
de Ott•·o l>iuo, Hi\')Uella província, por occ(l~i;io 
de r,;bcnt::n· ahi a relldlião de 1:3;3:), pt·est:lu bons 
s~rYí•;os ,·, canoa da legalidade, com[Jromettend<> 
pol· es;,:l cau$a .a pou::a í,Jrtuut\ qu..c cnt:lo po~-
SI.tia. · 

« E linalm6nb do e:mm~ dos Joculi> cntos &e 
co\li~c que úe impoduncia furão os. ser. 
'ri.;o.-; · qn .. ~ o peticiouario prcstltru. ain\ht par 
occa$i:'lo da revolta de S. P:1uto em l8lo2, serl'iços 

Comptwecem u:,pois os St·s. '::\almco, At>u"é 
1~a.stQS1 Sayiio LoU:n to, Azeretlo Cot\tluho, 'F'~tustvt 
l·,~rnanJ.cs Vieira, J.a.dntho de- ~Iendonça, Slqnpjr.:..L 
Queiroz, Bramliio, l•'igudra uo J\lello, 15our.i\ 
1\{cnües, P çrcira d:l ::iil,·n, Pndua Fie In'\', Bnn· 1 
Mira de ~ldlo, G0111eS lW>ciro, Hlbeil'O (l,l Luz, 
Horta, Souza Fral>co, ~ft'n<l<·s do Almr,iJa, cotwg-r) 
SilYa, ~1aga.lhães C.astro, lxu-~lo Ul~ ~Ij_t·ohn, Thco· 
phílo, Cut>ha, Pnranltos, Cast<t :II~tch<l.lo,lhrúosa 
da Cunha, Candilo Borges~ H.~tpuso <.la Ca.nHll"il, 
1 [c tu•jqa~s. Pau.ln .FOH-'iúC.:l, Ptlc~·a, .Augusto ele 
üli,·dra, B~lisario e Almei:h e Albuquerque. 

Lé-sc c nppr•)Ya·sc a neta da scssãa antct:ior. 

Utn officiu do Sr. minisÜ'o do ilnpel'io, comtnll
nical>dO <1ne S. ~1. Impe1·io.t se dig:>au mtu·cru· o 
dia u do corL'Ctltü mcz, á 1 hora da tarde, uo 
J>'t<;o da cidade, para receber a deputaçã;1 que 
pOl' pa"t~ desta ca1\lara tctn de apr~sem:u· ares
posta :i L\lla do throuo.- Fica a cccma,·a intci
l''<ch1. 

• 'lUD lhe nwrec6rão <lo governo ·impcr:al a paleute 
ho11ornr•a de. <lU:! goza7 l"t.!Unindo sob u.s armas 
(l(JII homens, que ~usten~iml :~ sua. custa. durante 
a lut~. e (1 r,·ente dos quaes se bati•ru na <leno
minada ac•;1io de Silveixas ; resultantlo- th e destes 
penosos 8acrift.:ios a completa. l'lliaa tio seu pn.
tl'imonio, o a falta de rccut·sos que hoje s~nt~ 
p;1.r"- alimentar-se s. si e. "' sua familia. 

<• A commi~são, ponderando os pril\cipios d<l 
equHibt•io em que é baseada a supplica do pc· 
ticionario, porem reconlwccr.do q uc o o poll.cr 
e,;~cutiYo són1ento 6 q<~c compele l'econhccer do 
pedida r~ito a esta ca.m:1.ra, e 'de pnr•)C~r que se 
l'tltuélta ao governo o l'Qtluerime~to do peticio
uario, alim de tomat-o ua consiuera~~o qllc lhe 
1ncrec:a. Vo Sr. lu secretario do senado, communicanuo 

que o senado adoptou e \'ai dirigü· á saneçào 
imp~rial a resolucào que dcc!am <t uo lcm di<eit.1 
11 se1·em re(ormados o; oüiciaes da guarda poli
cial d!lS prtwincias do Parà c Amazonas<!"" n:lo 
t\Yerem sido contemplados na Ot'g:\nisaç:1o da 
guatdil. nacional das mesu1as pl'OI'inci~ -~·ica a 
cam.ttl"(l int~irada. 

Do mesmo Sr~ 11) SúCL'Ct.n.l'iu. envia.n.do a$ rc.
'5olu.r.<ícs daquella camà1'a. t omaJas sobre as desü 
qu~~ CunccUc;nl loteL·ín.s õ."1. di\Tcrsus oorporat~(jes.-
A. aNhi..-al'·se. · 

o Sr. :F. Octa ... la•~O {pela ot·,J~mj :- D:\.~ 
,;ompanhias de nn\"egarão h·ansattuatic:l estabe
lcciua~ pata o porto Jo lUo de JaMiro sü l•n 
uma que lll) desempanho úe seus compromissos 
n iio. tem au LeposLo iatêt'Css~s de outra ordem : 
i> a de Southampton. 

Quando ~ssa eo1npanhia se fnndou, roquercu 
r:worcs, alguns dos qu.aos nlo csta\':i na nl~llda 
do poder executivo conceder. Recol·t·e, pois, a C$ta 
camara pa~a os obter. 

Ap~esentando o requerimento dessa cl)mp~uhia, 
r•)go á commissão a que fôl' reltlettld~ que dl> 
<• respectivo pat·ecer com urgeneia. 

Manda :\ me~a um requerimento da Real Com
panhia Brit:mnica de Ps.quctcs a Vapor. pedindo 
pcrnüssiio pari!. importar, line dos direi los do 
consumo, o can·iio wincral que deposita nos 
portos do B1-azil para ser'l'ir de com\mstivol nas 
Yia:;ons de seus vaporc;, _bem como lhe ser per
rníttido, igualmente livre dos direitos de consumo, 
tanto o deposit<> como a baldes.ção dos $Obresa
lent~•. macllinisolO e pro\'isões pertencentes aos 
bArcos 41\ eompanbia que na..-egiio entre este porto 
c O.> do Ria aa Prata. - E' remettido ás cam· 
missões de commoreio, i ndastria e arte~. e fa-
zenda. · 

Siio approvn:las varias redacçves, beorn como 
os dous seguin~ pnrcce>·es, aando o ultimo pot 
<!sc1·utinio, po1· iH YOtl>s contra 3. · 

·« Pa~o da camar:\ dos deputados, to de Junho 
de 1tló5.-.Scd,·a.-Pe,·eil·a de• Silr,a. » 

« Jo"o Sa1cmo 'l'oscnno de Almeiua pede uo 
rcqMrimcuto junto a dcmi~são do Iug-.11· àe por
teíL".o d.n. secretllri.n. desta nugustn c.a.marn: a. com· 
rni~slo de policia, n1o obotanta l'econhecer os 
bons. ser\·i~os prestados por ~sti: cmprcgadu, <i de 
parecer que se ll.te cOncedil a demissii<J, :i vist" 
das mzocs que all•ga. 

~ Paço dv. cnmam dos d~pu.tnlos, l• de Jnnh(l 
de H~::i~-- 'Vi~conde d~ Ha~l'eni!y, presidente_
Paula Cmutido, 1° sec•·ctarío.-.4.?1Conio Jos,ff Ma
cltac!~, 2" secretario.- Lindol[v Josi: CorJ·~a da.< 
'!\Tere~·. 3" secrctado. - lr-,rancisco .Jo$t dr: Linm, 
4• sccrotario. " 

Le-se o seguinte. p<u~cer, c fic9- ad:alo por 
p~dir a palavra o s~. Ferraz. · 

u _..._ mesa, a quc1n foi presente a i ndiea~:io do 
Sr. deputado. Araujo Lima, propondc que o pt·o
jecto <te lei n. lU do anno p~ox.imo passado qúc 
reforma a legislação b}·potheenriu, e qu.Q jâ foi 
approvado em Ia discussão, entre em 2• .. eno 
globo e não artigo por artig.:1, conto pre;cre'Ve [) 
11rt. 131 do ~e~ime1tto., é de p:~.roeer que se a!opt~ 
a l'.;fe~ida. inuicaçiio para qu.e m~lhor po~sa ser 
considerado em todas as sutt.S p&rtes o referido 
projecto, por~ue comprehend~ndC! 19 artigos, tor
nar·sc-ba ruu1 demorada e segu•·a.mente menos 
h.1cida a 2• di~ussão, se íõr lJ<llo metb.odo es
tabelecido, em detrunento de uma reformll re
conhe~idamentc urgenLe. 

a PaQG da camam dos depu.tllodos, 4 de Junbo 
de 18.)5.- l'iseonde de B.up<mdlf, president.e. -
F>·ancísca de Paula Candià!l, .l• secretario.,.
A:nt~mio JQ$e ]IEacJJado, 2• secretario.;.. Limlolfo 
J()$.; COl"l.,;a ®s N~es, 3• &ecl'1lta.riu.-Franci.sC'c. 
José de Lima, 4• . secretario ... 

E" julgo.do objecto de delibemçoo, e ,·ai a im-
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p•·i.tnil· pat•a liB.ta·::'l.l· ll:l at•.J.:nt Jús ~rah.a!h:J S, o 
scguínte: 

" BcraarJo Jusé AO"onso, e>tuuaato tl:t facn!
<laúc mctlica JcsLn e6rté, t~núo siJo uppl·ovn.Jo 
uos cxa~uc-s U.u J.·• ~Ulll.~, pn..dio p.ara_ a pro\'inda 
.Ua n.üua, sern uüen~:lu Uc n.lh S.! Uumoral'~ c 
. ô.LSjilll ni\.o lüVOU ~llÍ:l pal"~l pOil..:l" SC l)lO.tricul:u: 
no Go tlllliO <la f:tcul<h<le J:tquol!:t pro\"illci:t. 
3Ius uilo lho t:ndt> stdo po~sh· .. ·L voltU.\" p:na. a. 
.c.Vt·lc, l'U.tlUCt'útl a dita. mutdcnt~, qu·:..· Ul~ fni t.lo
ncgatl.t p:>l· f.1lta •la'luolle titnlo, u <zL\:tl só lhe 
clH~gou-lia Ct)l·~c seis tlias d~poi:; t.l.:: cxpi~·.atko o 
prtt.zo Uos 1!..-;.t:ttatos p:u.:tt as iH-·H:L"Ip~õt:s IH\.i 
.unl.a,.;. 

n O Uíto C$tnda.ntc. l"Cflu::!roncln a. L"sta au"u..;tn 
cama1·a 111na pr~,,·id~nda pnra não p ;:rdc1· o ~UHlU 
pot• nma circumsblnell\ •lll~ ni'io aír~ct.:t a. llircc~~ib 
o C!ffic:J.cia. do cn::;ino, aprc:;ent::t; • · 

(( Lo e~l.·titlÕ6S de St\.as· n.pl)\'ll\"3.r:õ ~.;. :ltlt~rioL·~s: 
'211 t infot·nli.tt,;ãl) <.lc' dlrei.:Lor Ltu faculdade do.l. B Lhhl 
confmn:trhl<J n; l\llegacucs <lo r~q Ltcrimento e mos
trnnuo se ra,·onwel i1 p1·etcnç~o d~ supp\icante, 
llc cujo pmcl'thment<J exemplar ~ npplicar;iio dú 
tcstcnJttnllo: :3'~, iufot·nLu.:;'i.•J favot•a\·oJL ((ü prt.'!si ... 
dente \la provrncia; 4°, attestnclvs dos lcnt~• do 
O> nnn.n, tfcc:tttl·unclu qne t..t eStLtLt:..tnte Je qua s.o 
ü"attl te tu. freguentado as ~uln.s l.'osp::ocü Yns s::n1 
<lnt· '' mc:tor falta; 5°, p:u·ccot· do p~ocut·.:ulor dn 
~orôa tamU...;;m f<.l\~ol'avel ú prctcn~ütt. 

(( A I,(Olllllli-i.são de instruc(~:io publica a C]UClU 
foriio presentes tocl•Js estes .-papei.;, apt'csentn o 
scgtünl~ proj•Jcto tlc lei : 

(< A assemUI.én gerill .legislaUv3. t·osoh~c: 

« At·t. I.• o gm-N'l\() fic:t ::mt>~is:ld() pae:t manu:tr 
m~t~Lcul:tr no li" v.nna dcl L•culdad~ de medi,ína da 
B:~hia o cstntl:tntc B~rnln·do José _l,.lf.>nso. 

(( Art: 2.o Flclto l·cvogadtlS .as d.:~po~ic:üe.; em 
co nt L'ano. . 

" Sal:\ ll:tS cotnmis<uc~. ~ <10 .Junho {\e 185">.
J<'. Ocf.(Wimw.-J. J. da Rocha.-.Dulra Rocha.» 

PRHIETRA PARTE DA OHDE~I DO OrA. 

ELI:I(\.0 PA !I!C:S.,J 

l)L'occ:lc-d~ ú clei~.Uo da n1es:~, c s~hcm eleHo3: 
P:··~sidc»te (w ccdulas) 

O St·. visc.lnue de n:.epenJr. a; votos_ 
Vic~pr·csiàence (7U cmlnlas; 

O Sr. Dnl'lwsa, 0:.1 vot<)s. 
• 1° secretario (ú7 ccdnlasj 

O Sr- Paula Canuido, ::;s votos. 
!!• s~cr~t(wio (til ecdu las; 

O Sr. :llachndo, [;7 votos-
:J• c 4° sc:~:·g!a;•io~ [(i:> ceJulns) 

:l." O Sr. Corrêa dns Nc\·cs, 00 Yoto.'. 
4.• O ~r. Lima, 6') vot()s. · 

Supplcntc• 
1.• O Sr. :r.rello Franco, 2 voto.;. 
:?.• O Sr. EduarJo J.'n•n<;n, 2 votvs. 

SEGU==-D.\. PAR'rE DA ORDE:\! 1)0 DL\ 

FIX.IÇiO DA~ ~·O!lÇAS DE T:t:an.\ 

. C~ntínú!l 11 dí$eu;!!iio d~sta mot~rín. Trnta-M 
amdn tio 1u-t_ J •. 

O Sn. FRnnA:>: :-Pc~o n polnvra p:11·a responder. 
O Sn. Pn:<smF.STF. :-Tem 11 pahn-ra o Sr. Scára 
O Sn. l•':mttu :-Eu. hovia pedido a pnlnvra. • 

o SP.. p,,""w":>~ '"" :-:..~,,s o u ,l.J>·e J.ci•utadv ran~ 
c .. mtl'~L. 

O Sn. F<:ttraz :-Fall0 a ÜH'.)r. (llisad«L) 
O S:l. PugsiDE:\TI·::-Túnl r~z~a. 

O S1~. FEtUt.\Z :-~Ias eu c0Jo a pahln'a ao Sr • 
:Sc<lm • 

o S ...... se .. .C.J·;,~ :-A caa:nu· t n.:lo dl1 ,·c csnor.u·· 
tlc nüut Lt lll 1lis.cur~o t:slt~llado, 1'! muit;> JH ~ nt):; um 
cli;;cu.rso cheio d•J p.Lla\Tiies. Tc:Hl., cnv.!rgat]o :t 
fanla c tomado n. arm;t c a pn ~:·o:Ja r.om tto c~u·
ttl.xos em U:H77 l}pnc~J.. em tJl1t! ~u er~ ttittda tauilo 
.!O\'~ll, e t~.r.1d1.1 uutil:~s ,·czt.•s Lle.o;p,_:~jatlo css·~s pt·o~ 
.Jfr~llS ~l1~rtlft..~ro~, na.) )JJC .cabe o11t1·a cun . ..; l IJUe 
l.~:m S.t:J~ uJhl!l't.!llt~ a·Js su\dado3.. ~In..notwarei, pois, 
~t·. prl'!sadcnb, no t~r~·e1l~.l .r~::;callt·u ~~~ d:t <..iisdpllua, 
11~ ~[ll:l.1, S.•~g'l\lH1o fl.s mmhtl3 con\'l<""~V;~s, o nobrtj 
llltnt~ü·u <la guen·a h:\ tropeç;ul'u. 

D .:sfud~\, ~r. pl·c~t.Joentt• , n1c o!'::teat > cOlllO o 
nobre gouera.l SainL·A1·n~1uJ~ llo ·s:ntdos ~ lcm.lJr;uH~;} 
e n~1o ~igo as pega. l as ot.h.~ Ltta •H~t~·v nobre trlmer~tl' 
o Sr. Fuy_ O :S:·. S:üut·Araau:l «ut,J o pat.fluueut~ 
ostcnt•)U·su cotno ddt.:uSot· cxdn:>i\"(l.nttJutc di\. J.is ... 
ciplina do exercito qa" dl0 a"tcYia <iUC um di;t 
ticarht. :-;ob seu COillll!ilfHlo : c o :-31·. ucnura.l P~Jv 
nuncn. a.ttingio tão nlt·) c di~no c1flprego, m~·.; 
sim sem prc pretenuc~t ns glol'i;Ls d:t •ril>u''" pnr
lamc:ntar do sUl\ n:.t..::;:tt.>. 

8en1 c1nbargo, ~1'. presiilentf!, 1"\Üo s«!r..: i eu quem. 
.afJ.ue~" as gt·elhns em qtte se acha colloead~ o 
Sr. g.:llot..'J'~l B..-llegnrde~ c~ncra.l como ou, scuho1'dS, 
Uc Juim n:Io J.cvl) .cspor~u· cx~1·cssUl:;;, que o atlli
j~'io. ~fio sou c~1paz de as..;itn pt·occJcr para com 
nm ilout.rm que t C"m o Õ•>t:-1o de cstl'clla.s no· (•Xcr
ci~v Uo l~t·azH, o bo~itu d~ ~eue.L"aL 

Ante~. porem, Sr. pr~sià~ntú, <J.Uc eu entre nessas 
qu,>st<:ics, como os meus colleg:ls da opposi(:iio, em· 
cujas fikiNS milito, G de n1istcr qu" cu et·~a a 
visch·~. o o fa1·ei com todn " franqueza doQ um 
soldmh neostnmndo n combate>' 110 campo, leal 
c frnnc:unonte. 

PeL tcnço t'~t o:)po'Jiçüo, Sr. presidente, porque 
estou cou\·t!ncido que elln n:lo C opposil;ão l'U .. 
díca1, porque clla não faz parte dn parcialidade 
repubbcanu. O silencio dos nobrco deputados cer
tiftc.a u t·ealhlnde desta miuh11 !!SSQt·~·:io. 

Senhores. cu não rezonh~~.o pot· opposicioaistas 
mdicae3 no nosso pai7., po~ . felicida~e d•) llleStn() 
p~iz, scnilo dous J1omens: o St·. Antonio Eorgt.~ da 
Fonsecn c o 8 ·- Honono de Itv.m;u·ac{l, a qnet\l 
o gr.vcrno nctual, governo de conci!in•;uo, ucn~'~ tl~ 
condecorar co111 "comnwnd:. <la ordem <lo CIH·isto
A respeito ~essa profustio tlc honras houorilicas, 
titulos, etc., fultar~i t\uüs para lli:l.uto . 

O :.r.\. Yvz :-E-~ matcrín 'T~sta. 

ú Sn. S~.>:.\.n .. :- s~nhOl'CS, ach::Lthlu-m~ nas fi
leiras d11 oppo~içlio, ucclaro qne dcllus nilo uc• 
sel'b\l'~i, npc:ullS Ul.ll ull"LLst,~rei e:m casos ús.pccio.
lissimos, sem qu~ comtudo s~ pos;a qtutlilidu
isso de deserção. Vou c:<plicm·-nw. 

Os casos a que tne 1-efiro, senhores, siio os se
guintes: 1•, qullndo se t>·ntar ua discipHnn do 
exercito, c que algum membt·o da oppos1oào opi
nar em sentido contrario á LMSma di~cipliua, 
porque. entno .úcvo atiastar-mc.: z... quaud.> so tt·a
tor de realizar a dontrinn e.:tariLda e consagmd.1 
nn con<tituiçào do im{l.erio, de que a lei é igual 
para tod();, que•· pr~nue, qu()t• e11stigue, sem dis
·tincçl'io de classes, e se n<L opppo3içio appareccr 
nlgumn. voz em sonticlo contru1·io, pofq ue então, 
atfastando-~é ella. de 1uim, eu mo conset•YIItei 
nellto empenho • 

0 Sn, MELLO l"tu~CO E OCTRDS Srt". D~>l'U"fADO~: 
-Não apparece ••• 

O Sn. Sl::.\t\A :-A.indn me :úl'tlsiarci da oppo;i.,Uo 
quando lllla procurar cmvccer os mclhoraw~ll~ 
da minha provinda.. •• : 
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SESS10 m1 4 DE J(NJJO DE 1855 
O Sn. P.\n.\Xt.G~ .\ :-On Jc qu:\lquer ouh-n. 
0 Sn. l'J:<T.> ~.: C!.un•os :-Fn!ln csprcinlm~nt.e 

d ;.'l ~u:\. pn)\·lneia. 
<) Sn. !'t·:.\n< :-Esta,·n no propo.;H•> ·I~ nflo <illr 

·f(, tlc npnl1t'i<: mas pnrn , ... ,. se de :tlgumn ma
ltci•·n. cl'it.~ n coutina:1 ~ti:o l!vtl~s, ~lit·ci nQ nol-u·c 
-<lcpiH-.'\olo que l•n pouc,, tlcll·lll<! lllll nparte, qw> 
n;'io ~~ cnricotivP que 11m ~.nrHlo orndor eüm(• o 
tlobt•c ·l~pn~nd,., proc~:u·e meios tle ntol"mcntnr um 
lHnncm t'! uo n•!Sl.O. pndc é fraco. 

O Sr.. P.\1~.\"-"n.; .\:- Não apeia lo ; retiro o 
::tpnrtr•. 

\) S11. St:.\ n.,:-A::;t'atlcçu u 'i". Ex. (Risn<las.} 

:>en ho•·es, como :>.creJito q•1o niio hn opp:>siçi\o 
t>'io \'ÍI'LI><>$11 que niiu prctenJa snbir no pode•·, 
êu d..:'scjnl'i:t quo :\ opposic;tlo mio uvnn':ll..;.sc nesta 
cnsn itlJn:i C:<flg,er:Lti•LS, fn.T.Ctldt> pt·omcttimt:ontos 
t.~o e:<lrt\OI'(linnrio~ •1nc <lcpois snbin•lo ao poder 

. niio 05 pos~t\ ret~liza<'. 

Senhor·~$, llln•l!l. nlío cst.\ nmi lo nge um e:<e.m
]>10 do que ncallo cl•J dizer Em lf~-11 ensl\iou-sc 
'!lesln rnsn umn opposicão. Em 181·~ o ministet·io 
dissolveu n cmnnr_a pró,·inmt>nt~; eo11 lR 1-1 osten
tou-se nm:t opposi<;àl> n~stn cnsa, c o s~n ca,·nllo 
de hatnlll:t 'fUill (.'l'fl, Sf'nhOI'OS '? As rerorrntt$ do 
eot!igo, a r c fut'IHI\ dn lei do <:<msclho de estatlo, 
n nn iqnitnç,to dessns mnchinl\s infen•nes qne cnt.'io 
a Opposiçi\o uiún qnc <> U1ÍlliSterio tiubn fo rjauo; 
e o I'CSttltnuo qual foi? Depois qu~ subirão no 
poder os c:tudilhos dt'Ss:t oppo~ição ..• (Risa<l<r-~.J 

ALG~x:> SRs. D<:PUT.lll;:JS :-Caudilhos ! 
O Su. F. OcT.~\'lAxo:-t}nudilbo no sentiJo de 

ehefe. 
O Sn. Sll.<M :-Estou no pr<>posito _do nsnr de 

termo•... . . 
O Sk. 1<. OeT .. ,'uxo :-Mnrcines. 
O Sn. S>!.ta.\:- ... mnrein~~. como m•tito bem 

lemlJrn o nobo·c dept1t11do: e por i$$:> é provavel 
qt\C Jullitn ~;~nt.c niio os ·entenda e os eon
demnc .• • 

Esses caudilhos, senhores, tomáriio os rccl~ns 
do ~:o~crn!', c o que fi~enio ·! Nt1o rcfomu'oo·iio :1 
lei do con,;clh(l de estttd<>, nilo ncab!mlo> com n< 
refot·mns •lo codif::O: Nntlm, ni\o aniquihíriio e•sns 
machinns inr.,rnacs, fJ.\IC cntregim\o intactas nos 
,;e11s Slt~CCS$()1'~!.<. 

O Su. P1,;1-o m: C.o.:.r1oos ·- O Sr. Mell:J Fm11co 
t>uo hn 'lc gós tnr disso. 

O Sn. SK\Il.o.:- Port·ml.o, Sr. p:·csiJente, c <lP. 
~n:1~nn cun~t·u~ndJL que n oppo~ãçilo scjn n1uilo 
«:ÍI'Cli iiiS[lCCIO, C SQ :odop!A, (I politicn l'OIIlll ll3. 

(lln «J>IZ>'t,;:,· qtte »tio 1'lldemos oucir.J 
Se qt•crem, el<plicnrci. 
O Sn. F. OCT.a.VI.o.xo :-Explique, sempre é bom. 

• O Sn. · s.,.:~n~: - Senbo&-e~, cspeciftcn1·ei <'S-<:& 
..,poen pnr:l satos{az~r ao nobre deputado n qlleJú 
~nui\o nm<>, o Sr. Octa••iano. (Hilal'idaik.) 

O Sn. Pn~sm~<XTE ~-Attenç.'io! 
O Sn. S&.tn.._ ;-A camara da\·e saber que i>Utt·'(Jra 

-uu1 corpo do excrdto romano, com mandado por um 
~os ~eus melh<>rel; gencrnes, levava o empenho de 
-eç•1quistar os samnítas •. ~ t'!-a ll>a aJlarte) oti s:i.m-

- :J\It_a$! c:OillO .os se~bor~ çwzerem; ê n questiio de 
Anstodes ou Arlst•.des. · . 

- ·Entretanto, senhol'e$, csw cxcreil.tJ, bem anru1do 
bem cquiJ>odo e composto de ...-atent..:s romanos en: 

· -culbou n um desfiladeiro> •• : ' 
o s& FJoUF.IRA DE l\lt;l.LO ,..:. &~êà1iiO:r - é-lemiõ 

lllttri~mo, -e V. E~. (lt'Ometteu usnr de term•>S 
1118retaes. 

O S.-... S~:.lw:~ ~-~e ex~:rciw, por n:'io espetar 

pelo clnrilo elo <lia. t·io-s<'> colloca.:Jo e JlanqnM•l•> 
nessa 1u::::ar, t)ne tlcpois foi dcnomiu:tllo a . .: {o, .. t.•u.s 
ca~tditllls. Então o "cnernl, ,·endo-sc impossibili
tnd() de f!\.1.Cl" n\ ;\n(:hr~u· _ o set.t exercito n· 1Un se
mol!wut~ Je,;fi\<Wcit·o , pt·<lio cnpitni,lçiio: e os 
samnití!s, t.vm.nndo a nnveH'l pot• Jnno,_ bnp.u~cro\cJ• 
\hc obr•J;B.J;(les ( lll\!I"OS.a.s a.itenta a sua utf~LicLJ:ldC .. 
ú .g-í"nerat n. tu~t.J subscrcv~ll c rcgTc.ssou coln o. 
fXercito dCSl\rnl:tUO, C untes UC Ul\1' cont-as JlCSS0:\1· 
mente no s~na·Jo l'Otnao1o, tJiio fot demitulr·, ni't' 
foi dcsmot·nlisnclo nn frente do sen p~opo·io cx•)r· 
cito: no ct,ntt~nri'), o scuatlO, confirnl:tudo o tra
tado 1uo esse gcne•·nl harin fdt<>, honrnndo--•> 
nesta, inülon-sc a alitu· a 1·ingan.;a t>nm temp•> 
opportuno. _ 

Crc'o l]l\0 o s.-. \' ÍSCOl\UC <lc t:rngnnr segui<> 
ostn polit•cn t·clnth·nmentc no dict ndor uc Bucno~
,\YI'es; não lhe dco~ o golpe S<>Oiill se~m·o. O go
verno do nosso pn1z pare<c-onu que dc,·in apro
veitar aguo\ esta m.n:imn para com o Pnragttoy ... 

!tlu~. S<'Oilor~s, estou ~ahiwto um vouco fót''' 
d • costllnJ<l <rue tenho de ser e>xpiicito e Jaco· 
nico. St. prcgjdentt\ aindn vor úSt:l , .t.•7. cu 11}1) 

rec<lnheço tíbio, porq:.te falio diante de nma cn
mnl" ... ill~ü·au" como a nctual. 

t:;<nnq<~nnto elt c>. tenha •ido bone\·ol:t pnt't\ C"ll•· 
mig<> nté hoj~. to.ln\'ia ett espero qu~ continn•! 
.n s&l~o. 

O Sn. F. Ü<:l',\\'1,\XO :-Bdncvoln uão, c sim jn~l!. 
O ::>n. SF..\n.• :- Dc<empenhanJo, 0 11 expllc.~ndo 

a n1irchn primdrn c.lcclan.uj:lo, üe,-o procnr~\r res· 
I"'"' ler no uobt•,, dcput..'l<lo pela pro\' i ncia d•!· 
~- Paulo, q11o n<"t'ntott umn icl&a qtt~ d<:\"e sct· 
escln•·eciun mnís úo q uc o· f"z o nobl'c 1uinistro 
da gucrrn. 

Disse o nobre <.lep11ta·l.,: "E o cas tigo Cul'pol·al no 
exercito ·? 11 

o s~. P ., CIII:C'O : -A' gani·cla nn~lonal d~st.a-
coún. · 

O Sa. SH.\Il.\ :-Bem: o castigo cot·poo-aiiÍ. gnnr<~~ 
nacional d•" tncudo, senhores. c.;ü eon hnnnonia 
com 3 ll'i dossn >11<:-imn gntmJa. 

O Sn. D. l<n.\ X. r;co :-K~o; t·)nho um pr .. ject<> 
n c<te rc~pcito, hei tle nl>rosr:ntt\1-o, c úescjnr~i 
yo\1-o · J cscnvol •·ioló. 

O Sn. Sti:IIl.\ :-A tJUilt<ht nndnn:tl chnmndn a 
s~r,·ír;o U•! tl..: . .:.tn.cnUll:nto, pl"-.!ccJiJt\~ rt~ (t~L•tnaH
tllldes estabeleci las n • l~i, fica pot· csto fact<> 
entregue i• nuturi lo<l~, e pvr i:>s o ~ujcitn n~ coJi~;o 
uoilitlll' ••. 

. O 811. 1-'tnc,;ul.\ I>;; :\Ct:r.r.o :- A!lOilt<lo. 
O Sn. Sl(.\11.\ :- ..• c consogntntcm~nLJ sujeita 

1\ <lisclpllun <lo ~:'lercito, t\s sur.s lei!', qtte con
rogr;io o enstigo corporal. l\tns, &cnhor~s. nno 
te11ha l'eccio$ o nour<l ucputnu > a respoito de 
c~tstigos corpornes n pla<:BS da gunr<ln ll:tCi•>· 
nnl. 

O Sn. D. Fn.<:<- X3CO:-De\'O tc1·, poro1110 j.l. \•i 
no ::llm·anhito, em uutro3 tempos , f;tZct·~sc 1~ appli· 
c:&çiio deste castig·> até produzit• n moote. 

O Sn. S:·:.ln .~ :-~1\o tenha hoje ···cceios dis to, 
.grnçns ao S•·. m in·istro <lll j usti~a , que f<lz cx.tcnsha 
a guarda nacional a classe do$ cadete$. . • . 

Como um outl·o nobre deputado pela provincin 
de Minas exlglo qn•l os membros da . opposiç,io 
dec\al'l\s.;em qual em a sua opinh1o, a ~~~~~ poli
tíca. como se baveri>io a respeito dos negucios 
pUbliCOS, Cl'(!ÍO tél·O Sll~isfeito COI!I ~ uÇCl:l.raçõe~ 
que ncabo d:~ f11zcr.: ento~to.n~. se ~sstuo não é, 
s" o nobre depulivJo não esto\ satisfeito • •• 
---(l--SR-..SQwrR• Qlil::l!tQ.~ :-J;.ogo 11cllril . -

o Sn. MF:t..LO FM-~C():- 'f.mbo muito pÜior'en_l __ 
ou vil-<>. 

O Sn. 5:-:In,,·:- .•. ~e•·u supcoiluo, S1·. p:eü-
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<CI,.mtc, que cu t:xp1iqa~ attui a"cnuina opinifio dã 
<COnlllÜSS<ÍO tlc lUal"inha C gll ~lT~. 

:O<~~c. Y. Ex., ? a_ camur~ .~lsCt"\"OU,. que no 
pnnclplú, lo:ts prun~trn.s l"Curuocs que hYemos, o 
t.:ovcrnu, cuxot·g:ando qu~ n1na opposiç:ão se p~·e
p:l.rS.v:l pn.ra l10~tilisnl-o~ apr.es~ntou-sc ~l fl'ento 
do se.u ex.e1•cit;) lcgid:.1~i v o, e d~u. .:. santo c a SEllll\:). 

1 chefe!, c todos os seus ajLlJa.n! ~ .:rord~us ô 1ni
ui.4e:·io inte:ro. Conhcceut.lo nós os nlo,~;'m~ntos 
oa n lna.nobra C:o c~et'cito tuinistc-rial, UJH~nas 
c-.st·.mdcrnú$ umn linln\ ou um e~·,rJão ele atira
?ol:cs, mais d...!~ 20 ZUtl\JOs ou cac:a.Jorcs fnmcczcs. 
,R<s•ulr.cs.) Attcntléi bem, senhores ao que ha de 
iu>plicit.o ncsla pro)olosiçiio. ' 

(R~a<ltts.) . 

O Sn. AT•mGrO Gtaw .. RÃJ~s~-Quaes eriio? 
O Sn. $~::.\.r:..".~- Voa sat.isf .. v.ct' o o nohr0' dcpt:.

tnd•l, O s~nt<l em- fid~litb.lrr,- a senha era
ú ch:1pa. do p;....,,·ernl>.- (Ri~ud,.rs : EstfLY<\ no sou. 
dil".cito. O sauta eu s.cuha eorrião de Ooeu cn1 boca: 
- Fidc\idad~ á chupa <lo ~o\·emo. 

Pl"occclcl\·se ú cidç•io. Lln mesa, n bem \'é Y. K>t. 
I[UC sobt'e a. nome"ç:lu pu·n pro,sidente dçsta. ca
mn.l'n njo po:"lin haY~l- rl•,vi:la n.lcr1lma. Todo::; 
uú:; sornas aff.úço~td\Js n. Y. E·'· (an0iat1o.~; ú por 
e()nscgnint~ n. c;1sn vott)n em Y. Ex.. quaSL unn
nim!:!lncnte. 

A rcspeil'> U::t clcic;i11) tln 1n sccr~!tnrio sa.bc-so 
(ruo _nús. toU.os tQmos nHiita. llcfcrend:l' o sym
patlun. para "'"'' o nobl"e clcputalo que por mui· 
t.Vd ann,,s tem tX~npn.do (!".~te lu.g-c1l'1 (..:lllOiados.) 

O Sn. P.<ULA C.<X!>tt•o :-Obrig.•do. 
0 S:~. S~.iP...\ ~-Cr~io qn~ S\!l"[L o n:JSSO 111 SeCl"ú· 

tm·i,> pc•·pct uo. (Apoiado? c •·isadots.) 
fi SI!. S>:.\rzA:-D.> ~-~snltndo destas elci,•õe• 

Sr. y~c3id~nte, colli_glo ó f(o\·erno que nó~ dâ op~ 
posu.~no ap~nas ~c-rw.mos U.t:JJ!l patrulha! qu.J na. 
phrase nnlotn.c 6 composta de um cabo e <le dons 
~olLiados. i'.I:tS quando se trnt.ou da. eleiçao d~ 2o 
s~crctario~ ent 'io o go,"ern\l obset'YúlL qnc·al~"uns 
\'àtos teve u•; me110$ o iHu;ir~ Sr. Da'. ::lfachaúo 
•lo que o numero qu,~ csp~rava, se~nn·h a uis
ll"ilmiçào tla. sua cl1apa: c.toJa\"ia ninSa os homcu3 
<lo g<'Verna 05tentwao nos salG.;s immcdiatos sun 
gt·n.utlc forca, e que nús forma.vamQs nnicament~ 
uma. p:ül'lllhn. 

Nós par(hn. pelo contl·~1~u, erwiJ. ·un:)s um pnne() 
::.s nossa..c; ftu·çns. ú 1t elct~~dO de :J•• t! ..l'} s~er.atarios 
sahio conf.>rme a chnpa da oppo<ição. 

O SR. F. Ocnt·u~o:- E1tão são opposicionis
!a; es S1·.a. 3• e 1• scct·ctarl~s? 

O S!t. SElR.,:- O go\·~rno cnt·lo trcpid~u uon 
roouco, c concorreu talvez pant qtl~ não houvesse 
~essiio no dia seguint~. que N·n snbbo.do, porque 
ú dia imn1edtato ~rn. Uo•ning-Q, ~ o go\'erno qu.c
ria aproveito-l-o p'tTn exigir . d<> seu exercito o 
eutnprimento do santo e da s~nhll. 
App:u-eee~ o dia sc!l"umla-f~irll, scnbore•, o {:.>· 

':erno applt~()u os mc•os pnl'lt que houvcss~ tldc
ltda~e re fatn·amente •\ chnp • vara n deiçiio da 
com1nissio de •·e~posta :, f.tlla do throno. Em
bom dig 11) os pcdodic(l~ do go\·erno que clle 
Lol~t'Ol.l que essa ~leiçiio se fLzessc conto npparc· 
cell em· r~sultad'~ : n110; sJnhorca, o governa não 
teve n cautela de m::uular l!l'gllel· a viseira ao~ 
cwatlu~iro.; que p!elteavi'io comnosco, deixou que 
se ~!'llrela~assem com n t·iscira cnh ida, e cntiio 
alguns d~sses cM-nlhcil·os cujo3 coraçi;es palpi
t:lyjo pela boa cauo;a, n'lirào-<>e n nó,, c o re
sulW.do q_ual !oi, s~nhorcs? Yóil o vistes : u.m 
memb_ro •mportante dn. oppo.qiçito cscnlou a mu-. 
1'alha, e !'ntrou p~rn n · ·commissio de ·resposta 
í• fa\la do. throno. · · · 

Ainda, senhore~, <> govem-1 nos quiz e:1:peri' 
menta1· na eleição d>\ commiss·~o de f.u:enda. Em
penhando-se por excl•til" dessa commissã:"l ao nobre 
deputad_o pela pro\""incia da Bahia; o Sr. :l<'errag, 
<J~al_ f<>t o resulta lo ? A importantíssima eom
nussao d! f<LZenda cont'\ em seu seio eR$e mem
br.:. bem demonstrati\"ll da opp.lsiçiío. 

O gov!!l'UO, s~nhores, ainda que3tionou eom
ntMe '• nmja n~s ofl'"~en batalha nt> J.isell.Ssiio 
da rosposb ,\ fn\l11. do throno. Formou o sou 

.... ---~ih, :e 'á frente del!e a~hou•sc o S'!neml em 

O Sn. ANUGco GutJ.I.\Ui~;; :.-Boa g~nte 
O Sn. S~?.'iRA:- Senhores, fomo:; vc:>cid->s pol(): 

JH\Ittct·o, o n~nladc : mas abri.nlüS as ''t:i:l"S de 
muitos desse exercito u~ p1"0"l"eS$D rcHc•l-iJo " 
da concili::u;;:lú, p.)l'~}tH~ as nns·snns armas J'rodu~ 
;;:il'olo o lllC.!iJno cft~)~t; qua ag. ·r.~ cstú pro.lu7.in(lo· 
a. <le<ses caçà:l<nes que se achão nos ~omb~(e; 
da Cnmt;.a, dtJ . .;sas nl.·utns {L .~.lfit'(ii, o não n. Tiqe. 

:Seu hor .... •:::o, (H\ n1u~to tet'ia q uc d ir.e1· a re~[H~'ito 
Uo g:ü\"Crll\; n1n.s n:l"o que~o l'OULa.t· o lempo ú .. 
r.a.rnaL';l, nilo rJll('>rO qne s..; dq:;-a. da mim o me~m~.' 
q ne tonho ouvido dizer d.J ouh<Js ; - list~·L nos 
ro1thn·1do n t~mJ""' 

Entt·o 11a qucslii-> tla <lisciplin:>., QUallllo u 1n 
p:tiz como () nosso l'econhoc~ a nccessiJildc de 
tt-r um c"Xea·cito orgtLnisndo, deve o admin-istrallo1· 
desse. exerCito t-?1" eru _,·jsta que olJ.: só púdc sez: 
Yanta)oso ao pa1z senao co!!sen·anclo-s~ discipli
lHLdo; 1nas quawl9 se relaxa.u as r'·gca,.; qne cO!l
ccrncm ú boa clisciplina, o -rcsutW.uo é que em 
1Ugt1-r de s~r pruficuo c •Ie um d•omno incYitn-
vd no paiz. · 

.Spnhores, ist~ tanto mais se fal Sllti~uto qunnto 
111a1s nos convr:ncet"mos qLta. n~ce-ssil::unos pl'.cpà~ 
rar-nos pnra alguma cousn. 

ConcooTc pn.m ·a intlisciplina do cxel·cil<,, senho
res, n l"Otit·aJa d<'s u:Jicíaos da~ filcir=•• respc· 
cth·us. V'"Otl 1·ef~rir-me esp,e.cialmeutc . ú tli ds~lo
qttc se ncha cstacioa.tda o" desta.c:da em ::llon-
teYidt!l). 

Senhorc.;, essa dit·i8i"io compi·chcn<lc uma. \lato
J'ià ue !l.l"til!UU"Íil, ll·es l'egiment<lS· de Cál':t!laria, 
cinco ou sete batnlhõco dJ infunturia, for~a· '111" 
súllo a quntro mil e tantos 1um.,ns, está .com
Jnanda~a pot· um. general nnti lo mod~rnO~ Eu nüo 
.ponho em dtwida a capacída,le ~todas s.s outt'a..; 
circumstancjas que hnbiHHo o S1·. brigarldro Pinto 
a ser capãz de bom tontm~nU.u· a Oh-istiQ .. 

. Ü :>r_ J.\CISTJIO I>l.t ?\h:~I>0::<<,'-1.:-Apo!n.dJ, ~muito 
dtgno de~!ic comrunndo. 

ô Sl':in.\:- O nob•·c d<!putit lo que me dá c> 
apoiado nio cst·\ tnnís hnt>ilit"d<l rlo q•t~ en para. 
c,~rtiftcAr n mil'lbn- a..-.-ser'cã.o (oh .'oh!) ~ eu th·e o 
St·. Pinto deb:\i~o do m~u eomuJnn<lo immed! .. t(> 
pur muitns ve1.es entrou oo•nmigo U. pt·oyn, ~ o 
nehci sen1pre mu:to hrnvo, c pt>rlnnlo o nobre de-
putado não púde eonhec~r esse official melhor do 
que eu ... 

O SR • .T<~.crsTno Dt> M~:-o:noxç.~: - Xiiu digo me
nos disso, estava-o apoíantlo. 

O Sa. SE.I.n.~ :-"Purém, Sr. presíJentc; s1 por 
um desses inconvenie11te3 a que toJos estamos 

· sujeitos, o Sr. Pinto fór pri\'nd~ do commandl) 
dess~ grande dh·isão, se roi. por ventura. substituido 
por um tenente-coronel?! pórquante coroneis com• 
mandantes elos corp->s estão fóra dos seus im
rn.ediat·>s eon,mandos ! ! ! 

Eu pe.;o. ao ,·Sr. ministro que não so.. cscan la
lisa com. minhas palavra; ; e senho1·cs., somente 
em um caso· de· honra ou empenho publico me 
forçaria a deixar d<J estai' lig-;tdo pé cum pé, mii(>. 
com mão, bt'llço coni braço, coma o :;i·. ministr<> 
da guen·a, · 

Estã. affastado do commando do 2<> regimeuto de· 
ca v aliaria o Sr ,' eor..>nel Osorio •. A remoçiio !lesse 
digno oftieiaHem-me nfll 'gid' basbnte; l:n1l~tl oom() 
o mais ·bravo, ·a.ssiduo em extrGmo, inte\lig~nte. 
·profllndo e.>nhccedo•· dtl arma. de cavallaria. e 
ap~ZI\l' ele tuJ()" isso P. removido e -~do de 
seu--regin~~·>t~! ~-esse racto-' ~e-~~:~; 
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SESS10 EM .1. DE JUNHO DE 185::-. 
o Sr. Senro 1~n·u~m foi ~rr~stndo do connnanlin 
<lo 2• "batalhi\o ole artilllal"ia a pú, ao <tttal mnila 
!últa !:lZ, como clteft•. Ainda m:ús, s<énhores, muiLos 
outroA faetm; tún1 lmYiUo en1 hannonia a SRillC
lhantes procedimentos; o) qu~ faz crer, SL r•·e
.:;id~ntl:, qu~ s~ principia a :lpplicn.r n nlnxmm. 
0»'l-1U1:<~" qHi. s.;,·u.t ~,ws, 1tvt4 t.•oy·itfnlt,. c.ctt:J~·~~"li-nt~utw~_ 

A(}u.dlc:-i qne como nt)s nfio Jh!HSiiá sej:io f!x.
tea·lniuados. 

Sr. pr...;!s:i<kul.c~ nind.a e~to:l fJ.r.;1. ~Jc scn r~ghn~nto 
o rc~pccti\·o. cotnn~nntlantc d tJ ·l0

, o :3r. João Pro
picio :lleuua Hnrrdo, e ach~~c com. liccnçn.no Rio 
(irandc : apcn:\s nos·uatalho••;; (\' mfnnt:WH\ dous 
connnanda~~t-:~ se nchãu á t .'s_ta.. Os corpl•S da
quell:\ Ji\·is,}o ~st·lo ~omi!Huld:lJos por ol!ida~s 
do patente mnito inferior, t! i~so n:\o púJc "deixar 
de concorrc-t· parn ~\ indisci}tli[ll\ do ... ·xcrcito, o 
(}IH~- C t\ nlinhn lll.C)fina~ 

05 corpos de) Hio Grande do Sul ninda estão 
oon1 a m.aiol' parte d os cornmnw..la1Jtcs f(,ra ddics; 
o J:eg-illi<Jnto d1~ artilhn.rin a Yilvr..llo, uma. arma 
importnnt~. Bo profictlr. 110 combate, sab~i, se
Jlhçrcs, que esse re::;imcnto ••st:\. em 5. Gallricl 
e o co\nrnanaantc eut PurtO·Alcgl·e. 

O corpo <le qnc õ commamlnnt~ Q St·. corotlcl 
Pr:1.tcs cs1á no. wmpanha, muqunnto qno o S•·· co
•·onel Prat,;s estci ~1\l l'ot·Lo·.'!.legl'<l ..•• · 

O Sn. ~II~1~-rno n_, Gur-:mu:- Estil doente. 
O Sn. SE.\'"' :- Se é a mnis do u.m :l.nno, Y. Ex. 

cun1pn1 a lei c nomcc outt·o commandantc ; pcr
düc-•u~ llle dize•· i$SO. 

S1·. miniSll'O, pólo cst:ll' COlWeneid(o ~UC CU fallo 
:1 Yel·dnd~ nn. saa frcnt~.·, o n:1da · dtgo lla OU· 
scnci3 ... 

Senho1·es, ninctn isso se c<t;nJe nos 2o• com
mnndnn!e;, 'l"" süo Clpit~e;. Os corpo~ que estilo 
no Es\nJo OL'iontal tem dons tor~os ou <nnis dos 
rc8p~ctiyos capit.·"ics !'óra c.lclll:-:;;; o 2o rcgitnant-o, 
-r. g., tern <lo11s cupih-,cs c1n Pol'to~A.lcgro, un~ 
c~pit:i:o n~ nrs,:mnl tle sue1·ra da cõrte, um capi-
t.ao com l1ccnt;n, etc. . 

Conc.-,,·rc aindR, Sr. pl·csidcntc, para a indisci· 
plina do exercito a incu1nbcncin qtle discl'iciona
riameute os presidentes do proyincin uiio a al!.!uns 
OO!'!)fiS do oxercito. Os presiolc".ti!-' cmpregiio n 
lrop:l. de itllh:l llO SCr\"IÇO tia [IOltCl~, porquú, S1•, 
presid<!nle, os corpos elo polidn que devt:>ll\ sati6-
fazer a esse sc1·vi~o não suo Sllfficicntes. I'rilllCi· 
romcnt.c, senhores, orgtlnisa-su o corpo de policia 
em u 111 a pro,·lr~ei:J. c o primcü·o obJecto do com
mandnuto e cslnlJelccer umu ~~·ande bandn dol 
mu~icn. o <) 110 concorre r>~u·~ tirlll' dns filcirns 
dos suldadl)s bnst•mt<!s baionelns ; e ~sta cspeeic 
tio tinh~-.. vni lnvrando nos <:nrpoP do ex.ercit.o; cu. 
.observo llClUi nn. côl"lc., c c1n todn. n IHU'tc"t l:l!r{Ji 
go·atirr, no pr~dilccto 1• hntnihao de infnrtaria, 
.;ujo commandnnw 1not·a. nn Praia Gmnde, c isso 
nas b>wbas do gove1 no ; css~ batalhão, sen horê3, 
nlêm do: ter á sua frente umn companbin de portas· 
machados mett-idos dentro do granues barretina,;, 
tem um peloliio e uma divisão composta dP. uma 
btlnda do music.1, com o adjunt.o de uma banda 
de tambores c outm ll1l0 sei de <JUc, de sort~ que 
() bntalhiiO parece que e todD mus:ca; S~nhOr;os, 
isto " "CIU&de. . 

Sr- ]xcsidente, um nobre dep.;_tado dn opposição 
at"gui•> ao ::lr. mi,tist;ro o. respeito de prvmoções 
por mor~iutcuto. Senhores, será preciso que o 
goYerno se compenetre de que sõ eonstitue me
recimento no índi\•iduo militar n reuniáo da theo
ria á pratica, e o gcnio, c em outro cnso aqnelle 
1nili~ar que por acçõe;; de Yalot· no campo da 
batalha merece ser ele\·ado, e preterir -a seus com
panheiros: e niio dl'!vc lia~.er . promoções como 
luxo dando-~e merecimento a um liomem que, oomo 

.. _--.4il!S_i!---º:...!l.QPre __ d<!m>_tj)._<J_o~~- o_b.teye po1·q ue perten. 
('ell ae> predi!ectu to bu.talhão de infantaria; fal!o 
do Sr •. maior Joaquim Men:les Gomes ••• 

Os ~ns. PAl-:~ B.-\.lJ:nl!.:TO E PEn~Jn.\. J);\ SrLYA:
OflLciut lHUÍlO uisllucw. 

O Sa. S~e.ta" :-S2rvio debaixo de minll!ls ord~ns, 
~ Nt fi~·lhe a justi~a elc\·it.ln quanelo tiv" de in
r ... wmnr !1- l'C'SlJCil.O t.Jelle, lDõl'S n(i.O ubstantc não 
<:m para pt·etel"ir aos Srs. majores Portella t Josõ 
Ja S1lva Guimnrles ... 

O Sll. l>.•ES 13.<ttrtETO :-São oviniüos. 
o Sn.. SE.\R.\.:-Eu disse prOnlU{.i"ies u~ lnxo,. 

pot·que esse 111njor tendo sl·.lo promovido parn 
commantluutc do ~· hatalh:tn de iufantaria do 
~Iarnnhi'ío, aiH.Ia e.>t:í na cürte passcan<lo, cspo
ramlo tah·cz outm pmpn.;to.. pm·qne <]ucm cst{~ 
jPJltO da. fout~ ~o.s gra~as ~ o <JUC primd1·o se 
L>nrrufa •.• 

l.'n SR. DEPL'11.wo:-·Essc official oblcY•J,umn li
cen~a. do go,·erno. 

O"Tr.n SR. DEr>ur.\no :-I•so niio t~m nnda com 
a disciplina. 

O. SH. Se.\n.\:-Creio, smhor~s. qnc s~ra mais 
q nc sufficiento quanto tenho cxpendielo pam p t·o
var que a indisciplina tdo tardar:~ n llWl'ill" no 
exercito_ 

XITo posso~ Sl·- prcs,idenlo, m') disp~n3n.1• d~ 
fazer algumas rotloxõcs ao nlinistori•> om fttco d.as 
ultilll:tS condtlCÕI'nçõcs. c titulos qna o r;o,·erno 
conrerio.Senb0l'C3, o ministet•io quandon:io premêa 
bem, qanudq ·C escasso, adquire dc::.n1l'cctos, n1.as 
qun.nclo c prof."so adquiro inimi:;:os, porque nem 
scmprd o mento obtem ns graças. 

~·oi ptcciso CJUC estiYcsscmos nesta ópoca sin· 
guiar em que o~ homens são elevados mediante 
o receio que inspirüo, pam que o goYerno titu· 
las;e om massa o conselho de cst.ad;;! ~·ao du· 
vido dv met·ocimento de cada um dos seus 
membros em particular, mas nc<la pt·odil("lidade 
de me•·ccs ohser,·n-sJ que a ela•so m'litn1· não 
pm·tilhon <lella como m·a de justiça. l<'a.-ci uma 
comparar..ão. . 

O Sr. Penna é présidentc do alto Amazona', 
pro\ ... i ncin., crcío cu, _de tc:rceira orJetn, e o S1'. 
S~basWio do Reg.J Barros a pl'tlsi.Ient~ elo l'arú c 
bom presidcnt".;. (Apoiaclos.) 

0 Sa. PISTO DE: C.UII'VS :-Ttllll fe:tJ um:> ~xccl
lent~ nJnünist~•tçào. (1poíados.) 

O Sn. SE1R< :- ... ma; o Sr. PcniHI foi ídto 
dígnibrio da Ordem da Hosn, e o Sr. Reg-o BmTos, 
parquu ê militar, tcvo !tpelllLS a mcrc~ ilc olllcinl 
dessa mosmll ordem!!. .• 

Si·. presidente, vou c:onclui•·, mos antes de o fa7.et· 
desejava re!er;r uma com·ersa que eu observei. N~o 
sei se isso me ser:\ permittido. 
V~zcs :-Conte, conte • 
O Sn. S;:.i.n.\ :-Sr._ presidente, cu assisti n umn 

di;;:1:sslo o respeito dos homens mais eminen
tes na política: uns diziiio que em 11 imperador 

. Napoleão IH, e outros que et•a Nicoláo J,.outros 
que ct·n. Thiers, o,ut~JS q uc Lam 11rtine, outros quo 
lo~d .Pnlmerston, etc., e então um indívidua _que 
obseryava ••• 

U:u SR. DEPUT.\00 :-E Jsa distribuição de thro
nos. 

O S~t. S>:Atu. :- ... essa distribuição de nota
bilidades P"litico.s, disse: «Senhores, que importa 
Napole_üo III, N•co_lâo I, Metternicb, Cavaignac, 
Espartero, ele. O primeiro politico do mundo é 
aquelle que, apezar dos empenhos de ce1'ta gente, 

. vai fazendo rodar, segura em seus eixO>, o.··ma
cbina do estalo: é .a Sr. D. Pedro II. " 

Tcnlto concluído. 
·o Sr.l'õ'ebl:u: -·Sr. ministro da guerra, ·4-a• 

!ando-se Peste proj~cto da fixnçuo de forças . 
para o estado or,dinario c cxtraordinm·:o d~ poiz,_ 
principi!lrci po1· perguntnr a V. E:<C. se a· uos:Sa 
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di"ó'isiio auxilia.Iont que con:'lerv:>mO$ em Monte
vidCu se compreh(·ndt'! nas .(ircunl!U.A.ncias do ~er
,. i co ortlinario do puiz. 

Vejo no rel::>torio do bonrndo Sr. visconde de 
Abaeté.que essn4ivisão deve permanecer naqu~ne 
P.stado nté Março de 185li, ú que nes~ sentido 
foi ce lebr:~do o accordo de 5 de AgOsto co•u o 
govemo do Uruguay. 

O•·a, SJ como Y. Ex. naturalmente me ha ue 
resuonde>·, a dh•is,\o n11xiliadora j:í se tem tor
llacfo uma força de servi~.o regular e ordins:r[o, 
porque niio supponl10 que ella se tenha conser· 
vado atli c se con~crva a.inda. por eircumst.nncins 
edraoruinarins que não apparecem, creio que 
Y. Ex. c o ~verno devem concordar na diminui
ç:1o. do :rlguiun força . .V· EX. me~mo nos t~ru de
clarado no seu relatono que a. força clfectwa do 
nosso exerci to "''o tem podido ser elevada a 
mais de u;,O<lO prnças pelas difficuldade que ainda 
:apresenin o mcthod•) seguido para !L composição 
do noss<:> c:tercito, e assim cu creio que apre
sentando estas idóas não se pensará que em um 
ne~ncio p~··manentc, como ê o sen·iç0 dn for~n 
publica a bem do .csto.d<>, de sn>ts necessidades 
lntcrnru; o cxtcrnM, quero cu negM o meu voto 
ao govt!rno ou collocnl-o e1n apu1·os 1nais ou me
nos pro:dmos; quero ltnicnmente appro>·citn,·-mc 
do c~Lado r<gulnt· do paiz e das proprias ob
servações de V. Ex. pam sabe1· so é possível di
minuir cRte g1·ande e indispensavel encargo que 
pesa sobre o po,·o b••azilearo e ~obre os cof1·cs 
do estado. . 

Orn, se V. E:t·. nos tem declaradu que não tem 
podido completar .o maximo da força decretada 
na lei vigente da sua fixaçiio ; se npezar diss.J o 
servi;;o se tem feito mais ou menos r~gttlarmente 
no imperio, ent~ndo que, e~ssadas aquellas cir
eurnstanciõls que no.:; obrígão & consqrvar no Es~ 
t.-.do O dental a divisão auxiliar de J,OOO homens, 
ncamos )Jabilitndos ·(l conCOrdar llft dÍLinUÍÇiiO 
da forçn, faz~ndo-se sempre<> seTviç.o neccssario. 
(A~oiados,) · 

Eu não posso entrar agora no clotalhe Jo ser
.,.;ço ordinnrio na côrtl.l c nns di1ferentes pro,·incias 
do imperio; espero que V. Ex .• de llm modo sa
tisfactorio, com os s~us· conhecimentos profcs
.sionaes e com o zelo do servico. publico que cn 
lhe reconheço, nos oriente no voto q uc, por pura 
conseiencia, queremos dar ém utrir~. mnteria tão 
grave. · . . . 

Não é debalde,· Sr. presidente, quo ea faço. es
tas observações -tendentes n saber se é possível 
díminnil· a força do exercito. JA o Sr. ministro, 
do accordo com esta idéa, e:a:clnio da sua proposta 
o expediente do lieenciamento, idéa . com a qual 
tenlto n honra. de confessar que $ymputhi~t> per
feitn.men~e. e pela qunJ, niio prof~çsional, mas 
huinilde eomo sou,--e especialmente nestn materia, 
jà tive a hcnra de Jll'OQuneiar-lne nestu casa. 

Deixou pois .·V. Ex. de ·adoptareste ensaloque 
em· puTa perda ia sobrecarrl!gar o poTO brazi
lelro «~m o Texame de· um recrntarnento exces
sivc>, ·e que além disso por um principio de luxo 
qae.·nào }>odemos sustentar, lembrnva e propunha· 
o .·licenciamento .:para a·. conservação de um rot•po 
de reserva, como o.contece na Franç3 e n'outros 
p;~~ize~ tttle ~a.dmittcm es~e systéma. 

V. Ex. conC...ssa no seu· relatorio, ·e· nós todos 
.sentimos esse grande: :msJ, que o exercito não se 
põ.le' eompor ·® voluntarios,. o qne desgn~.çada
mente é· .preciso. continuar• com o meio forçado 
do. rccrntãmento.•··· · ·.; ., 
0~, d~de que nós tenhamos um exercito menos 

Dllineroso; mas: eernpr& ··adequado· ao servi to do 
impeno, 'estaremos jil. dispen!lado!l da necessidade 
dG-,reC'Ciltament()· nessa ··~ excedente; :obtere
m<:lfPia•·vanla~IIF®:ver avultar'C!l' mai()r por~iio . 
o elemento.-'K>Iu.ntal'io.- ·-----.---'··---'--·- '-·

I).ernllis.,o. Tecau~nlo· .uaz· ,par.o. o e%1lrcila 
elemento.s que .nó~ to·ios conhecemos. Nã() é pos-

. :rono 2- -

sinl que a. par Jos recrutados avult.:J muilo o 
enl('ljamento v.uluutari-:J, porque '\_'._Ex. sab~ 'l'l•~ 
o .nos~o exer~1to na sua e01npostçao actnat· ad
m•ttc estes pobres soldados que 4 ·forr·a são con
duY.idos pnr.• ellc, ~lemcnl;:) qne com- franqueza. 
devo dizer são em parte a cnnsa de se afu"en-
t.~fem os voluntarios. " 

Om. já ,.~ V . .Ex. que P•lr este lndo 11 dimi
nuição dn força trar. vantagens p•·aticas nté pn~a 
se mot•nlisil.~ a composi~ão do exercito ne~sn. 
parta que nté hoje nao póJc deixar de ser com
plctnda seniio por esses meios qnc nós todos 
lt~mentttmos c que se ooo tem pGd;do substitllil." 
até agora. · 
D!~oo V. Ex. no seu rclatorio CJ,IlC não se tem 

pod1tlo achm· um 1I1e1o de suppnr ao rccruta
·~ento forçado. Xo, entanto,. nn.da de prO\'iuen
cws! P4rece quo '. Ex. estã tnmben1 rellcctindo 
como seus companheiros, em tollos os ramcs ,l,~ 
administração puhlíca! De facto, o negocio e par,,. 
reflectir; neste caso não ha um l'emectio prompt.') 
do ren1edia: o mal ; devemos porém cruz~r os 
brnços, nce1tar o estado actual que niTo d~ixn de 
ser noeivo, que não deixa de trazer tn:l.les? 

Apresenta-se, por ell.emplo, essa gratificação n. 
· fav(Ji' dos Yoluntarios, eSSà promessa f1üura de 
uma sorte d.:.> tcrn(s, e nisto ficamos, e nisto te
m_od ficado por va.rios a.nnfiS! De 1uaneira quQ. 
JlllO temos- esperan~a. <le mcllwrnr por e ;ta parto
o nosso exercito, de cbamar para ellc o maior 
numero po$sil·el ele voluntarios: 

Eu nno posso npre~entar tambem medidas cffi
cazes, "!em b1·anças n teis : mas por que não se h a. 
de tentar algum outro meio? Porque V. Ex. que 
(;Stá a testa do exerdto brazileiro, da ~ntl ~r"a-· 
nisa,;ão, rln $t>!l. d.iscipl\na, da sua moralidade 
do seu futuro, niio ha de tentar ·com os homens 
esclarecidos do pniz, com. ess~s commissõcs que 
ta.ntos serviços tem prestado em outros ramo~ 
da administração pu'ulica; niio ha de· tenta1·. al
guma. sllhit.!o. para este rn:ll? De\"êras 1>erdere mos 
a esperança d·e obter algllm remedio? Por~ue nuo 

·se ha de tentar, po1· exemplo, n diminnl~liO do 
tempo dos volunt•trios? Porquo em lugar uessa 
promessa. illusoria de U:ma. sorte de terras não 
se ha de dnr uma. garuntítL mais real? (.:Jpoia-
d~J . . 

Podcr1\ V. Ex. di~cr-me quo o tempo dos , • .,_ 
lnnto.~iosj:i é mttito limitado, que 6 annos é tempo· 
que pó de convi dar o bra2ileiro n alistar-se nas fi
leil11s d~ nosso elo:crcitQ: mas nem é assim, nem 
a experiencia o tom ·mostrado. V. Ex. conhece 
muito bem quo· n. vida militar é uma '·ida da 
perigos, de privatões (muitas ve~es d~ morte ),. 
com todas as repugnancias naturaes ao c,.r,tç11o 
humana; é preciso pois que se anime ao solda.Jo 
braziloiro (apoiados) : Ulllt:l limitação de tempo 
no servi~ voluntario s~rá talvez nmn medida 
effictu para conduzil-os â.s ileitas do exercit~. 
Outras circnmstancia~ podem melhor e mais acer

. tadamente . ser l!lmbradas por v. Ex. c pelas 
pessoas que. estão no caso" da tratarem desta 
materia. :>e continuamos. sempre a lamentar o 
mal, e não de~c~brir pouco a pouco algum e~·· 
pea1ente, nunca daremos um passo. (Apoiados.). 

Eu niio me demorarei mais nestas considera
ções que tive Jc fazct' eotno intruso nesta ma-
teria.. · · · · · · 

V. Ex. pedi o autorisnçao pari! reformar ou dar 
nova. organisaçiio à nnna de infantaria; mas-bem· 
depressa desistia deste projécto I Ora, um llli-· 
nistro da cõroa. ·que ha qua:si dous annos e~Stã, 
lid~Rndo nesta categoria com o nosso exercito, que
tem conhecido melhor o··seu estado; sua econo-

. mia in.terua, suas necessidades, qne · consagrou 
C$te prmcipio .de refoona: ·no .. seu ·relntorie, que· 
por ella in!>istio como medida necessa:ria. a bem 

-.d~-mesm~xercito, 'lne ouvio· a· pe.;svas ~sc!are
ddas, segt!ndo eston informado; qt'e teve a ap-· 
provacão dos offieíaes genei'!teS a. quem eonsul-

7 
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SESS.\0 EM 4. DE JUNHO DE 1855 
1ún, ~lê rüpent.o nlJantlou:tr esta hlén c accita.r as 
consiUcracões ou as duYt•l!lS propostas pelil com
missão d.a C;lSl\ ê rca-lrncntc p!lra e::;t1•21,.nh::n· t 
(.1 pohulos. ~ Conl]l~Chendo hem ·,1nc n-ossa co:J-lnlissâo 
<'X.ZSt~ um ~{?IH!ral hül>i1itad0, e.:dste1n 1n~mlu•o.s 
1nui C'.sclat·eeitlos qu.e pollcn1 coaJjuva,· n V. Ex ; 
que pod0m :tpl·c~cllttu· um ,·olo tli~no de $Cr O.pT 
proYa•lo por Y. Ex.; nuLs n;lo vcmús n~~t.e doh;\.LC 
a.prescnlar,•m·sc cst:.s gr.nnll\s thn4 idas que ob:ri
t;.:ls:scm a ratira.1: sl{a iJ~·;t. 

O Sn. D. Fn, ... ~C"l~l:;o ~- Sa.pi~uti~ t.•.,·t 7!ul!b."-! 
r·oncilium. 

O Sr... !\"r-:nr.\~:- Ni1o sei se assim cúnl l\ S~•l 
üdli<ladc Y. E:t. podm·:i tl"illat· do t:JdiJS os ou· 
tros lnelhoramentos do c~ercil•l. 

S1·. prt:siJcntc, n camnr:\ te,·c a houdn.dc de 
0\..1.\"Íl~ ns poucas ob3et·vuÇ"0e~ ::t ftl"LC JHtd:!" c!Jcg;-tr 
na 1natcria importante dr1 flxaç:lo tle nOs:iilS for~-:to; 
agora pcrmittirú. que cu, 'l pro,·eihnclo a f::~cul· 
uttde quo COmpl'le n. toJ.as OS lliCOlbi"O~ desta 
(":;lS~li diga tmnbcm algum!l. cous.n en\ l'C1a~~o n.o 
nosao cstaüo interno em rcl•tçilo ao estado do 
g-overno. e mesmo cn1 rel~c:~lo a essa deplor:t\"!!l 
·situa~;ilo externa qae nós todos cont~mplamos. 

Dous il\ustrcs membros da O!!,posição radical 
int~rpêUárJi.o-nos~ ou antes julgõlra.a-se com dírelto 
<te nos interpdlar sobre a nossa bandeira, sobre 
n cau,inho que tínhamos de seg~ir, sobre o plano 
etc nosS•lS idéas, de 11ossos principias. Eu pcr
::un\aría primeiro a esses illuslres d eputados em 
<JUe se fundào para nos díril!ircm asoím nma 
"postrophc impcrath·n: qu~m lhes deu ~sse di
rdto? Hom·c entre llÓ; algum compl'omisso que 
<'s autorisassc a isto? PJlOitH[o.<.) Demais, pr.:;
tís:wiio os nobres deputados snbcr qual era n 
opinilio d.;ste lado para tomarem a sua posição 
nll casn? ,,,tpoíac>os ; muito be;-.!) Não tem os 
nobre~ deput~dos uma posição flllM. de sctts pre
cedentes·? ~iio sabem o que quc1·cm, para onde 
\·ão, onde que1·cm parar? Não t.Om obscrnulo lta 
dous :mn0s a marcha do so,·ct·no actuat c seus 
principias? Qae pai~ lhes faltanL para se de
darat·em na appostçí'io ou pa.ra accitur"m R. con
ciliação, ou para RI"\"Or:Ll"Cm oulru blllldeirn t~ue 
fosse nccita on rcprovndo pelo sovemo, pc!n mnw
ri:J. ou por nõs? 

O quo ndmirai foi que o~ nobt·cs dcput!ldo,. só
mente se juh:aasem com direito ~ intcrpellar·nos! 
,Apoindos .) Pm·quo niio iulm·pclhl.•·,ia u mniorin? 
porqu~ ni\t) inte•·pel!Arão no 1:<~\'CI"IIO <lo pniY. "! 
Estão lc,·tmtndn.s ns bandéirns 1 \'ós, da oppo· 
s iç<io radical, j ,\ lovan tas tcs n '"ossD. t F• nos 
déstea a conhecer u nús, no p.tiz, q uoJ. IL po,<jçiio 
('lll que vos llpl"Cscntais? O ~ovcrno no sou S\"S· 
tema incomprelumsh·cl de política. (opoiadas) • jti 
an·orou uma bandeira que possa o.rrcuar ou con
ciliar amigos'! Qual a bundciro çuc segue n mn.ió· 
ria? Digrio com franqueza, dcfinib a. sua. posicão, 
j.í quo tantu nos obrig;\riio· n isso ••.. 

O Sn. FtG~li:mA DE M~.>LLO:- Estt\ definida no 
programm11 ministerial. 

O Sn. NEBIAS:- Eu entra.·ei nesse pl·ogramma 
ministori~l- · · . 

Senhore.il, a nossa posiçii<> é certll, é clara. Não 
temos sahido de nossos antigos prindrios (apoia· 
do$); somos homens conservadores; queremos a 
constituição em suo ·realidade; queremos t.oúas 
as garantias pJlítícas que ell~ consagra desde o 
primeiro gt•áo da manif~sta.çãó publicn .até o ultimo 
,~tpoiados'; muito bem) : queremos nesta casa e 
(óra desta. casa a garantia do pcno.amenl.o da ii· 
herdade rea.lisada •.•• 

UxA Vox: - Tambem querbmos isto.· 
O SR, N~rnus:- .... qucremo3 que a eousti

t u~<;;ilo do estado não seja .um fantasma •••• 
O Sn. Fwu:EIR.\. DE Mt:t.LO:- Nós tambem. 

O s~. N~:m,,s:- ... quet~mo; 'lue :n \~is feitas 
110 sentido dt~ CO!lS.t.."'!r\•;1.fOS \~jn~lllúS S~H~i:lCS $Cj:i<) 
l'espcita~l•H: qaercntos que a ht h) i:;:to prc~ídrt 
n m;Üs !id e leal ex.~cu~ão do go..-.;rno, para 
f]UC niio l">ja oppressii:o nem anarchic. [apoiado>"}; 
'lucremos na. ainlitlistrac:l.o tnor:'llir}A.dl) c (!COtto· 
nti:\ nv3-dinheia••JS publicos {(rpoindo.~); qaeremos 
para o p·.vo o direiLo de esc()lher livre111Cr1te os 
seus rL-prcs~nt:tntes (npoiado,~) : queremos no~ r 3~ 
prescnt.antcs inUcpendencia ba.;tante pnra sa.tis .. 
raz~r <>.s necessida lcs do paiz {apoi,.dosl: que. 
remos que não s~ estnbdo~acntl'c o po>o l>razíleiro, 
seus t'eprC$t)nt.ante~ e o .R"l>Vet•no~ ~ssa con·e-nte 
clcetrk•.l., qu. o- l'rend ~, que Cnlb~lrac::t a. n1ani!es~ 
ta~~o pura dos principiO$, J)Qr di~rnit.\a,lé co todos, 
pnr digr1idnd.~ do g-o\·et'llú~ p.)t" dignid1t.de dos rt!
pr~scntantos c do povo bl"«ZiieiL·<> (aj><Jiados) : 
quarcmos o th1 ono con~t-ltucional b:\St•ado no co
ntção de to.los os bradlcho3 [rll'Oii;:do.:r) ; tnas 
queremos por isso mesmo que o tln·ono consti
Lucional se ro1·tifiquc nns garanLi:ls, nos dementos 
que a constitui<,:rio consagra; (]Uerenu)s esse gn\nde
pl"incipio conserv.utor da superioL"irlade do mo
nnrcha. respeit:lthl em t odas as su:ls plHlSes. r~s
p eítado 11m todas as grandes occa.s iü cs (apoirt
'lo~: .- querem~s, como ha p~uco disse, a liberdad~ 
J o voto e <lo pmsamcnb, do pensac11cnto tRanif~s
tado por Lodas ns fôrmas que :\ nossa eonstitllí
çi'io antot~isn ~ q\1P.re1nos o dlrf'ito de_ '"'"ot!\r

7 
o 

direito do ~sct•cvel" pela impren~a, e o direito da. 
potiçfio. · 

Portanto, St·. pre.sidente, já se, . ., que nós svmos 
conscrtadorcs Llos verdadeiros princípios c:onsti
tucionnc.s ... 
U~.\ Voz_:-EntUo ni\O qu.erem o progr.esso"l· 
O Sa. ~Enas:- O pro~resso não cstü f~ra dos 

elcméntos que nos dirigem, do.> principias q11e 
nos ligão c nos têm ligado ha hnto tempo ••.• 
[A.lloiado"-) · 

O Sn. s., Y1o Loll.\.Tu:- O verdadeiro p1·ogreaso 
esii1 nll guarJa rclig\Oôll da eonsLitll.içiw. 

UlJA V o?.: - Eslamos todos de "~ordo, s1i() 
muito bons idcas. 

O Sn. N~~mAs:- Dizem que estamo.> to:los de 
nccu1·do scglln:lo o programmn qu ~ tctlho aprc
~cn!J\do, 11111s als;nmns d_iverJ;lMCias nelle npp:l
rcccm, c cu. po.sso a as31gna1al-as. 

o díreito ue petiç1io., .qlle não -é s6 ttm dit·~ito 
J)e.;sonl, que <i um direito a bem da causa public3. 
Jo maniCesta.t··ae o pensamento de uma. uu1noirn 
conforme as lois, conforiJ)C a coastit11i~íio do im
j>erio, ostiL de certo modo repe\lido pela 1naioria 
:J.o~lu cnsll, pelo governo ql16 dirige o paiz; o di
J-eito de poti~slo, axercido muitG legalmente poc 
Ulllll porcuo de bra.2ileiros, ni10 foi considerado 
um principio de agit.a.çüo pelo nobre presidentG 
do consellio? niio foi consicferacl.o utn príllcipio de 
uemago"in. pdo Sr. mi11ístro da justtça? E, se
nhores, Dquando é que se lançou esse estigma so
bre os distinct.os cidadiios que assim proccdêriio 
dentro de seus dh·eitos e a bem da. .enus.'l publi
ca? Quando olles se propuDhào a analys;u· Ullla 
lei, não digo bem, ana.ly~t· unt projaclo que ape
nas tinha pa.s3ado o primeiro .gol-o d.c. fciGu.ra le
gislativa; quando para ist.l se propunhiio servír~se 
da .imprensa; e ,. homens que assim . pro~ 
t~o. leal- o comedidamente que se Lacba d~ a.uar
chistas, de ngítadores I Dasta manei~a P.UdC· haver 
liberdade de dl$cussão nesta casa e tóra. deU&1' 
Q11em veio arvorru.· aqlli. esse pend:W. de revolta. 
nós que julgavamoa que ~im se exerce um di
.reito livre consagrado. pela .:onst.il.uição, QU aquel~ 
les que q111<lifieào de .Pgita~o. qu.er.;ndo $Ope8-E" 
assim a opini:l.o. querdudo obrigal-a talvex ad-. 
nbtúos extremos? 

Senhores, ê a primeira vez que vejo no ll-razil 
nrvorar·sc o direito IUl petição em ameaça de 
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au:lrc.h•:l /rp6iadosj : é a. primeira vez que os 
podert~s do e,.;ta~lv jnlgão que se fuz u1na off-=\l.:o:a. 
a sua cxistt.'ncin, ã exist.encia. de nossas leis, á 
existencía da qrd~m publica na analyse de uma 
lei L Nós ~nbemos que a prop!·ia coustituiçiio do 
estndo está sujeit.'1 á analyse razoa1'el; nw !JOje 
essa are~ ~ama da nossa pro~pel"idade, do nos~o 
futuro, da g•·andeza. do imperio, da conscrvn~'u" 
da monarchia não tero sotrrído golpes pela liber
dade talv~z de mais, talvc~ excessiva em épocas 
calatnitosns, em époens do delirio que nunca po
dem dnr o tbermometro de um estado ~rmnnentc. 
A .pmpria constituição, por essa hberdade que 
demab se teut dcixo.do, que demais se tem nppli
cado muitas •czês, 1u1o tem totTrid:::. golpes, \'~i 
pa5sflndo incolum~, ba de constituir sempre a 
pMmaltcllcià, a uuillo do po,'o brazileiro em pt'r-
1-~Ho accordu cont o sen.. u•onarcba.. 

Apresenta-se, Sr. presidente, um outro projeeto.o. 
Mas uào entrarei n~lle ngora, deixarei de p::.rtc 
as incompatibilidodes; liga-se est."l part.e do p•·o
gumm~ mysterioso da administracão que dh·ige 
os destmos do estado ao prograruma dos senho
res ton ti icacs. Pergunto. vos ngorn, senhores da 
opposi~à·J radical. qu~l 6 a vossa bandeira :hoje? 
Estnb tH\ ~stacada '! __ Uonser,•a!s '\~OssAs antigas 
tt·ndiçõe~, on eslais suti~fe:tus com as promessas 
do ministerío t .... 

O SR.. Souz..\ Fn.\><co: -Niio. 
O Sn. SAYiO LOll"-T0:-0 Sr. Dt•. Fran-,a j.l 

1lo,ntelll principiou a manifestar. o •• 

O Sa. N»:!llAS:- •••• ou tendes feito alguma 
cessão dos vossos .J?rinci pios, pois que se tl'll.ta 
de r:onciliação, .e ate no juizo do paz se admit· 
úm as concessões·? {Risadas.) Dizei-me, senho· 
res, o que pretemleis? Sede francos, manifcstai
-vo:s como um ou outl'o de vossos companheiros 
se tem mauifestado; quaes são vossos principias . 
actualmcnte, em qnc concimlois comnosco? (>m 
que COllCOràais com n governo? em que YOS ~e
pnrais d<:!le? ~ào o di~eis? ••.• 

O Sno SOtJZA. Pn.o.xco:-Qnantio lne ~ocar a pala. 
vrn bci de dizel-o. 

O Sn. Nirnus: -Pois bem'; supponho que sois 
fieis as vossns tradições ; su pponho quP. Yossos 

princípios radicnes, qne tantas vezes vos fizcrão 
pas3a,.. por t.rallses dol<:>rC>sos, por dcsgo•tos, por 
decep~ões, que esses princípios estão em sou in· 
teiro v1gor, que com elle.s .ainda entendeis que 
podeis rdicitur o imperio, qu.o com elles ainda 
en~endcis que o povo brazileim !Ja de ser feliz. 
Dizei-me, quel'eis ait•da n con$tituiçil.o? Qucrels 
a refOTmn do no~aas iustituiçõo~ as mais gra\oes, 
que maill eoncorrêrlio pnm P. Coll!;erVaçiio dn mo· 
uot'ehin e do impc1·io? quereis a rcrorma do senado? 

Nilo c ... ncmos· nesse velho ·ca\·allo de bntnlJua 
que jP. cttDSQu ; 'llào faltemos. nes;;u lei que cha
marei secund11rin dn 1108'511 . <>rganisaçl!o judicitt· 
rin: nüo fallemos da lei ·do conselho de e~t:ldo, 
e mesmo· dessa lei providente, · proYidentissima 
que chamou ao. tltesouro publico o dinlú!iro dos 
or~lti\os ; niio fallemos · n~SSM leis mais pass:t
geJrns porq'ile Jle"nso -que abandonastes todo ·esse 
vosso terror, qne on- ..wja 'Jlela mania da refle· 
:~ão que• tambmn vos -tem chegado, ou seja pela 
dolorosa· e:.:perien~ia de· vossa vida. de tantos 
11nnos; entendei" qne• nii9 : vs.l&: mais a pena hojt> 
conibllter a'refonna jnd.iciat·ia,". s lei ·do conselho de 
e3tad<>; a ·lei do'dinhelr.> dos orphãos; -:rna11 as vossas 
outrll'S pretençõ_L'S cnpitlae$ ilínda subsistem ; ao me· 
nos 1lgO'I1!. ~'ós,interpeUn:-ei cem mafs ~irei to, deveis 
com 1i·anquuâ 1evant!lr "R -vossa band.eir-a e dl 7.er o 
que-pretendeis 1t C:S$Cl'$peití>;qu~te3·os vossos pen· 
samentos ·:agora e· ·no fnturo;· Entendereis tnl vez 
qu&· no ' plano dá: eonc:ili~ã'Q ·q'tle vos · otrerece11 
o governo se eoJnl_)o-ebende a concessão, a reali
d.a~~ desse-! prineiptos 1 • • o • 

51 
O Sn. Sn·Ão Lon.\T<>: -E" o primeiro reo:lucto 

qnQ elles qu<•rt.·l\l. t.Qmar. 

"o Sn. !\Euús' - .... ou, como dil o men H
lustre ;1mi~a, (]n.erC>is fn.zer rsta conquista para 
ao depois ü· ao rest.o, como de alguma 1nanéíra, 
cnm a sua franqueza propria, nos deu n en ten
der o nltimo Olnclot· radical que se pr<)nnndou·! 
8enhorcs, em todo ra~o e neeassario que teuhai.-; 
franqueza; nós sempre nos eonsidernmos muito 
fra.neos; não qu~remos engana\~ nem a vOS1 ncn1 
fi. maioria.. nem no pniz, e nssim nas havemos 
de apresentar sempt·e. 

Agora fnllarei hnubem nas leis de incornpa.t!· 
bilidades. PrimcirnmentP. vos direi que :J. lei de 
incompatibilidades nilo fónna uma pa1·to do nosso 
programma politico, nunca formou, nem podia 
formar. Depois, cu que me confesso muito al'f<li
çoado a uma regrtl. de ir.compatibilidadcs, que 
até se pudesse me dirigir sl. por minhas tendcn
cins pc;$oacs, por m€us habitas, desejaria qu·~ 
ella fosse adoptadn, que tenho nu; bastante Yon
tade de me declarar brevemente illComp,ltivel, 
cu vos digo que essa lei nem póde set· o pen
snmc.>nto fixo de um partido no pniz, nem p<ide
CI)nt-orrer para o dcsenvol \'i menta real de nos~as 
in3tituições. o •• 

O Sn. Souz.\ Fnu,co dá um aparto que n5o ou-· 
vimos. 

O Sn- NE!l'-<S: - Perdóe-me; tem-s" uito que as 
leis dns incompntibilídad~s é a. primeira neces
sidade reclamada pelo paiz .•.• 

O Sn, SouzA Fn.1:-<co: - .-\.poiado. . 
O Sn. N'ElliAS;- Apoiado diz o nobre deputaolo; 

rn as em 9. ue se ftmdn o Ílo brc deputado pnrn. dizer 
qne n lm de incompatibilidades é reclam:tda p~la. 
opinião publica? 

O Sn. Souz,\ FRI:-<co:- Kn necessicla<le da jns-
ti.;a. 

O Sn. N'EBt"s: - Onde csttí u opiniã.t publica 
que se tem manifestado n tal respeito? Em CJUt! 
classes da socicdndc dc$cObristcs esta opinião ·r 
Nem ao menos nos dous gmpos clmrnaclos par
tidos poiiticos que têm vindo representar suas. 
idéas nestn cn!!IL por mais da umn ver., em ne
nhum achareis uma ov.iniüo pronn~cindn, per~c
vcront.P. neste ponto; !<ora dcs\4 ctunara n. mesma 
cou.sn, no paiz o mesrnll ; onde esLú. p~i s essa 
opinitTo mnniCcsUldn em ftn-or das in~ompaLibi
lidndes? 

E dcpoi~, querendo-se cortt•jnr a opiniüo, Rnt<:s 
se lhe Jaz uma verdadeira Inrida, um nttentodo. 
Eu ntlo posso entrar a~om u"um debnte circum· 
standa.do, nem n occastilo ,; propl'ia ; mas como 
quereis respeitar n opinliio, o s~u ''Oto ii\oro c 
univer~<nl, o no mesmo tem~o ir eontrn t.•dM ns. 
regras tln conslituiçilo, quo u 11 primeira c a mais 
rc!lectida de nossas opintücs •••. 

O Sn S.&.,·:to LoDA.To: -Que pcrf~itamilntc re· 
gularis:~ esta matcria. 

O Sn. NEBIAS: - •••• que dirige a opinião nos
seus verdadeiros interesses? como quereis, li$on· 
geando assim a opinião (permitt.a-se-mdallar com 
esta franqueza;, como quereis fazer: uma ferida 
mortnl? Onde o direito de escolher livremente a 
sem; representantes, uma vez adoptadas essas in
eomratibilidades ·que se diz reclamadas pel~ O{)i· 
niâo publica, cereeando mortalmente esse d1re1to
do povo . b1·az\leiro, o direito de "\1oto.r, de chamar· 
paro estn eas11 aquelles que merecem sua con~ 
fiança pura, livre e indepenJente? . 

Torno ~ repetil"V{)l-o, ··não penseis que eu: nul
lidade como sou estou aqni advogando· a minha. 
causa, não, se os protestos valessem · ·11lguma. 
cou~a·, se cada um de nós não apresentasse sem
pre protestos e lasticos (lne em uma quadra mais 
ou menos pro:rima podem ficar sujeitos a res-
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SESSIO El\L .{ DE Jl~ll') DE 1~55 
tnl'\Vcs on ::uupli:l~ões que 0~ annuUão, cu por 
lnim d~dnr0 qnl.! t1$tou alispü~t..o n tornaL~·mc 
il~clnnpati\·(11 p.;rquü sou HKtg~~tl':tdo n;J. ·1uinh:t 
lH'oYiuda.. !\~lu pcusci:s qu~ com isto quero ln.n
... _-~u· o estigma sol>rc um;.\ cla.~s.c impm1.:.lnLu d:L 
sot.~ic:Jn.J~; n:io~ não se pense que por ouLro lndo 
.[1 inc01npatilJllidade Yt:!Hl a s~r u1na. fonte de 
l>~ncficios, c que ao m~smo tcmpD venha. a ser 
tÚuo.. gtLrantin de mol"aliJaJc conlnl os abU:iOS 
(_1os lnagisLt.aU.os ~ Jlào, alL•n1 Uc- icr essa cl;lSSC 
.dado pruy(tS suJflcicnte:> de qu~ só procura rc· 
prcSCutrn· O p!liZ c.ICIÜl'<J UO~ lilllitcS In:tl'C:lc!OS 
p~l:t coust"ltuição, eu \"O$ cmprnm. :t Vúd, que 
.sois partiJbtils Uas in~ulnpatilJilidaJ~s, ca vos 
·<·mpt·a.zo a referir ~qui um sú J~cto,. ·um si) cs
caudulo que prejuJiqu~ n repaLa•:uo Je qu.llquor 
magi;tmdo ncsLe ou nnqucllc ponto do ilnpcrio. 
. Qu~l o magislL·ado quo tem mCLudwJo n sm\ 
n1issiio nobre Cl'llll utna intel'\"(~nção immo•·al c 
bo.ixa nas clclçõ~s dó pai~~.:·? Eatr~ t;1ntus riva
lidades que soii'L'" esta class~ illu;tre, · •mtro tan
tos oscrupuJos quo nut.rmn c~ defunsore.; Uas 
incompntiuilhl.aJcs, alnla não se apresentou esse 
grnnd8 arr,umcnto, ainua a mngistrutura sJ con. 
:::ti.\'a salvôl d~ss3. .accusaç~o g•~avc. 

O Sn. P. ÜC'T.-\.\"L\.:s:O :~}!as pc~2oas que adYogão 
as lncoLnpatibilidade:s n:Io nrgumentâo po•· eSse 
lJ.uo odiooo, e sim po,- ficarelll abandonados ns 

.eOulU.rca'S .. 

O Sn. 2\E~u.s:- Quem cntio ..-irit. para aqui? 
u S•~· S0t:z.~ F1u,;co:- Pois n~o ha mais nin-

gncln no Drazil ? · 

O S!L. 2\BillAS :-Ha. muito. g<>nte; mas poque 
n lo tt·n1 Yindo até a.gol'a ·? 

O Sa. P. OcTAYa:>o :-Que o digão os vassou
rcnse~: uõs argumc.1tan1o3 co1u c~Ue.:;, que nejse 
~>OlHO CstiiJ d.: !lCCOrdo com O SL'. lllÍ uistro da 
JUStiça. 

O Sn. ::-;-E::r.,s :-0 .Sr. minislt·o da justiça não 
aceita ns incompntiuilidndc~. S. Ex. frlZ '·>ntas 
res~ricc<:ies o anno pnssndo que <Jesappa1:ec . .. ,,s 
inco.mp~tibiU~adcs (ApoiadO$,. :Oim, o Sr. mini,,. o 
lia JUSll~a 1:ao cnhe llesla, meus senhores (Ri
,,~tdas~. Ainda este n!!gocio é ma:& incomp_rehen. 
""-eL do quo o pt·ogramma du gov~rno. 

O Sa. S;xio LO li.\ TO :-0 Sr. ministro da jnsllrn 
com o seu cclecllsmo aceita d~ ttdo um u.c'n
tlinho. 

O Sn. Xl>:JU~\s: -Agorn, .sc-nhot·l~s. que tlo }JnS· 
S:J.ft~Jlll disso cstus poucns cout::m.~. na\o d~i:uuu.lo 
pnssa•· o aport~ do nol>rc u..,put:ulo opLo me llcu 
em f•·cntc, melhor dcscnYL>l\'ido por outa·o collc"n 
a ,·~speito c.la proposi~ào quo cmítti du c•>I~i~ 
uuan;m n vir os megistrauos }H\ra c~l.n co.mui'O., 
~1J0 deixando passa•· este aparte, •JLIC podon\ ser 
u·nduzido de uma mnncira odiosa c desleal conLI'l\ 
tl1iHl, declaro que respeito muito a codas as pro
fissões da nossa sociedade, mas digo que mesmo 
todas cllas ate o presente tem reconh~cido que 
h a classes c r~presentantes mais . pl'Dprios pa~a 
o parlamento. · 

O Sn. F. 0CTA.TIA:No :-Então o nobre deputado 
e5tá convencido que o Yoto tem sido liberrimo? 

O Sa. g_, vXo LOD.4TO :-Não & por esse ](ldo que 
<-lle tem deixndo _de ser livro. (Apoiados]. . 

O SP" Nimus.: - Se toda a popula~lio fosse 
composta pela maneira p<•rque o são eosas clas
ses industriosas e impo•·tantes; se toda a popu
la~âo- pudeSSQ msnifestar-se com fL·anqueza e com 
a indep<:ndeucla dessas profiSSÕfi, ulve.z que o 
result:ldo, não digo do nosso ;earlamcnto, mas 
das nossas C<IU.Sas políticas, nao . fosse o que 
estamos presenciando, tnlvez o espectacnlo ío~se 
mdhor e mais digno de respeito. 

Senhores, T&mos ag'lra ao progr~~.rema do go-

v~t·no. O f} ntJ \'e mos~ Q~1:1l ~~ n. Sll.l U.].n1tü1·-n. "? 
E' n. (':,)nsel'\r~\f:à'l\. o pt·ogro-sso~··· 

0 S~- Biaxt>:l.o:-Como ,accessurio. 
O S1L N!!:lllA~:-.... e a co:1cili.:1~Fão; mnltipl!

ca-:sc_ . ~ 2on~c..!" \' .a.t:-Uo pelo progresso, e sa.hc a. 
cont.:.tllnt.:au. Cotno Ont.:!nde Q :.=:overuo a conci· 
Iia.çüo? O (lUO tem feito por e!l:'? Qual a su:l. 
bandeira n e3t~ respeito·? SJ.bê elle nt<'Smo o quo: 
qllcr dizer essa t::ont::ilia~~ão, esse systóma incorn· 
pr~hensh·e I ·1 T ~m eU e j::.. u.:n pe nsamcnlo li:.: o 
so~rc este ponto·? ~uo: v~mos, por exemplo, de 
utn la!lo chlll2llL'-se -.:onse1·va•;ao-; mil& qnan lo 
nma oppost~ao lhe per;;nnta:- corno entendeis 
ast:l ~Ollsen·.~c!o?-Hespond~-sc:-é com o pro
g:rCS"io --; gru.ao pcaot· outt·o lado : - eonto C tJsse 
n..~ãl~am:\ de ·~on:;el'\y:t~Uo ~om o prog-res .:o?
\- tra~s.e o gu,~úrno c (lu::-~ lçnto.- Pe:r"tlnt~o
lh~ .n.inda:-oomo é la is~o de pro~•·essci"tento? 
lLspondc-~e:_-=-esbl_!WS ~· e~peJ·a. q;e apresentei" 
n..s Vü~sn.s 1dcas. -E as:nm fi I! a. tudu cru an-ra.:l~• 
~ JeSag:n1lo, ctn confu3àt.>, ignnt~~ludo~se o~ qu.e 
se quer, c o quJ S.! b.lo de cu.mpnr ctn tac-3 pL·o .. 
lllt:!SSOS. 

O S~t. S:>uz, Fn.,xco :-E' ·e:.:acto isto. 

O s~- NEuu.s :-E com• esta cottcilia~âo polí
tica não póue h· :want~, como _ G go\·~rno lo;::o 
na com posiçã.o do s )ll pr\lg-a·a.m m.a reeorthecc ll 
t~das as <lillienldades, :l cund!iaçilo tern-s' tra
duzido por outros meios no pa.iz. 

O Sn. SIQuBm.~ Q~Emoz:-Apoi:tc!Q. 

O Sr:. KEm.-~.s : -Senhores, eu <lcscjo muito que 
nos de~cnvuLvn.is e:;sc systcma tnystcrioso, essa. 
tG.n. de Pen~lopo, $ej:Hl\O pormiltilio lembrar; 
q nc ,-ilo lil·nnte com :1 tlll evnscrraç~o e pro
gt·esso, ou quo deixem de ir se uiio 6 possível 
marchar nesse caminho. mas uii:o laçais de <lia. 
par:t dcsrn~nch~r de uoitc; não dils um pass,, 
ll:trll. :t !rente ~outro pnrn ll reg•·css~. (.1poiado ..... ) 
Isto nilo S<JrvP. nem ptlrs. a prospar1dad~ do) 
paiz, n~m p~•·a. n digniilad~ d~ gO\•ea·no. (Apoia
tlos. j 

Dcns pernültll, scullo1·es, quo nó3 tcnhntRos 1\ 
fclicitlatlo do Yer o poYo llL·uzileil·o eun:::rnçaclo: 
])~o~ pmuitl.n que uu. t•\mucm pcl11 ruiltlu\ bu
nuluc p~rlo pO~MI\ conconér p:wa um llm t.lo 
g:J'andio~u u t.lo genot'Odo, q11a! c~.m hunnonía 
gcrltl. 

O SH. l'l!lt~:ru.\ l>.l Str.\'-" '- En1 ldllll& o prin· 
cipios pulitico~ n~o ú po•~ivol u t:L>IIclllutãó. 

O Sn. N~<111u: -Diz ntuito liJm o nobrJ dopn 
taJo, ntio ~ pe>s,.[v~l :nu11ca, taulo Utlli>~ ,quando 
wjo q11o oa partidos c~trcllao&J Aiio tazc:n roa
c0s~ilo ••lg11mu, ainda. llUpponJo que o govolrno 
do pai~ tcn\ Jcoldado para com oa rw ua prhaci· 
pios c p11ra u corüa, para admlttir. no interesso 
da conc1liaçiio, modill.cações ·mzolwcis, se isto e 
possivcl, mas wmtem para repellir proÚln,-ue.. 
exagerad11S que se Op,Ponhiio á. grande obra da 
mona.rchia e do imperiO-

Sabeis, senhores, () q 11e re&ulta. dest<: systema 
indelinivel1 Resulta. que o proprio ministerio é 
o prin~eiro que reconhece que niio é possível 
conciliar. as ba-azileirO!O- O hunrailo·. Sr. ministro 
da fazenda, presideat6. d" coiiSelho, aqui Dol-o 
disse, elle r ... i o primelro que em •na~ria ele 
conciliação, quando se traiou deste .grande pen
samento que presídio· á organist.ção .do ministeri() 
actua.l, elle roi o pl.'imeir.> <.tUe. dividio os .brazi
leiros em tros Otl quatro grupo$. Aqui , c .diliS8 
bem eht.ramente; e fez mais •. ,disse: ~ Ha um 
grupo · .le espeeuladares .politicos, de peseadores 
q1.1e qll.erem . pescar em ~ .turvas, e um oa.tro 
grupo de exa~erados deste e daqu.elle lado; .com 
estes não se uopon4 o miniaterio. ,. 

E' e~ta, ~cnhores, a linguagem. da cORe.iliaçio_ 
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O Sn. VEnauz::- St! cn fuss..:! p.cscalur csLn·~ 
com d!~s- (AlJDirtdn;\". ) 

O t:itL ~E~JI.\S:- Quem foi qac tnl \·oa ::as <1.gua", 
q~l!m un:á p(lscaLlo nclla.s, lLUCm C (]Ll•} tencítHaa 

...:nada p.;scar ~o~;rpOirtàus;-, e a. qul~m cba:nn o ::;r. 
JH'csiJcnt~ Jo consdho p~rliJo cxagc•·n.do? Scriio 

-c..•xag .... ~rndos aquellcs ll_U•~ têm ccrto.s principitiS 
dos qnau~ ll<lo 110dem })!'ese-iudir, ou- sno n.qucl· 
les f]llC scgu~m o cclJctismot qud ac~itilo tudo~ ~ 
que não s:d>t::m o I..) UI-! qu~..•rcut "? ( .. 4-poiados; ~-~~+ 
rlaíJll!ÇÜ..".,·.1 

Scuh·Jres, cu Ujvidiroi tambcm o p:ür. on1 qU;\• 
tro grnpos; dous grupls compostos de h<>lllcns 
que em sna ('.onseiuncia, o cmn toda·a. ft•auqLtezn. 

. dcclanlo que il.ccrca d~ c~rlos p1·incipios n··io ~ 
possi\·cl haver tr•1nsa.c.;.:õ~~s: out.ro g-rupo) qnc f.1z 
Yfltos sinceros pela conciliat:à.o c.lo:oo bra7.ilP.h·os 

·!apoimlos:, e outro ~rupo <le concilindo•·es q·~e 
e-ntendem a concilinçãu, c01no úntcnde o ~ovcr1ü"J 
com c:-;se senthlo :'iên na~-sterioso. (Al')Oin.do.-: . .:\""(ia 

.. a, pô iwlv . .,~. Rccla'inaçües. :· 
Com esse s~u systema o que é qtH) tem t"'t!Ito 

.o miuistCI'iO pa1·a conciliar os brazUoiro~-~ A lei 
d3. refurm:l. [trat.:lndo·se de llrincipitJi5 de Qr"a· 
nisaçiiu\ _a lei ela retonnn judici:.uin HÕ3 Yen1,s 

. qnc .; um elemento de disco•·dio., de dissolnç.to. 
(Apoimlo.<.' Vni pa•·a trnz esse projecb ·lc re-
fnrmn jndir.:i:w~õ\ 7 nn cumin1l:.J. 11:11':1 o progorb~so? 
K;io •l sn.bomos. Que ouit'ns indicnçõos p~lití<:::ts, 
pois q uc se t~<lt.l. de pad-1dos púliticos, quQ ou
tras indicn~ücs . politic:l.5 tem '\prcse.ntado o rni
uislerio para ot·ganis.lr o pa.tz no sentido da 
-(::oncilia~ao? E . H: mesma lei de inCLlmpatibili
.tJ.aUes, que o:ra se propõe e 4JLI; o g-.. w~rnrl P"" 
rccc n.ccitar, ser[, um:t COllccssllo fdta .il ~pini:io 
1'adicn.l'~ i5N'ú clla. uma no,-idnde ·que appare
;;cndo os parlíolos a aceitem como tríumphQ al
·<:nnc;tdo P~<:, uma d_as opini<J~s pú\iticas '? [Apoia
(IOs.:--·- ~au O Cl'~IQ. 

O s ... SnXo Lou.\TO:-E' um atteutauo ~.ontnt 
a constituição. 

O Slt. ~r·:m.\s:-~iio vejo pois llfi•lll de cou
·CCSs<ics l'Olitica; pn'l'!l concili"r os pnt·tidos_ · 

A imprcnsn, senho~es, sn.\)eis qu·ll é n. cc,nci
li~ç:ia (to go,-erno com · r~la~i'io t\ imp•·cns:t1 E' 
mmbn lu-me erençn que o go,·emo nn impossi
Liliundo· o.lc conciliar os pal'tit!os cnlt'O si nüo 
tem fdtn nadn, niio tem da_·la um passo, con
tentnndo·sc upcnns a conr-•luw·. nlo-umas indi\·i
uualldatl•JS, llllO tendo paSSI\dú u~qui O sy~tcma 
improccd•ute do t,'Ovet·no. DJ resto, n•io s~i se 
scriÍ malicia da minha porte; p~recC-IIle q11e <) 

, j::ovemo tem vontade nt~ de conservar os p"rti-
dos il•ritnrlos " JiviJido; em lutn pcrcnn(!. Pn
rcc~ que t' ~ssa a conciliac<1o do govom o 6 o 
que lhe c.m,·ém, p~1·quc, sonh.,Ns, se fo..s~ 'pos-

' sivel <tuc os pQrtidos se entcndeascm c se coll
. eilio.sscm, nesse dia de.;appareceria a omnipoten
··eia do qt1nlqucr governo. (Apoiados.) 

A i111prens~,- senhores, seria um objecto de con-
-sidcl'tl~iio _. _ _ . 

- O SI!- SA.-i:Ão Los .• -ro:- Parec~ qu~ a imprensa. 
. íoi conciliada. 

O Sn._ SIQUEIRA. QuEmoz: - A imprensa foi_ 

O Sn. ~EBIA.S: -.,.Digo que a imprenAA podia 
'..ser t\tn mstrumento de conciliação elo paiz,. mas 

tem c.'<Se poderoso elemento social lev11-do essa 
--d.irecçào? ~cin' duvida que niió; 11 imprens11 c~l
;·rou-se,. dizem, é p11ra fazer cessar a u.citaçiio 
• do~ partidiiS- Não, . S()nborcs, é porque o go,·erno
- catn vn cnns.tído· dos insultos o · deseomposturas 
. d,;: <tUC. sem pro tem sido victima, . e por isso . en
' tendeu que era bum chamllr a impren<n .ao si· 

lcccio, c _9.ne desta maneira eoncor~el'ill pnra a 
' sua concJlmçii'o, para o seu 111stema, mo.s não 
. .Pan concltinçi'io aos partidos, n~o para orienÚI.r 

:1 opuua.o pul1!ic:\. g;1lH\~ tB v erJ:t l...:irúS intL·rc-ss :s 
Uo_ ~J:liz 4! Jas p::rd·ütd::..~l~~s <)p!):JSt:ls, 

S...:ullores, .:tl.Jaf:'irãu a. Jmprens:l a titulo 'le con
eiliac,;io: s~r~a 11111a obra. gcncros~, ma~ _!}'-~sgr~
•2a~Jamcnte uu.Q s:10 e .;.sa~ :ts '~~msHrpu~n,~ws. lfllC 
~pp.arcr.;tlln e que ct·.lo para desejar. O si\~u("i•> 
lL, itnpreusa. ; p::t.rcco-nw :l:1te~ <tuc o 'SJ'. pres:i
.. h .. !llt:3 Llo conscJho, can:;;,ldo d(.! sc.i.' U!!ú~ da.::; ,·icti.
Uli.IS Hlúis- inunoladu~ pAa. iJnpreus.a. . ..... 

l:ln Y•J7.:-Q•t•J u:,pra o c!dcm!c. 
O Sn. Nt::mAs:- ••.• asSi!lltúlx qutJ cL·a um mch') 

dl~ _cuuciliaçãu o silencio t[;l iHLpr1!!1"'a, p;>rtlUC: 
assun uen1 uma pata\Ta so!.>ro a a.•Jntintstrat~:lo 
I>LtlJlica. -
~enhm·es, os ~o\·~1·nos 11 1s;:;::t.dHS tamhem soliL·Q. 

r.1o lnuito Ua impn:n.;.a, 1n:1.:s nenhum dcUe, se
Jt~mbo·ou de a.bafar a imprensa:: tl.üxaxo1o~ u?io se 
import;.lYào com o ins.ullo, apro,·.·itaYiio ·o qt\:,} 
ha,\·hl pm·n se· :1pro\rc-it:H, n c.liseus.silo: n:ts lut·u; 
dns opiniõ·~s opp:l:;;.las qu~ cx.lst.i:Lú no LJfli:~.y fiLlncu. 
se l~anbrQU o governo ~.:lcs:O;e sy~t•!!'na .le cou~i
li.J.çào; forte em s tt.;l. po . .;it;tlo.; nu dignid;lde Ue 
S-2"H3 prin~tpios c 11a conli~n!..~n Jc surL;S n:.lminis:~ 
tra.•;i':ies) nunc.t tratârão dt! SJpca.r a hnfl:enstL 
l--11Joiad1Js.) · 

::;enhores, l lOIL\'C te111po em que um homem, 
um b~·aztlcno 1llustrado censurava a trozmente ao-
1ninistel'io des;;a. õpoca, esse hraz.íleiro chegou a. 
propür uma transac,;ii.-. no cltcfe do·g,~l;ínctc 'lllC 
então SG acha.vn. ó. testa dos negocias 'pu"bliws-: 
em nma pcnna muito !Jatil, um brazileiro muito 
dislincto: nonos se l<•m pns3ado ~m quo se deu 
osse _caso~ hlLw~z no g:1hinctl'l d(, lB ele ~et~mhro; 
snb<'is o que !li5se o illu$trc finado, o o.;taJista 
que n1uita.s v-ezes· nó~ inVt)Canlog na dir~cc::to elo~ 
~~~tinoi> do paiz, o illuslrc senador ''n,:,conc.~ll·">s ·? 
" N:\u, não se ca\le, JJàO qti.<;l"Cntos que aban lo
nem os s eus principias, n.to tememos ns s11as 
censuras, conttnue na sua carr~ira, ~ ('nlretanto 
o governo ni\o lhe negnrtL LLvorcs- " E;se ura
zilciro distincto colltinuou com ·a libenlade dn 
imprensa, c n n.dministm~:Cu não achou nisso um 
waL (Apoi!!(lo.<. i 

Depois da imprensa scgttirão-sc .... · Jl'lrqnc ora 
p~·ec.izSo fllz~r .. se n.lg:uma. cvasa. pda conc!lin~tl.o:. 
seguio-sc u. distdbuic;.~lo do3 cmpL"c~o:oi. C.:rü\· 
mente que· ha em mubn.s as po.l'ci.lll<latlcs puli
tic.a.s J.o ilnperio Ua·azilcin,s ulllito llistinclos, 
que rlc,rcm ser ehnmndos ao ~ozo elos em pt·cgos 
publico; (apoiados), eujos t.llllutos d~,-,~u1 sm
a.provcitados (apoindos.'; ~ lllll sr;teme\ mtl:to ntil 
c n.tC constitucionnt nlll'.C:.U'C!Ít<tt··nu-Ro t.!S-J.C~ tnleu· 
tos. (A.p~iad~~J l\Ius <l1Mi-me, li \'estes em vist.'\s 
o s. ystcm R. cone i tiadoL· ·~ túnJcs C•"~nsegaid~J un~a 
co>ncitiao:iio durr.doura no pniz ·: Noto; p•·ocarni. 
olhai pnt·n. ns pro\·incin<, c !l~m·ci~ eon\·cndd<.>s 
do que vos digo; é ,-~ru:lll~ 'ltlC S) cllllliriiv, mns 
conscrviio os SCJlS priu~ipios, (t seu tempo fnl· 
larúõ; clles dcclll'nio quo nceitãri\o os Clll!ll'llgo; 
p~rque Mm direito· n. isso (npoiado.•J. declnraudo 
npenu.~ '1"~ seri'io grn.tns n tnl ministro_ Conco~u!Li 
pois qu~ dos· vosso5 f a vares uat.! n ficn para amn 
conciliação razon~el, q11e upcnn.s vós pcsson.lmcnt~ 
sOro is po11pado com seu :;ilencio-
- Além.--dos ·.fa:t'Ores. nos conciliatlos, er.> tamb~;>m 
preciso. dat' algum!L5 prova5 ue solr.-iu)ento ... seus 
amigos pgf' condescendencia, fraqueza: Oll ingrá.
tidão, systema "disfarç•1do para ganhar sympa
tbias e cr~dlto. Eu poleria "té c.itllr f11ctos de 
reacc•io e má vontade em algamas pro,·incias, 
ct)egando o e$pirito de conciliação ao pontú que 
os proprios concilin(lol·es indic,\o os individuos 
que lhes dave1n ser SMrificados: mas não q\le~ 
irritar, desejo concorrer para a cancilia~ão. 

-Ahida i~so ui\o ~wa ba>tante; era pre eiso qu& 
o g<)Verno .dé$o mo,is algunUl'J prov:~.s de consi
dera~iio prof1~l'ancio conciliar &')uelles que niio 
pod1uo conCJharose com emprc~;,os, e en\'i11 se-

. g11ie>'$e aq•üllo qae o paiz tem ,-isto tanta,; 
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SESSAO E~l ~ DE JuNHO DE 1855 
"\'"..' l.'' ~· .. •· qn~ ~ a ·pri se !..;!11 rep ~thlo. st1gttiO·SO a 
•~n;1 t':lí:lç.J1> '~nm o t!H"~ ~urü tla.s gr:1~n...::, dO:i ti· 
tU,fl.: I} tfUS COlt.lt~ COl'f\I'U.~S. 
S~•nb•1t't:~, t' :·.-l:\ und .l!;·l:t ~ l:iQ 1\H.~lín .h•os.:,'\ C"JllC 

n'hu t"~' lu., nt..\'l~vo a npr-ü.scntar o<> p~\i1. toJu.s 
:lS ct~n8iU.cn-.·;~~~ •~ C.Jnscqucncin.s 'luc J -.:lla po .. 
.. tem l't~s•tlt~u·. 

1:: ~ó yos ~·(.'r;;uut11 S.rs~ minlst.ros. ent e-ndestes 
~l\U'! · t.•nm f'SS\ i-U:<Ifu:~;:lo de gru..;as \·\ls. nnHaSlC:i 
.;'>IH n o,·us ~l.llH.~ .... üt:•s pc~o:l.•~s "! P rocluastt's t'\:';Sill\ 
~~r· ·. ·:u· n1ni~ :·~m·;gos •: :Jfreiço:ldos para vôs'? Ent~lo 
pCnt'rB"i •f\\1,! ,·\·s t.h~a. que não fostes lN1cs co1n 
,, HH)U;H'dla. Ent<:nd•!'St.cS q u e ~ra. JlCCCSSa1'ÍO con
t.:i li:u ... IJ'-•1· l~~t•! u\otl~ o l~tot:a.rcht\ com o po ,-o 
l•lo;\ziia~fro·! ~tHl,. n:io f'r!l ncc.cssariv: pt·ot~sto ctn 
Wun<> ,l,} 11\L>ll"rcha c Jo seu po,·o lie! cOtltr.• 
St:O.lC\h~''ll\~ S\.'::itCRl:l~ 
~r- \'TL•"i.dt!';ltl~. n:'i() far~Í lOftÍS COJlSiJ•~l"'~lÇÜêS 

p t:•htlc;ts. n.é'~t·: ~rrct11.;. D l)::;cjur ia 1uai6 do que 
n tuu•:\ vC\' ll.:~ .a lministrnç:lo do estado un1 go
''(.!rn~ 'JUC )uspir.•s~ uma eot~fian~n poUticn. ::;,c-
1\41 ·.t'lwi,(clu.s. ; '!'u: fosse capaz. de c.li:u~,a~· a si 
'' vo'l) ·u a crtnhan.ç;\ ,te todos os brozdclros. 

)::lo l~lmu·.):;_ u·uuu\ époc::L O\'úínaria, ~ os u.con· 
l~t~ iwl'nt. .J s :-ucc~..:tH•$4..! , c cu, nn occnsitia qui.! 
vo-jr> o gt>V~•·n·• •I•> lll"ll J>niz complie:1do nesses 
\l~g .• c! ~»' · ·~tc1·ior<! :, • l llS<'J•~<i:t unr-lhc um voto 
do.: c ollÜ:mç·• c de :tpp: (]\'a•;ào. 

~r:ts, seaht,•·<.?s,. p ·,u ,:r ... ·w-lra t}(\p osHal' no tl)inis
tt1rl~, t~..Xhl n cm1 1i~1u~;a fJUe ê neecssa.rin pal·u 
S{tlur-~e dl.)ssn..:. c:onlJ.llu!!lÇú..=:s qllC p 0$!i.O sob1·..: os 
$eaS lH>ml>.o·O» ? . . 

Prim"il'l> quo> tu uo s om a.< ln·a7.ileiros. E d i:z:ei· 
n1eo, Sr~, lli ini~t-ros.., em que estado se ach~lo os 
ncgocios e'lt eruQs? o 'l"'' t"nucs feito, o que t~n· 
<lcs ~"'''~~:;uitlo? qnal é n s:tu:.>çito do irnpel'io 
ilcs<lc os liH:trgcns <lo Pratn a t.:i ao Pare.g•u1y, c 
tal,.cJ: mesmo pm·a t\i:nll<' <1~ Mato-Grosso até :\ 
l3olivin? <)nnl o\ a " '''"" l''!liLic~ , c <runcs ns 
\'Ó~s:\.o; •:OSller:.tuc~:"ts ·? ( 1a~1l n ~.hrcc~no q~c prcten· 
tlc~Is tiara e.s~~~ lt.·gocin •] O tlue tendes foi to até Agot·n? 

Sauhol'l~S; H'.IO se p~us.c qnc como b1"3.7.i\c:il·o Cti 
rrh~ nlegn.' C(' H' l'ssns t•otnpHcnçUcs; niio se pense 
•1nc.:. en quem t·~ git· rc.vcluçõcs minlstcdae~. 
C4Jml>r~ru:lh.lo. ~r~ o1iuistr .. ,s,. que es~'\iS coUo· 
<".-'\tlo uc~ lHlncc.- dQ dl,r..;S, nrio. co1no brazilairo 
nüo n1c glorio da lll:l>:~h:' c solu~"'" <lesses n o· 
socios. 1-..,mento profundamente a situa.çilo n que 
t!Yemos de eht•gar. (AJJoiado~.) 

Senhores, nào se pense '1"" no parlnmqnto nilo 
oé possivel di<er uma pnlnVl·a sobre a n>:lreba 
de ncvntecimc~tios j{l, publiCO$, niio; o parla.nento 
ingltz ha pouco . l.cmpo na~ deu mn exemplo 
JUUH•J p.alp:tvd, c mui~, u =g-uo de u ma nn-..~to cl· 
Yilisnda_ cu mo é n•t lu,l !:~ ' · o.lc uma n nç:lo cujo (lll· 
hlll<'t~ '' o 1nc~\ L'I} .ta tllp lum;lJ'.I!l e dtl direcção 
gove,·namcu_tnl. 

Uizci-me, Séul'lor~s. niio vistes lta pouco discutir 
no ]nrlnut:nh, ioglez cHn severidade, c s~tn esieS 
incuuv"·nif!tt\.~,;; c..""Oin qnc se pretende em n osso 
p:ti7. im púr .!0 l~ucio c r~S.Pt"\•a em semelhnntes 
:osRt~mptvs '?. Qnnl r,,; n condllctu desse · po.rlo.
ln~nt"l·t N:i o ch~gt~r:ln os propTios minis trõS1 o 
~mmlc Tin<t•~ ll c s eus comptmbeiros n confessl\r 
sc~ts 01"1'0&, s:1n. impl·cvic~cnc:a .na conquistE\ da. 
{)rim~a "! !\àq. ch~~~l\rio fn. .. confesSar que· se e~1 ~ 
:::anúrlio sotwc o s:u pln•in, éqne. não tlYerito a 
ll~CCS3ilrin previdcnci:\ so!ln• os recursos ~da po
t cncin in ~tn ign ., 

~:io trouxe is t~, senll•wes, a quéda do mini~
teri<•. o a n retiruda de &L•rtos ·mini >Otros? 
~ilo r i' por l'ssn ,.<!2 s:tcrifi.eado· o duque ·de 

~ew Cosu,., ;cuj" papel niio · les~jo que Mpr .. sente 
v Sr. minis tro d!\ ~'ltL·r~A ?,. E fic•\,·iio cites im.prcs
<~ion:.tl.,. p<>r e:<'n di.<cus~•\o ·w• eheío11 d e Jcs. 
pl'ito? Niin, tJCulwt·c~, <JU:lUdo mnito procuntnio 
ct•~ll fmn.\1\clm ju,.tillc.n··,..: peranL~ a grande óp:. 
ulllo pnhl <11 "" Jn~:lntcrm ; aJmittio-sa o inqui
ri\o ti"- ""'" C"'""""-"''o que \'CIO syttdicar dos 
MUS a.ctoa llcun'O do [Ult'':'m cnto; o mOÇtlo" Ri>c· 

t !Jus foi aceita, cnh·ou·~<) u' cm t'x:)(nc sev~r(} 
!, sobretudo, cr:t Ut>uc ÓJlOC:t l>olll im!JOI'Inn loJ do 

s•adarllCII tO C Ja na(:'io jug-)t)7.~L. 

I. S<tnl1ote~, p?.n~:li (}lla e~~~~ n1ãnistros <lc.!pOis 
l dt: r<tirarcm·se fieal'ão nrnuaJos '? ~Uo~ d~Jclnrn-
1 1·:~0 4111e, como bl'l l\S pntriotus, ha ,·i:io de nuxilinr 
1 :\ todn u. o.dmi1listral;:lo ~ 1uo Hl visse elll 11cnha.d~l 
I n~SM> luta d o git:>;a11te~. 

I 
l1cnnitti !·Oi> , ::!r•. minish·os, q tto com<> l11·nzi · 

leir-3 cu Irunente os ncont~itncntns da nos~a p()· 
llt~cn ~l<t.ornn, c tmnc a liberdade do ,·os ulrígir
~l~uma>! pahwt·;ts a cst~ r~spelto. 

I DJliS anno~ t~•n dccorrid~ dcpoi,s dn ~l'puls~o 
(,h) nosso loinistro o ~l~. r..Acnl, do l>a.ro.~uayt c ! nes.>c decurso de dous annos nttda nb;.o\ ulllmente 

, s,; te1n feito. Quíz-se :ldiant:u- o voltou-se pnm 
j tra>.. P•'cpnrou-sc uma. gr:1nt1e cs']nadm, qual foi 

I 
o rc~ultndo ·> Yolt<>u-s<~ á primeira diplomacin, 
11 11otn. de lt de A::;osto d" IN3, c na:la mni,; 

I 
se fez, depois de se te1· dei:ocado g;l nhat· tempc. 
a.v I'o.nu;:ua.,· c n.Qs scu.s nlliodo~, !los interesses 
que nlli c<>Íuc•:nrão a c •·ear-se c t:~h·e~ g:n·antidos 
J..>'ir tratados. · 

Xcm :l,J ffi('nos, senhores, ptttle lllo< obte r o 
tr:ltndo de conuncrcio o lltl,·egnção, c nté cssn. 
e.-;tipnhç:õo d~ 1~10. q\\C o ::>r. 1ninistro dos nc· 
,::-oc1o,; e~tran~cit·os nos apresentou aqui, nos 
f<>i n~gada! SOmos estado r ibelrinuo, c n:io vale 
n :ula ~:ssn consi dem•;ão; Ji~omos tantos sacrífic:o~ 
p:wa d n1' inJcp~ndonciu e •1ncionnli<lü<lo 110 Pari\· 
Sll:lY, c nndn d isso nos Ynleu! 

Não culpo o mitâstcrio pol!ls io~r~liUUcs do 
Parnguay par:l com aosco ; niio 801\ h;justo ; mns
uão pos~o dci:tlll' de rep~rn •· que o Pá•·ag•1:w t~n• 
<l u.<lo :105 Es tados-Unidos, ,\. S,wdenhn. c li 1ngla
terrn \'antagcns qno nós proptl.l·[unos , c que ga· 
nh :ímos t\ cus ta ilc nossos e ; forços e .de nos~ JS 
$acriftcio;; para dar ao Parngtl>')' libenltt<lc de nave
gação, nncioHalidade c indcpendencia ! \Apoia<Ios, ) 

Alem uissn, "COil<We>, %oiT'remos CStr\ uéSfd!l,\ 
no nosso encnrregftdo ele nago.~cio::=, c lJna\ foi o 
rcsu\t.\do? Nada n!Jsoltttnmento nada. 'fcm sido 
nlnn ~ue:S.bio L~Jnga ~ um~' Jn·otclln\.:'in q a.e 'nôs 
tou<H ltunento.mos. :Z.'oi mao ••do o min istr~, ::;,·. 
Bellegarde, o nndl\ pudemos ol>lCL· ... 

O SR. B!i:t.L~CGA.noE (mi11ist1·o •la gtte1·;·a) :-·F~~
se o tm.L'\olo d~ ttUian~.a. 

O Sn. ~EntAs :-.•• fo i dep;;is o St·. Lc:~l o foi 
repellido. 

O Parnguny nüo quiz nem o h'1ll:1do de eom
m erci <> c nnvegaçiio com o de limit es, ucn' esse 
t rntado eom a q uestão de limil.cs adindll, c deetA 
moncirn perdemos t.ouas as ,·nntngcus que ti· 
nllamos ganho, não só ilo Paraguuy, mos tambe1n 
d t!<de "Jonte,.idéo por diuutc, aontlc W.IYcz n. mes· 
mn sorte nos C\lpet·c. 

C<>rrientcs, Entrt!·Rins e ~:ssa. linh:t todn <'StU 
tnlvez conspi\·Qndo contru o im perio , e conspi· 
rando com a pro teeç•lo, cmn os intercss•:s d~S$113 
,r.tndcs nn.cões que ln vii.o se consolidando, e que 
lioje pcln sua parte hilo de ·snsciLtr difftcu\d:.Ldes 
ao imlJeri<l, d<l modo que . no fim de clous nnnos 
tct·emos obtido sõmento nesta contendn a expul
sao do Sr. Leal e a dernissiro do S•·· Pedro Ferreira ! ~ 
· E, aenhores, ser;i. possivel que de5de .A<l~$to de 
1s;,;s o actunl rninisterio n:lo tenha po<liao con
seguir nad!\ pela diplornncin. \ Scrú poiSSiYel que 
ab:ludonasscmos nossos interesses; qnc não apro
,·oit a.'lsP.mos nossas antig;L~ rela\·~s, c n grnttdão 
que nos ern dcvida1 · ~no: · S<1brclud!l se· puusse 
em duvidn ni>s$os <tit'e!tos l~gitimo~? ., .. 

Outros t->m:~t-ão a dia ntch-:t, outros so muni
rão de · t r a lnJos, .c nós, nllda nbsolutnmentc li •• • · 
T11l f.,j ·a n >SSn imprevhlencic, til\ fui a nosso. 
triste sot·t '• que nc> liin de .Jous n1uu>s . ne1n um 
pnsBO s~ ~~~ pam dilUI te, o tercu, .. s .tnl'Yet de 
vultar 1\ <llRCuiiS:\õ de 'diroltos, jn bem tlrrno.dos, 
que por lltulos seguros j~ to r.c:lm..-oo ·ou deviào 
c;;t.nt· rurn de qualquer eontcatn•:tlo diplomatica 1 
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Sal1io ú S1·. Lr.tt\~ 1": at.t~ fin~ tl~ 1.:):-~--t aind~ nri4) 
lLn,·i:l nlllfll1()ta ü·ocn.Ua, ainda St~ n:\.1' tinh:\ da-I.·• 
Hm pass~) pcu·a. fl[)lonn.r L'SS!l.S d!iliculdades, p:\l'.:l : 
-aarnHtit· a. nu~S:l- ~itua.\ .. ii:o uo P.l)'~l.P;n::l.y, (l uo íi111 1 
3c ~'nn~l u lm' io de int·;rt·up~~==L• , cliplt)mati::~\t~ 4JUC 
se ta·cp~tnl. uuu\_ csqun•.h·a <pu~ nü c()m 1ni-s~Ur.s 
diiTL·rcnles:!... ~cpnriin·sc csta.s 1nis~UC":::.~ ~ .. n;~·n. ... 
se eJu Ct)rHÍOr(•l1Ci;lS asJ;jJll IH'st-u ontem sDbr'~ «."ar! a. 
umn. tl<'. nossaB jnsLa.s l'edamn1:üJs: 4~ 11ual f ..... •i 

U~ri:s:o lUIU i'irr.ul::tr :tos tnini~tros esl.L':l.ng-.:it·os,. 
r.u11 ''oc.rtwlo-o ~ pnl':l su tntnsport:ll'OHI :"t. eldaLl~ 
dl.) l.):tr:la:'t. potn• aHi o minlstro f)ral.iidro dar 
expiJc:t<._."Õo.!s ..;ol(!mnus o pasiti\·a.i-i :->•JlJl~t: tt v.ttitude
d.) Bra:ál u, lHo da Prata. E cnt·io Lllh~t •U-,.;. 
0m l'•)~t~> ao nosS() 1ninistro a attitu.J~ ·lJ,;stH (' 
J".il~.-1~osa. do Bnw..il no E:St1l.J.o·úl·ientul com. c::ssa 
divis~iú l!lll li•JntcviUC~l: 1<\n{'ou-s;~lh•' em rosto 
a nossa di,·i~'io n:n-al <Ju~ sallia ]Wlo Par<Ulú, 
c utt!o isb) útn prcjuit.os tlos nosso.; direitos eslall~
lc"iJos ú ~stirulatl vs (apoiwlns), e tu.-[o isto em 
Y~n~age~n J:l_lndlcs que por li• trnb::tlh•To cot1tra 
llOJS ..• , ,_4pb·<a(!QS. ) 

(I rC~llH alo? Obtn~cm~J:-i lla occurl·cnc.ia J.,,~aL tun:.t 
:-;nli~f:.v:ttc (lUC SCUl: (•St:l Hppa~·fit:JStl (S•-1Uà•Jn.t j;·~ 
prcviumc.ntu nus tinhn. sidt> dt~t.la no'l nota de J2 
de A~oi.U.ü ll.tJ 18~..3, ooul c . .;s::l.~ p11ln. v r;~~ pr- 'Pri~13 
da diplom.achl, pL'I)ftl"ias do.::: go\·ernos r~ttu·,~ si. 
~Julgo1t-~.~ p~w~m t10:l'! nã_? e r:1. ~)n.s;t~ntP- i~so, que 
era 1n·cctS() uma sausfa·~'' Hl.nu; cntt!g•)l"h.';l9 (1w~ 
c1·a. P'"l~ciso 'tue o Pa.rngu:-..y ~ah·ns~u rt•.J nu:s:;D 
puvHhüo, c: isso so [l!Z l 

;!Ir~ unt 11J.Jf1Tl:: fJU..e 12f1v· !nw·i:nQ.i.~ 

E~t;l \'i.sto •tl.\C nlí.o se trn.t.-n-n si) dessu ~atls
fn~.ão . .:\esta pnrte: d;s~c o SL lniulst:·o dn:") J)e· 
~\!Chs cstrnngdr~s que o_nO:lS.) dipl·HlH\ta. cnmprit> 
~XttC:tnmcntc as 1nstnu;<_;:ucs ~ 

Pvis hem, cumprio C~:\cLam~ntc "' in>tru•,cues 
qnn.nt1) ;, primeira pflrtc-, l~ tl\ll~,. o n1n.is p::r .. leu-sc, 
foi "lerilicado até por cnn~~ntanent~ da n >~s•t cs
..(raa.dJ";l, t.lo nosso c.b"f,~, t.le .maneinl. que_.snl vruH.lo
~~ flS int~mçõcs. qaanto {\ srttisL~\:ãO Lcat f·S~il.\'<l 
tu(h :):11vu! 

l\ioli t~·r~ fez :tos me lic.>s tlo sou temp., nuJ.'t Sfl.
t yra que úS Srs. n-..inii:ln.>s U~\y.Cm l'~Cm~i , oc..:L·; 
(t !\Iot'l'<\ o düentc comtn1.tto que se s u.lyc1u a~ 
rcg-r:ls da. mcJ.h:iuay » A~shn acoutccett com· w~co 
neste cn~o; forào ctnnptidas •lS hlstruc._:-0.· ... , oU
th·emos uma plona r"paração pela cle<fdt:t 'l"~ 
-soifl'Ctnos, tnas o rc.sultudo (~ qu~ oncnnt.,·amo.s 
ügom oll.<t~eulos l'<nO\'ntlos, pntenté~ <! o~~nllos 
que surgem contra noss<1s }.n'0tençücs h•g:it:mns c 
natu1·ac$ para nmnn:.u· a noS.5-n. ua,-C'~a1:ão c co1u .. 
mcrcio naquelles rios. 

Senhores, qnnuuo o St•. P~tlt'(l Fc:rcim ~ul>io 
do Rio tlOl Pt·uta pnrft o Pnt':\lltt, le,-n,·a o t>·ataolv 
que tinlul tlc 513\" npros.cantac.lo n.J g:~lvm·n•) d•), Pa
I"ttgtttt,Y1 com n •·nspcctin\ nota Uo n~>sS:J miui:;~ 
teria, como cou>ln do •·cl:Jt·>t'io Jo St·- Yi>cvntlc 
de Al.m.cté; 111) entanto s~pnrou-s~ uma llU~st:1o 
dn onu·n, e o go,·~nto 1nuHo :saLh>felto lii."IL'qu .~ 
ohtc\".) nmn satisfnçit.o ~ csquccc.n·se que o~ uUti'OS 
pontos tlcYiào s.:r o.purados e decidi<Jos log.J,.~i
multnnc~\mcnfey Kiio suc.oedcu pl)rdtn tl~$hn; p\!~._ 
""lemos todns as vtult:lgensentüo, como jo\ tiuha:.n~~s 
dEdo tcmp~ c l'CCUt'S03 no Pam;:;tta;.-; rorntnr<iO-.<C 
OUt.l'Oci illtt~1'CS$.~S, 111\P. lhe U~to tt.puhl C ÇOUSClho, 
que achnrcmo• a cnt!a pnsso, e pm·tnuto li~nmos 
<·ntb:u-nçado~. s~m fot·çn ou iullttcncia pat·a tenn· 
iwanlc nmu ncgocmç•io c.lmplcttt ti.) ~rutaJoS<[llC 
deYia ser n co,lseqnencit~ liquiua c Pl'•)tnptu. de 
nossa c<>nunn~hllo c po.~se, tlal esUpnlaçü~s que 
jnstamcl\lQ 1:os fur.io ·garantidas, da íntcrveuç110 
gcnern5n c desintercssuun que prcstámos. 

Senhor,.; melindro,;."\ P.stn p~s,~·iio Jo miui~tc•·io, 
é •nolindrosn a que$t:l•> qne ostA em dia.. Yemos 
q'-'e ns n<>ssa< diffieuldades eomcçnrlio desde a 
entrada do Rio dn p,·atu. A- nossa esquadra quir. 

po.ssu.r, e logo .-lerão r<Jclam~ções · bn_to do e>t ido 
de BC\enos-Ayres, CQmo do go\·erno. da C Jnfcde
rac;.iio Argentina; trocarão-se not~s e houve ex
plicações. « A esquadra brazileira,. tlis ;e o nosso 
ministro plenipotcneíario,. Vllí e.-.m. um;~ nü~si'lo. 
pacifica, não vai fa-zer · guerra. Portanto deixtli
nos pass;~.r n, e com llffeit<> passou, Mas,·senh<Jt'es, 
parece-vos qne· o go\'erno de Buenos-Ayres e ·o 
da Conf~derao;ão Argentina fic."lrão satisf~itos com 
as nossas êxpticaçues mnp\a.; o ingenllas? 

Assim n:io aconteceu. Negou-se-nos a entraria 
de um rio que. ;no~ e· commtun; garantido pelo 
trat·1do de 18;)1 oom Entre-Rio!! e CQrricntus ;· quiz 
ae qu~ nós dédsemos explíeaçõas; e depoi» de tudo 
istOJ, ninds o ministro <la Confetlereção Argentina 

E n:;ora, !"~;lliOt'~~, {]tW n nossa. t1Sqlla1.lm. se 
1·-:t.irou~ o qu: pr~tend~ fazer o gf)\~l)rno? A,..,.ora 
rpw ns cous:I'S cst:in eonlplicudas9 (tua.l C a n~ssa 
cspúl"<l.lll;.:"' S()Urc a situàcão futuL·a d~J impcrio ua
quc\las p.o.rag~n~, quand.il 03 ;Jcus intc1·esses g !l'O.~s 
c direi mesmo a sun h1lnra, s~ .aehit·.J t·\o S1~l"iament~ 
cvmprvm~tlilvs '! 
- 0.; S~:.;- l\-lrsH;:I.'I~O.; n.\ Gr;E.nR,l r,: :\L\.!:!XIU. :--À 

nJssa hont·!l Hãu solT!··!U. 

O S t~. 'XE.BL'L~: -A. nos~n. l1 1lnt l 1\tto s ~J fft·cu ·! t 
Ah! senhoL·~s, dizia._ a"}ut!Llc celcbrê orador mglcz, 
full;ultlO do sangne. 1nglcz U~rl·anu.l.do, que a.honra 
tinhn corl'idu por todos os poros, cu uiio dit·ei que a. 

~ llo.;:;n honr:t. t.~nho. c~rrido p.or todo:; üS poro,; 1nas & 
f•>l'I~OSJ c011fessar qu:~ a.1gnma. c.:ntsn. tcmus s . ..~1Tl"ido. 
'1\l(b.s ess~~ PL'Utellac;,OJs Jedou:;: an nos, ess~s recu.~ 
s3S p.~I·eznrttorias, úSSa mang<\r.;io sulenuiC quanto ú 
satisfw:1o L~"'· c quanto !l.\)S UvlLS trattldos ue 
naxc::;cu;üó c limit.~s, csso\S hnmilh~çõ~s pol.~que 
pa.s:s<\n1os ao chegar a.Ui a. n(JSSâ csqltâdrn, :5;.lo 
::.·ecorU;1çü~s (.lolvrosas pura ~t hun.rn Uo hupcrio .•• 
(Apoia!loS.} Pois não ô uma dt~shonn\ }Jara nús 
t"r1nos priOlcíro support:1do :t cxpuls:\o do no;so 
ministro, c depals úe" anno. c melo mantl~rmos 
outru Jip1omata apoiado e111 uma granue fvt·,a •. 
c e,;to ,-..,ltar $<)!l'l nn,la COU'q:·.tit· <lcpois de um:.t 
rccep>iiO nlt'..-a c eondlcitlna11 E J:l~t·n qn~ sen-iv 
•>SSJ\ ~sqt.tttlt•a !Jrmidav~l, a mo.i>< b~l\a CS<Jtudra 
bt".;.\:r.ileil':l, como s-:: t~m dito? l~'oi s6.P=~1·a sn.h·ar 
a. nc>s2.u bnndcirn~ {\-$Sim com•l as nossns fot.·
talc7.as do nio <loJancü·o j:'• tin!J·io s••h·ado a'' Yapor 
TaiJU"Z-1'!/ n:.l :::;U:\ pa3s::r.g:::1n inn:->ccnte eom o fi.lhD 
do prüs.dcnL...! LopQZ~ Nao qucL·o~ stmhol"~s, ana
Jrsat· tolas es:;as humilhaçii~s (['le jiL ftmio uprc
scntad:1S tH\. cn.sJ. JJn.manto-n_, C·Jltll) Ur.a?.ileil·u, e 
nem o no\w~ d~lpula1lo que 1\S npr~~s-~ntou, ningnetu 
no pn.iz podcr;l hn\-cL· que se glod..:: com c!Lts. 
(-·\llOÜ<dos ye•·aes.) 

l>repat'I\-S8 pJ l3 contm o B:!\zil uma trugt!dla 
~apoiado<), nos e~tntto3 do R:o da Pn1tn,. c us suc
ccssus do Pnral:l"uay 1dt1 suo isolat!o5-

0 ti~- i"Ettn.\z ;-D~pois d.~ comedia quo se repre
sentou. 

O Sn. Ntmi.\s:- D:zi:l o tltlqu~ de \Yellington 
nr'l~ utt·imos di1u dn su~ existanda, fnllanJo da 
tnú. organisn.~~\o 'to cxorcito in~lez : « Tenho '·i
viclo 7;J a.nnos, vida u~ bonru (! g101'ill pJU•a. a 
Ingl<\terra, c IJcos me P•)Upll ·o dissabor de \"ct• 
u Ingbterra passar por ess~ trag~tlia quB mai~ 
ou menos p~'Oxbnl. SI.! ha ·d~ r"prcsent:u·, e contra a 
qual cu tenho" querido pr~•·enir os me.us comte!llpO-
rancos. » · 

Pnr(!cia qu~ ess.J gi·ande homem ,·aticinava a 
gu~r,·n d:l Crim_1a. ··Dlr-\·os-hci tambe·ll!; Sr._mi
nistr.>: « T<1m:11 tomto, veJ~ s~ ·podeiS amda 
carre<>ar com ·css:~. · tremend.-. ro,ponsabilidnde 
que tomdes :rnro. .eorn _ <!. paiz; ."ide .se. conj~
rttis 1l3 t.lmpc3tauú, cvatand, :.unda a agnoml
nia do imperío·e a. p~rdn de se:ts direito,;, que 
cumpl'cdignmm~nt.e defendolr: e suiltçntar (Apoia:<los-•) 

VAU:tos SRs. DePuT.<Dos ; - M11ilo. bem, muito 
bem! 

Fiça a discu;slo adial.o>. pelll ho;-a.. Levanb-se 
a &~ssão. 
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Ses;.si.o ent :; .1~ .Junho 

~OU.I .,IllO.-E"'j•e<li<"?llt:.;-R<ll.l<ICf<iO <la , >"<:!'1,JOSit1. .á 
(ttlla do tlrro11(). ])--...w--Jn·.o::os dos .S2·lÕ. Sa!fttO 
J~O"(,fltO , tíÚtlisb·t> ela jtUillif:<t, J-•et•J"U.;, }.[uya-

. lhii~~ Ca.vlrfl, p,(l.~lux·o ·,.: ~nf,,i.~tro dtt ma)·i11Jur. 
l'ota~ao.-Onl~m do tlia.-Pi3;1tçt7o tlrrs (o1·ças 
4.le t~i··~·rr. Disr.r-u·soR do.-. :~.·r ... ·.· l•'<.""Ji"a: ~ I.,ar./e~p:o c 
.\l<I!J<tlhiio-s Custro. 

Ett pela minlm parte:, Sr. prcsid.,n!e, cnt~ndo 
1'1u~ uma n\teraci\o ú imli8pens:wcl qll~~ seja ft!jta~ 
,, ~!la ú Lll qac n:1c> Clli.Jo nas fncu ldudes dn 
COl'lHniss:1o : (~ t\d nlistcr _quo n. t.l\H'H l rn e m sun. 
"abcdorin n tl"libcre, c cn p 3SS<l !l sujeit<~r o. 
objecto :\ sun c')nsiucl-nç,õo. 

Dir. 11111 pcrioúo do voto tlc :;rn~ns que foi ~ 
apprvvado p~b cnmara. : 

;.· hora (]I} coslumr, rc;t;\ n ch~mada, :l(;hiio.sc 
)Jres.,ntcs o~ Srs. víscl}nuc tio Baepcndy, Pnutn 
t~,trl(IÍ<ll}, :ll~clul<lo, Corrb d:\S 1\e\"<)S. Lima, co
tJ ~go L1~nL Sl"àJ·n.. Pnd1eeo .Tordão, FútT!l Z, Pn.
ehccn, 1;-cl·n.~lrn ~~ Arnujo., B!lt'1'Ct.O Pedroso,Bêlfvrt, 
bnriio di' )laroi1n, Bo,lri~ttes Sih·:., Viriato, 'Van
<lcrlcy, Tcix<.>im <lo Mnccdo,J:>adu:\ Flcury, Nunes 
Gon~nlvcs, .Barbosn, ::;ay:io Loual.o, Sou~a L eito, 
Almeitl,t o All.Juque:·quc, D. Fmncisco, J,oitil" da 
Cunha, Dntra Rocha, Ednrmto ·França, Mello 
Franw, Anwj,1 Lima, \"i~:rn de ::O.Jntloo, Dias de 
C•lT\":llbo & Ctmha. 

" F oi grnto ;i. enmnrn o conllecimento d~ quo· 
n dc$agmdavcl occnrrcncia que snlmn·ein n as. 
r<:!ln~êo~ do imperio com a republie;\ do Pnra
Pl\:n~ tenninon pol' um motlo bonroso pn.r a n.tnbO'f;. 

-~ ~s .. paizes, prcstnndo~ o gO''et·n c. pt\r!lg\tn~·o ír. 
rcpnrn~.,io que nos é devida. E~to re,;ultndo nl\-

• nuncin que a missno que v. l\(. I. cn,·iou nquelln 
~ r~publi r.a conseguir~·" ignnltnentc um accôrdo s~-

Compitreccndo dcpais os Srõ. Pnrana~n•í, Sn~·tio 
J.,obato .Junior·\ l'- 1lbnco, J,niz Soares... conc~o 
Silvn, An•tn~ B<lstos~ M~nJc~ tlc A.lmcirla, Panla 
8nntos , Pinto de Campos, Jt>s~i ~:t:nthias, Aprigio 
Guimariics, Ncbitls , Lni~ Ourlos , F~r•·ch·n de 
Aguiar, Bcrnm·dcs de Gouvêa, Teb:eil"a de gonzn, 
.lvsé Asc~n~c, Siqn~il·n Quei\•o7., Domíngue~ Siln\, 
Au~usto de OlivP.arn, H:1pos,• da c.~mnm, S;wah·a, 
R<>el•a c Paes Dnrn1to, o Sr. presideMe dcelam. 
ab c r t a a sess:1 o. 

C<>•npnrcccm dllpois os Srs. F. Octavinno, Trn
-.·assos, Bru<quc, Costa ).lnchau••, Theopllilo, Ti
tára. Antonio Candido, Z:ochnrins , Sour.a Meneio<, 
Souza 1-' r:\uco, Pnr,\nh~>R , l~ihéiro d:t Luz, B1·nnd:1a. 
F~•·n•mclci Yit!im, :Montei ro de Bnwos, Pcruira 
<l•l Silvu, Jacinlho tlc :\lcn<ll}n ç.-~. Pedreirn, Seeco, 
Magalhães Ca!<tr.>, Liwnmcnto, Bt·ct•·•~. Hlppolyto, 
Fi(tueírn · ele 2\-Icll<l, Jl:mdP.i..a do !l·rello, O..:andid<> 
Bor!l'o~. Hnrt:1 , Arnu.io .l01·gc, Sobral, A7.crcclo 
C~ufioho, J,ilnn c· Sil,·n Sol.JI'inh..,, Fausto, ·Pnllla 
Fonsccn, Pucca, (;o,,cs Hib"iro, Delisario c licn
ríqucs. 
U.~sc c approvn-sc tt neta dn sess:io nnl~rior. 

~:xr~;ou:xTJ·: 

Um officio do S1·. ministro do imperio, solir.í
tandl} desta c:unnrn o neces.~nrin cm,sf)ntimento, 
:11-'lrn <)Di: o Sr. dcpnl.adu J osé Bento <ln Cnnhn 
FilltlCircdo C<>ntinue a p•·csidir n pro,·inci:\ de 
P•trn:\mbuco dnrnnto n pr~scnt~ scssiio.-A' com~ 
Jllissiio de consLituiQiiO c poderes. 

Lêm-se e approv•io-se vnrins rednccõcs. 
O Sn. PnF..'ITDI>~TE:-0 Sr. Snyiío Lobnl.o'pcd io 

3 pala\·rn, nõo sei se ó pam negocio urgente. . 

1 tisfact o>·il} :\cürcn das out•·as questões p endentes ... 
I Scnl1orcs, es taR phrascs, que a cnm:ll'a podia. 
{ COI\\"CIIicnwmente empregar na occa;;iiio em quo 
1 nppro\·on o voto de :;ra"='ns, nn. qu>t<lt•a nctual, 
~ dtJpois que cheg.~u?lo ao no~s~ ?Onltcciruor'!to ~s 
1 ultimas oçcm·rcnelrts, que m lt?hzmct:!.o t l\·cro.o· 

l
lugnr no l.laragunv, ni'io ó nH\iS possi\'Ol quo a 
cmnnra ]XlS!>.'\ ml\Ílifostal-a;. 

i 
I 

O Sn. SIQüEirtA QCEinoz :- Apoiado. 
O Sr:. S.\ vio Lon.\TO :-Por este modo n camnrn. 

seguramente não p<ldcrÍ•l tradur.it· os sentimentos 
de que se acha possuidn. . . . 

O Sn. SrQUEinA QUI::nt.oz :-Apoi<~.do . 
O Sn. S.nX.o Lonuo :- .•. de qu.:~ todo o paiz· 

so acha possuído: ·nffrontarin rnesm.1 n salledor!n. 
dn coroa dirigindo-lltc -taes palnrras. 

E o mais é ainda, ::;r. presidente, qtlc um tnl 
topico, neste solcmnc documento, d:u·ia um argn· 
m•nto pndcroso no presiden te do Pamguny parn. 
repcllir qt1ttlquer pretcnçno do nosso governo, 
,,tfeç;antlo que esse tr.nt.1do, •Ott 4ntcs cssn burla.. 
de 1.rutnclo que cllc foz com o llo~so rtg•·ntc, qnc 
hoje esti< deomittido, <i muito SU~>~I.<m taYcl, c ntó 
<lc ccrt<l modo teve n appro\'n~ito tia r.mnnra do
Ilrazll, poro]ue a cnm:1ra do1 B1·ar.il , em mua OC· 
cll.síiio tt mais solemnc, dcctn.t·ot\ ;, c·n·ua, d epois 
do cMnr pel"feitnmcntc inteirnolu destas cit·cum

·stnncins, que cl\n confiava q ttc tod>ls as <JUCS· 
tõc~ pendente!\ bnviã.> de obter, medinnto os 
meios cmpregndos, :1 m!lls satisfllctor ia solu~uo. 

Y. Ex., portnnto, St·. prcsiucnto, deve reconhe
cer ti irnp(lrtnncitt d gravidade d~stu milteria. 
Estou que a camara em sun snllcd•n·ia nilo pôde 
desprezar umn 'cmendl\ q ue é indisp~usnvcl (l 

est~ período. 
O Sn. PnESIOE:\'TE : -Devo dizer ao nob1·e de

putado .•• 
O Sn. S.n·i.:o J.OMTO ,_pflrdõe-me Y. Ex., PStou 

a concluir. Eu tinhn csboçndo a scgu.inLc emenda: 

.O Sr .. Sayt"•o . Lob<> t.o :- E' para negocio 
nri!:Qnte .e. 11roprio dn occtlsi:io. En o e>eponho a 
V. ·Ex. c a camat·a. . . .. I 

Segundo o que d~lermi ua o regírncnto, nppro- ·\ 
Tido o ,·oto do go.,çns Jcve volta o· elle :\ mesma 
rommi~são q11c o apnlsen~u, a q_ual podem !nzer .I 
~una· ou outra nll.ct·açào insigmticante, I.Ro só
mente tlc· reda.cçiio. 

~ A ean1n1·•1 dos deputados, senhor,. úcl in ter
prete dos :sentimentos . tlu todos os b •·azllelros, 
somprc preo;tar:\ AO go,·etM <l~ V. M . J. O l.."laÍS 
decidido apoio n o etnpenho de sustentar, com a. 
honra e dtgniJade nacional; os grande:< .e legi· 
tim<>s interesses do imperio; c faz votoR para. 
qun n. ciesagrnd,avcl .occurrencln que sobreveio 
nas relações com a · republlcll do .Paraguay e 
outras queswcs pendentes .t ermio;;.em· .pot· um 
modo honr..~so pa1-a ambos os p!lizes.· " . 

Assim, o Yoto de gmça~ que a camara ba dias , 
.apprO\'I}U ~·l}ltou, d11 conformidade com o regi-~ 
mente, :i commissi\o. respccth·a : os meui )lon
ndos collegas dessa commi$são entend~riio que· 
:não ha'\'i.A nnda :. nltera1·-so, quo uiio ha~·in 
me$mo correcc.'io .!l!gttmt> a faz.:r-.se no sentido · 
de redatç.ã.o, c tantG ussi m que -o maadanão pns- ! 
""r • .limpo, c ~uppouho que nte j:í se no;ha ! 
robrc a ru.e"'" :I.Mi~:;m•<l<> po•· V. E.~. c o& 8rs. &c- ; 
.:re UI rios.. · · l 

Era c$tn a ntterac;ão que . entendi que :se deo;ia. 
fazer neste p eriodo: mas .Y, Ex.· deve reconi•ecer 
(jUe elia excede· muito a.s fneulda.dt•!<. qno tcn1 n. 
coromiss~o: a camarn somente .é que pôde deter· 
minar . Entendo, Sr-·p1·esidente, . que n --occnsiiio ó 
pt'>pria l!a.m se delibcro.r '-' · deeiuir .. csl.:t ml>lcria, 
c qcrc u..o •·ale. qntll.qner C!)nsider.aç;io ded uzida 
do r~ghitenl.o. dn c:ua, . porq11e .achna · tlell~ estA 
o <lictnntc do bom senso, e as altas CO")I'l'uienc:ias 
elo esta I•>, quo ·em todos ns OCca&iÕ4'.$ c sob r~ tudo 
so denmt atc.en·.ler e sus~ntar. Niü em possivel 
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que n camnL·a, nlani4.!tada pelo se11 regimento, 
feito uiio só pl\ra systematis;:u· u ordem dos tra
balhos, se julga:;su incapaz de remover un1 esGon~ 
dnlo que por certo "" daria. se nesta occasiiio 
lnanifesta.s~e á corOs. os sentinwntQS c a:-; pala
vras lisongeiras q11e se achüo neste periodo do 
voto de graças, qllando pela verdade sabida nem 
élla assim o sente, nem o póde exprimir. 

Entendo que a c:unara de.vc a.eolhel' a minna 
emenda ou outra equivalente. 

O Sa. PuESJDI>XTK :- Dir<Ú â camara o que oc-
corre a este tespeit(l · 

Depois de \'atado o projecto -i e reSJ;IOSta á falta 
do tf1rono tleda>·d q11c ia remettêl-o a commis;ào 
no. fõrmn. dos cstylos e de um11. decisão da ca5a 
tomada na sessiio' d~ :2! de Maio de 1813. Assim 
() fiz, nu~-J depois o dh;no· relutor du. commh;são 
me declarou q llC não havia neeessid,>de de alt<l
rnção algnma na redacção do J?r0ject.>. Neste 
:se11 tido ItLC.w.lou .. se copiat" o origrna.l na secre· 
taria. Antes, porem, de ser entregtte' a respostR 
á deputação pam levai-a ã presença de ti. M. 
o_ Impemdor, tcnciona\·a submettel·a á appruva
çao da camara. . 

O Sr<. S.<Y:i:o Lon.>"I"o: ·-Sempre serl bom que 
"T. Exc. declal'e que naa fui ._.u que disse que 
achava que o voto de graças não devia satl'cer 
alteração alguma. 

O Sn. J?nEsrolll.'TE: ·- J!J. d~clarei que foi o 
digno relator da commiss1io. 

O Sa. SAY:i:O LonA·ro :-Não· tinha ouvido. 
O SR. PnRSl:OESTE :~Púr ~;ons\!g:uilltc o. oec~siUo 

oppol·ouna de set· attendtda. a reelamaciio 'lue 
acabou de fuzor o nobre deputada relativamente 
a um topico ela resposLa é quando tie tratar •le 
approvar a sua r~dacção: antes disso não julgo 
bem cabida a reclamaç:lo. 

O S!t. 'S!o.Y:io LOJl.\'l'O:- PerJóe-me V. E:.:. 0 
que eu proponho niío c mate ria. de redacçã ·, ex· 
cede as facu \dadcs da commissão, só o cnnuu-:L 
ê que póde resolver. 

O Sn. PnE~IDEXTE:- O nobre dcpttlado hmn• 
sabe est.'l quest~o póde ser tomada em conside
ração quando se tratar da rcdacção. Ahi é p~l·· 
mittido mostrnr·s~ ([llC l1a ineohorcncia, canll·n· 
dicção ou absut·d•>, afim de desfazer·sc tnl cmbnm"o, 
e niio antecipa:lamentc. • 

O Sn. S.u·Ão LouAro :-PorJóe-mo V •. Ex., at(: 
não estíL no8 estylos da camara prllpôr·se u. l'C· 
dacç1o do vu to "" graça~ á <llscuss~o c votuç,1o 
da casa. 

O S1\. Pn~grn>::<:T~ :-Na scssiio d~ lS 13 ') Sr. 
Ferreira Pcnna, entii() deputado, p.-opü~ q>te ,., voto 
d~ ~rn.ç.n.s fo:sM l'Clu~ttldo á Ulesrnli c~nnniss:lo, 
ama a q Ud ni<o ti v esse siuo altcrnt!o par ~mP.ndas, 
e ~ cc.mara \"Cl'il pela leitura qnQ o SI'. ]u SCCl'C· 
t.nrio Ylli !nzer das r~sp~ctlvas octas, qnc aquelle 
anno foi submattido. ti votllçiio da camora n re· 
dacçii.o do voto de gra~ns. 

o Sn. s .• YÂ<) LOII.lTO :- l!:tn n~nhuma d~ multas 
ses;ões anteriores foi lido. e posta á Yotacüo a 
r~dacçno do 'i'Oto de graças; V. E;:. pólo. c!a1· tes
temunho disto,· e o mesmo se faria agora se cu 
não ttúuxesse esta questão é. .casa. 

O Sn. I• S•;c~>ETAR!o lé as actas das sessões de 
:21 e 26 dê Maio de 18 1>3, em que foi toma la a d~li· 
beração a que o Sr. presidentl se referia. . 

O SP.. P&t;SIDE~TE :-A eamarn acaba de ou•·ir 
a leitura do que se passou nesse anno. E' ver· 
dade q11e est.IJ uso não tem sido sempt-.. observado 
Quando passa a resposta á falia do throno sem 
omenda alguma, e a commtssão declara que não 
ha necessida<le de corrccçoes na redaeçii.o, manda
se pôr a limpo o traoolho, c, assignado pela 

TOMO 2. 

'57 
UliC!S:::a, (ll\tl.'ega-se o vvt0 Je ~raças á deputaçã.o
p~ra s~:.:gu.ir o seu dcstinu. ).Iils, á Yi~ta. J.a du
voda du uohre d~putado, de que j:l. estava pr<'. 
veni1lv~ tenci.Qnavu Sllblnett.er ú. cun~idcra(~:t., da. 
0as:< a r~dacçào do voto de gracas. ~orno ·fui ap
pt\n·auo pola camara. Então o noln·e deputado. 
pode manJar á n1eoa a sua emenda, e a camatil 
tratnr:í ctil examinar se lla incobercncia. cont•·a
Jicc:'i~ ou abstirdo manifeste• nn materia uppro
,·nua, pam que possa ser <ldmlaiaa a emenda. 

Lé-s,, e cnt,·a em uiscnssiio a t·edacdio da l'CS-
po.<tn á falla :1 o Uno no. · 

O St<. SAYÃo LollA'ro:-Peço a \ T. Ex. que manJe· 
ler a. fHnerul.a. · .. 

O Sn. Ps:m~IO>:.'<-r:.: :-Xãa m~ j>QSSO guiat· nesta 
Jiscussilo seniio polo que di3()0C o l'egímento Pr> 
art. n/; e necessario pois que a cam•& pre
y;amelltt) decida que lm no ,·encido incohcrencia, 
<~ontra<!icção ou absurdo mnnifesto, para que possa. 
ser aúmittida a emenda do Sr. deputado. (Apoia-
dos e ?117() np~iadD~.) · 

O Su.. x..~..uuco ~ílúni.-;trQ dajusti.çaj oppõe:se á 
moçà.o pon1ue inve1·te as fvrzn~la,; do l'Cgilnento
c os estvlos .;st,~belecidos sobre a díscttssüo do v0to 
de graçi1s. 

o s ... r--o,..•·az:-Sr. presidente, eu divitjo
do n<)U~e ministt·o da. justi,a e da sua lloutrina; 
o ~h'. mi~lstl·o <la jt<stiç" quer rlar á l'éposta á 
falla <lo th•·ono um caracter permanente, como o
que tLhn as leis o1·diuarias; mas a resposca '\ 
falia elo throno versa muitas vezes, ou guasi 
sempre, sobt·e factos <lne se d'1o ate cé>·ta epoea 
de certo modo, e que, passa·io dias, ou desappa
recem ou se succedem de um mod•J contrarío a. 
toda a eRpJct,tti,·a. Ell dou um exemplo ao nobre 
ministro ela justiça. . 

A c:Drôn na nU~rtura das eàmürn.s nos diz, --c. g.,.. 
qua mn dos me~1bros ·!a família im)lerla.l, dep0is 
<.lc graves padecimont~s. se uch!L melhor. A cn
lll<tl'a neste caso ,·ataria a resposta fdicitando a 
wrúa p•ll' tão fausta noticia; depois porêm -da 
vota~ão, ern vez da U1elhor<~. e re~tab•lecimento, 
~~ M .. se o succcsso contrario ine,petaào, o falle
cilncnto, o \'Oto de graças como ell~ tin'ta sido
cun~ebiuo e ·votado acaso de••ería 3t!l' upresmtado
,\ ciJrúa ·? 

Dut't!in ... ~e div.;wsos apa~~tel)~. ) 

Sr. cotno esse facto ou.tros se de5semt a camara. 
dovtJr1a cingir-se á m<ücriaUUt\de dn fórmuta, lneu
tiuJo no pai• e á cot·õa? ••. 

O Sn. :.\flxisTno DA JusTr<;.\ :-E' um neto fdto. 
O Sn. F.:~tru7.: -Pergunto ao nobre minist!'O da. 

í nstiçn se nos ncgoctos do Paraguay a corüa 
<[is~cssc ú c amara: " Esperamos d;:,:,; esforço:; da 
(\ipiolu:\cla um dcsr~cho sntisfuctorio lí.s qu ~stucs 
<lo Pttrngttar. " :>o este ~esfecho por cil'cumstnn· 
c.:í~is imprc,·istas u-íil se jl~s~~, c se no co1·rcr da 
discuss:'IO, o uepois do \'Ot.ll.lo o \'<AO U<! gca~ns, 
so r~conh(lc•l>SC que esse desfecho ct':l contrario 
R1.t~ i~llercsscs Uo pni-:l, e d-.)sso lug..1r a uma. gum·r~~ 
ao pdnci pio ..te ho~tilidades, a c:uu:n'" Yotarl_:L 
essa rcdacçuo na furma em que c;ti\\'D. cou(cb>
da. 1 Cerw q ~te não: p Jr conseguinte a don trina 
do nobre mmistro da justiça n•io se pode cou•i· 
derar coma uma doutrina orthodoxa; set:da as;im • 
::i1·. presidente, se a op_posicão tendo offcrecido no 
gabinete um meio mutto stg.•ific,üivo pelo qtUl1 
a camara declaro ao paiz e :l. c.Jrüa que pôde 
contar con'l todos os seus esfvl'ç(lS, o ministerio. 
não quer L.. Deixal-o cami11har ~ua abal~o como
tem ~aminhado em tolas as co11sas. (Apotados.) 

O ministerio, souhorcs, não se ,deverá. lison
gew: CQm esse apoio que lhe da':"os? ~hn, st!nh_<>
rc~. ~ tan to mais"quanto os ult,mos .Jo:~aes da(T 
es,;es trata•lo~ fúlus ~orno uu1 :!lnmsttClO, e. o 
Paragnay se armando para. a gac1·ra, e nesta::; 

s 
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-cin~um:-tancias , t•l'az\lctro que sou, l.n-azilcil'llS. •1~e 
,t.Qdi,)S. somo~, nãv havcmu~ de Qtlerc~.:et· ao llllnJS· 
terio pahn'l'US que pouem sén·ir d~ ba~c !\ quae;;;· 
quer empenhos, 1\ quaesqu~r med!Jas de ror,.as, 

--~~ valor d~ tlUd o .;o''!lm_o possa !!Inçar 1uão pnrn 
sust~ntar a honra " digmdnde nac•onal ? 

S enhores, ·eu - ll~O insisti•·ia ne:>te ponto S ú não 
-ouTisse (I nobr~ 1nini~tro s~ prouunc•a.r do módo 
por•lUC ou,·istcs; el< creio) quo a c~ma1·a ~o ~eve 
:Ull1r t\ .opposição pal.'f\ dize\' tl. corua: 111 s~nh(•r, 
e0nfiai n:\ cama I'!\ dos.dcputados; clla t •Jda, c0mo 
um sú homem se ergue•·,~ para defende•· c sus· 
tenl.:;r a hour~ c di~:nidade da nnçi\o (muitos 
npoinãos~ • ; nc~t·l s~ntitl.o cu ~pp~•n·o qualquer 
medida, emborn o mimstcno não qu~u-a. 

o S1'. ~t:::u:~O. lll::.J.co;; cu joiO t•·o:- Pl·inctpio 
-cotn o Picta latino - Timco Danttos et dona (.: · 
.t•entcs. 

i Vlt:a.< r eclamarões- l 
O SR. Pn•ist~>l>J;"T" ;-Att0nçiio! 
O Sn. ~LI.oAr.nÃES vAs-rno: - Pr~_tent.le-se uma. 

110Yidade com exa~eraçi'ies p erigoSlJ-S, quando in
n<•Centes sejiõo ns ~ntenoões do~ nobre~ deputndos. 
E' perigosa esta discussão ; p~o~ede_m os ~obt·cs 
dep~ad?s com lll<\nif.,st..--. pree1p1ta~ao .• - .:necla
m açCJeS.1 

O Sn. PnESIDF.:<;Tl::-Attcnçüol 
O Sn. !lfA~.>LHÃES CAsTRO :- ••• eom cxa:;'e•·aJo 

~mor d;> patrin, com zelo extemporaueo pele. l1onm 
e dignhlad~ uacioual. -

Quereis uma _ no,·idade não adn:tissiYel no voto 
de gr~a>, e;tando marcado o -~ha c hora pat·a. 
Sua 1-Ian-estc.dc t·cc~ber a dcputaçao com at·~sposta 
da cam~a ao discurs"da corôa. 

Se não foss~ po~sivd ú c~mara mauifesta.r sen· 
timcntl' s tiio patriot:cos em ouLru occasião o poT 
õutrQ qun!quCT modo então eu acompanharia a 
~pposiçào; hoje me;;,, o p.oré~ pôde subir . uma. 
mcnsag~m a. Sua ~:lagest::u.le rcJt:tt:lnJo o me1o c o 
modo proposto. 

·A patrin n~o tem so!frido ataques_ reccn~s em 
sua dignidade. 

Voza;s:-Ora, ora! 
O Sn. i\l.~G.\Lni\es ClsTno :- A cclcbrar,tio dos 

ultimo~ tn1trulos com o governo do Paragu:~y nilo 
importa essas graves oiTensns. ( t.•ivas 1'c"Clawaçiíes.) 
Po1s ·. nes~es tratados celebrados 11elo plcnipoten· 
ciario b>·azileiro j;\ se pMc-Yor offcn~ns tão gl'lli"CS 
á digniunde e á honm du. nao11o·? Ni'lo! ~ 

O nul.o successo dessns ""-pediçi:ies contra Schns· 
.t.oJX>I tum aCAso ~iJo 'con;;idcmlo pela Fran~n e 
)!(!la In~lnt<:r1'a e.>mo ontra~ tantas oiT.,nsas da 
dignhlaae ntlcionnl? Não de certo. Oi rei pois que 
o nu'to · succ~sso da cxpedi':iio brtt7.ilcil·a no P.:A· 
t"agna\" ni"•o pu<l c ser c•msid~r:\do co1i10 gra,·c or-
1cn~a 'dn honra c di:,:nidadc nncionnl. ·o. nob•·es 
deputados querem umn inno,·a~íl;~ que não pi>de 
pa.;sar pot· ser contrn o regimento; que é súmcnte 
uw meio de opposi~iio imprudente, e mni::~ nadn. 

Voto JX>rt .• mto contr" (1. t>re:tenc"io que se t!is
~uto. 

O Sn. PnEsu,.::o;TJ:: :- E<t-'1 prcenc11ida. a hora. 
-da 1• parte da ordem do dia. · 

o Paohoco- En peço a urgencia para que 
este negocio se decida nojc. (Apoiado$.) 

Constlltad!l a camara é concudidn a urgencia. 
O Sn. PAcJteco :-Sr. presidente, nfio posso 

deixar de associar-me aos sentimentos patrloticos 
daqu.elles que entendem que alguma modifica~o'lo 
$e deve fa?.er na respo;ta á falla do throno. Para 
que isto tenha lugar. J\ào ser.t\ j~ mister instit-uir 
uma no-ra di•cussão politica, lbmo parece temer 
o nobre ministro da justiça; é de e3pcrsr qne 
gq_uelles que tomarem part~ nesta dtseussão se 

limitem só ao estado da quesLào, e guardem para 
tempo OJ?portuno mai$ largas cousidera~ões. ~ão 
posso de1xnr de.admirar-mc qua o governo, que 
r e pro\'Oil a C<1oducto. du seu agente p6rante a re· 
publie:l. do Paraguay, rejeite a emenda que deseja 
apresontar" uobre deputado ~lo Rio de Jnneiro: 
parece-me q.te niio so devia aceitai-a, como que 
Já. devia ter vindn 1110 torpo legid ativo di%er alguma 
c:msa pedindo t.al\'ez uma sessão secreto. pnra 
trntar destes nP.g0eios, p~r~ íallar franeamcnto 
ao coqm l~p;h;.lativo, c pedir o seu eQncursot e as 
medidas que fossem necessaria.~ pllra snh·ar a 
dignidl\de do paiz, que eu ent.endo até ccftO ponto 
eompro)mettids naqnclle lugar. 

0 ::>n. 2\{I:o;IHM DA JuSTI(A.:-JI<ao é poSSÍYC! 
ainda. 

O Sn. PAclJE~O: - Pen~o- que nesto.s cit·cum
stancias n .C.'lmara dos Srs. deputados so apre
sentará perante a corôa fazendo um papel não só 
vergonhoso, eomo ate ridiculo; dá-se um voto de 
ttpprovação ú. mnreha seguida no l?arag11ay nr.m esrna 
occas iilo úrn q ll•l o proprio govet·no acaba do re
provar as Mg->cie.çõcs alli feitas ! E' u ma irrisão 1 
Embora fosse e.<se voto approvado anteriormente 
.~s ulti-mas noticias, scmpt·e se dirá que a camara 
dos :5rs. deputados foi impreviuento, que não 
estuçlou . como de\'in., a marcha dos negooiQ:i, 
cmittindo uma opinião que os factos se-apressárão 
a desmentir. 

Não duvido ,q11e a modifica~ão que se des2ja 
possa encontrar dilliculdadcs no regtmento; mas, 
nào ob•tante ser eu inimigo de ''lolar <l isposições 
l•Jg!lCs, não trepidnrei nesta occasiiio em feeluu 
os olhos fi 'qualquer irrczulnridnde, para qu;:, ,·ão 
no voto de graças palavras animadoras. Trata · 
se da. nacione.Udad e, e cn m pre que aq uclles q uc 
falllio em nome da uaçiio sejilo os primeiros a 
~clnrcm c n infundirem este g•-ande sentimento. 
o principio de nacionalidade tem feito _e ha de 
fazer por rmüto tempo a grandeza do imperio bra· 
zileiro cumpre que pugnemos por - elle: .que nos 
apresentmnos com honra perante o -mundo, o se 
nclle ain.i" não :wultnmns, Ct'eio. que podemos, 
e que deYemos na America meridional apresen· 
tarmo-nos ·com o orgulho do nome brazileiro 
(apoiados), niio só porque temos a consciencia da 
nossa fort.n (11poi'làos), como por nossas iost\· 
tuíçõcs, pela justiça da nossa eausn, c pelos fa. 
,-ores que ~mos desinteressadamente prodig~.li
sado o\s reJHtblicas do Prata, principalmente -à do 
Ptu·agua~·- ("lll~iados.) 

Não se trata, senhores, de uma q_uestão de 
pc.rtido, trc.ta-.;e de patentear o scntunento na· 
cional, trata·sc mesn1o d-) tirar o !:Overno da 
posicilo critlc:~. cru que se collocou nesta desgra· 
,.ada questiio: e s~ estes são ·os des~jos di\ camar:t 
uo~ S1·s. deputados, porque niio luwemos de apro· 
vcitar cstt~ p1•imeira c solemnc occt~siiio que Ee 
oiTcrcce, purquo não bavemoa uc consentir que 
sda aprusent.D.Jo ã coruJ. um v.;to de grn~ns em 
q ue vá eonsigna•lo o scnt.imcnta unaníme da ca· 
mnra? 

Tenho sempr~ gido o mais fiel propn"nador do 
principio da legalid,.de; Kmo as formuias, e fujo 
ac as violar. !11às nesta occasiilo não quero exn· 
mlnu•· "e ha irreg11laridade na modificação que 
se p•·ct"nde, e votarei por qualquer moção no 
sentido d~ fau r 'bem patente á clOróa que nós 
eslamos promptos a dar ao governo-do pa1z, qual
quer que elle seja, todos aquelles meios que fôrem 
indi~\)Co~n•·"is para sustentar a gloria nacional. 
(Apotados.) 

O Sr. Pnranhos (ministro d!l marinha):
Sr. pt·esidente, eonio o meu nobre eollega, o Sr
mimstro da justiça, eu me associo aos senti· 
me11tos patrioJticos que têm manifestado os nobres 
deputados que sustontão a necessidade de uma 
ntodifi.eação no voto de graças já approvado p ela. 
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camara; mas eu ni:lo p1sso convir co1n os nobres 
dep<Ltados em que se violem os estylos ua casa. 
e o seu regim~nto, para se fw:ér éSSa etnenda 
em um acto já discutillo e decicli<lo p~la camam; 
eu no\J posso convi1' em que haja a necessidade 
dessa mani!estaçiio á coróa pelos U.ltitnos suc
ce:;sos que · sobrevier:to em nossa~ relaõ":õe:; emn a 
rcpulllica do Paraguay. • 

Senhores, a manifcs\Qção de sentimentos pa· 
triotieos é seg:tra.ment) muito dlgna da carnn.ra 
dos Sl's. deputtldos (apoiados], mas tambem p6de 
ser perigosa c _altnm~ute prejuJ .. il:iat ao~ interes
ses do estado quando seja prematura ou dcsne
cessaria. Q,; nobres deputados parece que flgur~o 
um cas·lt$ belli que o governo· imp~l'ial não Yê 
ainda ; pa1·ece que se tt11ta de levar a ~ucrra a,, 
Pa1·aguay, que a ~;uet·ra é 11ma necessidade in
declinavel pm·a o g•>verno, e que nesta conjunctura 
a camat·a se deve apressurnl" em assegurar o scn 
apoio á cort'>a, segttrauça que ~üiás nno p6de se,. 
posta em d11vida. (Apoiados.) -

Pois, scnhl)re~, niio ha graud~ inc0nve-
nientc em considerar e decidir questões inter· 
n~ciQnacs c::CJm essa celeridade, com esse a:çoda· 
mento com que os nobres dcptit:tdos parecem querer 
levar esta questão 1 

Qual foi n. offensa feita :i honra e á d igniJade 
do IJuiz? Onde Y• virão os nobre~ deputados e:;sa 
offensa '? Pois, porque o ngcnte· diplomntko do 
imperio cet~brott. convençõe5 que niio podem ser 
appro ,•ad ns, segue-se que h a umA offQnsA á Jv.nra 
e á uignidnJe do impcrio, scgl1c·se que nos de
vemos desde já preparar para a guerra, levar á. 
coroa um voto de guerra contra a republica do 
Paragu .. y? r 

O SR.. SA.Yit:o LonA.To :-Esta !ttntasitmdo o. seu 
modo. 

O SR. ML.,LSTR.o n.~ MAnnnu. :-N>io é esta mn.
nifestaçiin, aliás de scntimentns muito louvaveis, 
\•el·dadeir:tmente bri\ZiiCÜ'OB, COntn\riO. a prudcncia 
com que a c>maro. dos S1·s. deputaJos ha de 
querer que o p:overuo imperial su"tonte a dignidade 
e os direitos do im!)Crio? ... 

O St<. NGmA.s :-Quem sabe 8C ha plano nessa 
mnnifc$11\çiio? 

O Sn. Z.,It:.:tsTno PA M:A.tu:.:u<~. :-Nilo ha plano, 
acredito, mas ha iuoppurtunidlldc, hll incC>nve· 
ni.,~cia, que os rtobres cloputlldos, relleccindo mllis 
de os paço, lliio do recouhccer •.. -

O Stt. SAv:\o LonA·t·o ,_Como se ha de nppro,·ar 
esse pel'iouo depois &lo fncto conhooi<lo 1 

O Sn.. M L-.:rs·r~..o llA. MAnrxrxA :-A f111la do throno 
relere-se n circumstanclns que não silo actuaee, 
que uno silo nq1tellM a que se rcf~rc o 
nobre d~put.ado ; R camorn rl Í$cutio o votou o seu 
vot.o de ~··a~a~ quando aindll milito.vilo css!UI eir
çums\.nn<'ll\~; n•'io ha. port.antu incongruencia, nrio 
lla inconveniente pam a causo. publico, em que 
a cam!lrn uos S1·s. deput tuos dlrij!l a corôa esse 
voto d~ grn~as, que nil.o púd(t ter npplicaçlio a. fucr.os 
po~te r•ore.i. . 

Niio h o. necessidade da manirestaçiio q uc os 
nobres deputados pretendem fazer (apoiados) ; nos 
niio. estamos jú, Sr. presi~ente, collocado$ na 
con.Jnnctttra de uma g<>erra Cl)m o Paras;uay; ·a 
pmde ncia e a ""bedorin do goYcrno 1mperial 
podem ach.~r algum& outra 5oluçiio, alguma sólução 
pacifica á~ que~tôes ainda pendentes ••. 

O Sn. SAvio Lon&To:-E' o que diz a emP.nda 
-uma solu~ão honrosa a ambos os palzes. 

O Sn. MINISTR'l DA. M.a.ru:o;.HA :- Mas a. <!menda 
tende a fa~er crer oo paiz, âs potcncias estran
geiras, que llos. vamos preparar para uma guerra, 
quA não podemos decidtr ns questões pendent~s 
quo temo:> com a republica do Paniguay s~não 
por mei() da força ••• 

0 Stt. S.HÀO LOMTO:- ·E' interpreta~ão que 
Y. Ex. estã dando; o paiz nos julgar.i. 

O Srt ::l:h:.:r~TI<'> D.~ ~IAnr><rt..:- Sim, o pniz nos 
julg~r.\. Purtant<:~, Sr. presidente, ptlrtilha\'ldO os 
scn~imentos Yerdadeiramente brazileiroa qu~- -ina
nifc~t,1o os nobres dept>tados, niio posso convir
em que se m•>difiqnc o. voto de graças já appro
vadu pela cnmarn dos Srs. doput~olos; quando 
já se pedlo á cor6a dia e hora para a apresen
taçgo de.>se Yoto <le graça~. e esse dia c hora. 
estao nul.l"<~arlos; QLlando ni\<> se diio cs<as o!fen
sas ú <lip:nida<le do imp~rio o:e,te o~ nobres depu
todos se afigur!lo ; quando nr•<o h a nccessidad~ 
de fll7-e<" crer que o paiz está na necessidade 
iudeclin:wel de decidir s•t!\.~ questõe~ com- a repll· 
blica do Pnraguay pclq r~cUt'$() extremo di< 
.gne1·1·n. . . · 

0 Sa. PACHECO:- N ào se diz isto. 
O Sn. :.'ofr:<rs"J"n0 D,\ MAmsn.\ :- A resposta á 

)atln tio throno niio póde prestar argumento algum. 
no ~O\"~rno dn. republiea do Pai-agua.y; pelo con
tra no fat•t\ sobresahlr a injustiça com que esse :;;o. 
v~r.fH> Lem proçednl.o pura comnosco; to1·narli mais 
sensível que :l den!!gaç,ão de nosso~ dlt·citos quanto 
:\ navegação do rio Paragu~y e ao tratado de 
limites e,;tava longe cfe ser pre,•istn pelo go,·erno 
imperial, contrasta com os sentimentos pacificas 
e nmigaveis ~U"- o goverllO imperial por mais de 
uma vez tem manifestado a essa republica; long~ 
du S~l' "argumento que se preste as pt"otenções 
exogcl'adns do gov<Jrno do Paragt1ar, repita, fnrá 
sobrcsahir n. jastio;oa, a moder~çào e os senti· 
ro.ent~:~s amiga.veis do gov~rno imperial, que tão
Jmrl tem sido correspondid<">s: 

Por todas estas razões Yoto · conlt·a a pretenç~ 
dos nobres deputados. 

_ o Sro. Say::Lo ~oba:to :-S1·. pt·esidente, etl 
protesto_ contra a intet·pt·ettu;ão que nprouve a•> 
nobt•e ministro da1· ti. em~nd.a. que tive a hollrl} 
de apresentar. (Apoiados.) . 

O Sn. D. Fnu;cisr.o:-Apoiado, e uma interpre
tnçiio for~nrla. 

O Srt. S,\Y:i.o LonATO :-N•1o ~e trata de um 
prcgiio tle guerr~. niio s~ trata de estimular UD 
go,·crno p lll'n lnnç !Ir milo de meios os mais vio
knto~ <J íltl·opeltnr uma que.4úo qull (lóde e deye 
ser J.ccidida quanto Cor possiyel muito pacifica
mente. :\. emenda tem unl sentido tão natural. 
t,io clnro, que é por certo admiravel que o n·•bre 

' mlnlstro mio o conhecesse, ou pura melbo1· dizer, 
Sr. prcsiucntc, o nobra ministro, couhecendo per
fcilnnwnt~ o sentido da en1enua, declinou dell•), 
porque Rll posiçiío apertada em que se acha ent~n
duu que em convcmcnte iUttdi-r u. qnestil.o. 

Sct\horc$, niio so trata t>•> süm~nto do levar
ao thron.> <~ma. manilostaçüo .dos son timent()S pa· 
triúticos do que so ncha possui<la. esta camara. 
t.mtll·~e princll'alrncote de remover do voto de 
graças um periodó que envolve uma ralsidade 
munift~~ta. (Apoiados.) Se a .:amara, nas circum
st.anciBS a.ctune~, se apresenLat· pcranLe o throno 
imp·~l'ial c profel'lr o que se contem nesse pe
rioilo, mentirá a seus sentimentos, mentir•\ a·)5 
sentimentoõ de t<.~dos 010 brazileiro~ (apoiadas) ; 
o.ff!'ontarã a sabedoria da coróa, que estranhará. 
nma linguagem qu~ as eircumstancia$ actunes 
repcllem e con<lemniió. E com eífeito, senhores, 
ha,~cmo$ de dizer ao thron , havemos de pro· 
clamar a t<>do o Brazil que as. neg.Jeinções en
carregadas no Sr. P~dro Fe1-reirn de Oliveira ltlYâo 
bom caminho, que a. camüra deposita. séria, sin
cera ronfhmça no r~s11ltado d~ taes negocta
çij~s?! . . . 
. Em taes circumstancias, Sr. pr~sidente, põde 

valer es~ argumento miset"liYel, ousarei dizer. da 
tca do nosso regimento? Pois n c!ln1ara que, em 
circumstancias ordinarias, rem tantas v.-ze.; dis· 
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pellsntl•' no l·cgim~ntv. nilo póo1~. ~m att~111:1o ú 
~r(!. ,·i.la.de, r.. irnport.'tnãin dt.!stn. matel'ia, (.(''lln:u· 
aquelb il.elil>~•·açiio que deve a'hlptm· pvr toJos 
os 1notiv~1s? E n:1o ·~ me-smo conftJrmo o regímento 
que se t.cm proectlido? não temos o J.íreit<.l dG 
fnz~r <],uàlf!uer o.ltcra.'=ão de mera l'l:LlnC0ii:o? .. ~ 

'G>~.>.. Voz:·- :lias isto niio é t·elacç:To. 
O SR. SA YÃ•> I~onATo:- E ha\·endo. mat~rht para 

111\ll\ alt,•raçilo tnals importante qnc exceda a uma 
mera redac~·io, n:ío '''"'~ o caso de se tmze,- A 
~amnm s~melhnnto qnes\ão t e ni\o· é esta di((nt~ 
de toda a consíúP.l'fu;i\"o? Pois porque o dia e Jiom 
foi pedido o csL:\ mi\rcado para que o Yot.ó de 
:::ra~n.s seja Jcyado á cori•a, hn"emos ([e deixar 
passar um período scm~lhante que envol\'ê em 
-si urn n.b~1n·do, ntmt inr.ollm:encin~ un'l:\ c.ontr:l· 
dlcr::lf) m:t.nire6;t:l '! E~_.o;e periodo C um. ahsur.1o~ 
-s;Qgundo os s~ntinlentc's de que se acha pr)s.suidn. 
n camnl'n c o paiz; é tun.n illcob~tcnC'ia cvm 
t.•Jd"' as con\'eniencias qne ellmpre entender, ~c
gundo os faeto5 tão conhecidos, tão apreciat:loa 
pela. c~unat~a; .j trmu "'\'tn.~dadeira contra~licd'io 3. 
ver(lade reconhecida. E o nohre ministm d:i jus· 
1içl!. me~mo reconheceu que era um nnnchronismo. 

Aqui cabe, Sr. president~. respondCl' a um 
m:g-ltmcnto qt<e por certo niio procmb." bissc-se 
<J. ne a cantam, tcn<lo votado esta mntel"ia em 
.c:irctnnstancin.s ern que seria adn1issh·o1 cs...::;..'l con
tian~a nos meios ~mprcgados pelo go,·e,·no no 
Parap:'-'n.\", ,·nl~ n dcCJsi'io tornntla em t~l circnm
·.stnncia c nã(l ag·:>r~\. 

Sr. presidente, o voto de graç;ts vai ser le
\·a.do á cor<>a no dia ü de Junho, dcpoi~ fJllC ·a 
eamara se acha perfeitamente esclareci da a e'te 
respeito; ainda foi hoje que V. Ex. submettcu 
:l approvar,:io dn camar,, o voto de :::r.u;ns ; a cn
·n!n.nl tem de saucciop<lt· agor.n o dismu·so ~nc 
dH·1ge ao thrcno, e pode a eamara nesta occast~o 
"lqi.l·mar que deposita a sua confiança no que está 
fetto como de\•cnclo trazer umo. snti&factoda so
ln~no <~as qu<:!stões pendentes con1 o Paraguay? 
Pode d17.el-o, sem menth· a seus sentim~ntos, sem 
"faltar 'I todas as cotweniencia<, $em all'rontat· a 
·:sabedoria da. corôt1? 

. S_etlhores, não se h'nta de uma tricn de oppo
·st~ao, trata-se do: um assumpto <>ra;-~ qnc n:io 
ndnütt~ q_ualqnct: cstrat~gin.: ~erin até sacrilegio 
·se algr1em se qntzessc n.pt"Ln·~rt~r Je tt~-l nHHcritt 
para curedat· o gOYill'nO, trazer· lhe diffi.culdales ... 
( Apoiad~s .J 

o Sn. NEDL\S: - Nií.o e lUil presente de. gr.;go3. 

o s~. S.\Y:\o LORATO:- A ma.nif~~ta~;to que 
a cmcn•ln cm·o~Yc n<~ sua 11rimcira parté ni'ío ó 
.senão uma modest'' l""''eln~ao doJs scntilncntos d~ 
que a camam ~e acha 1.)0S~uüla, c •]ltc fielmente 
intcrl?!:eta de todos os l>razilelros, Em rrual'luer 
·o7cusrao ~rn. bem cahida esta manifcstaç:io, prin
ctpalm2nt~ nesta, por~ue se o go,·P.rno entende 
qu~ nao ha ca.~••• ôd!t, nem P"r isso deixará de 
"te1· ncccssid~dc de sn ref.Jrçat·, d~ lançar mão de 
todos os me1os ·p;1.ra ~odcr melhor 3C haver em 
1:iio importantes ncg-oc1açõcs. 

!\"em s~ diga que o ministcrio se nch•l. t.;Lo forte 
gue . dispensa esta< manifestações; o miníst>rio 
'lnfo:hzment~ está lllttito fraco (apoiado;•) ; Jilrecis.~ 
-nl!t•t • ,de ~.e rerorça~ com o ~p0ia da opim~o pu
'bhea. ,apo•ados; ; tb~ dc,·c d•spans:>r estes meio~ 
-ou. _ahás mostl•a.rá conl o s~u procedimento qtté 
.está. de.sengan;,do de obt.:t· semelharttJ apoio ~ 
q u.~ só procttrarú parar no poder por otllt·os mod~s. 

s~. prcsillentc eu resumo em dnas palavras,, 
-emenda; pot· ella se trat:l : do con·igir um p•riodo 
dv vota _de l;raças, que nas ch·cu.mslancias pre. 
sentes nao pule ~m· apt·csonhd.:> di<>nmnont~ p~la 
camara, não póde ser dignament;) ou,·i>lo pela 
.corua. fAlloiados.) 

O Sü. X~:nu..s (p~h ordem::- V. Ex. faz•mo 

o obse<J.uio de mandar ler o art. 137 do regi
nJel!to? 

O SR. StQUElR.~ QuEIRoz : - Pedimos a attenção 
da camara. 

O SR. 1• SE~~E·r.o.ruo (k'ndo): - « Adof.!tado de. 
li.nitl\·:unente o projecto, seL't\ cllo t•emcttiuo, com 
a~ e1no:ndas approva·lo.s, á cornmis$:'io de redac
~.t\o para o rednzir á dc\·ida fôrma. Esta r~dacção 
scr\1. depo\$ snbmettida á approvaçito tia camara, 
o bem que a discussão dollo. tle,·cr:\ sutnente versar 
sobre est:t.r ou não conf•wmo ao venci•io, comt1tdo, 
qua•1do pelas reflexões ou da commissíio, ou de 
qualquer deput..\do, se reconhecer ttne o vencido 
en,·ol<·c incol!erencia, contradic~i'lo ou absurdo 
manifesto podcr-se-h1l entrnl' em discu~s:'io da ma
teria p:'lra desfazer-se tal cmb!U1lo.;o.» 

Yoz,;s:- Votos 1 votos I 
Con>ultada a. camarn se julga n qu~stio J.e 

ordem discutida, decide 'luo sim. 
9 Sn. D. Fn.tXCISCO:- Ro1Ju6it•o a V. E~. que 

haJa votaç~o nomin!ll sobre n mat~ria. ("1poiados.) 
Yo7.Es:--'- Oral ora I 
O SR. Auaus·ro D~; OLIYEinA: -J,í perdemo3 

uma hora com esta. discuss:lo. 
O Sn.. D. FLU.xcJ<cO: - Niin terão a coragem 

de fallar ao pai z! ( Oh! olt 1) 
U>t.~ Voz:- E;tnmos atterrntlos! 
o Ss. n: Fn.I."CIS~O:- o YOto symholico en

cobre. muitll eou.sa l 
Havendo só 2;:; votos a fav~r da voh\çüo no

minal, ô r..,jeitnda. 
. O §R.. D. Fru ... 'i"o~tsco:- E' o 'llla eu disse, não 

ttvemo corag~m de falli\r nn pat?.; disto i>• llabia. 
Cansnltacla a camo.ra. se na rcdncção do voto de 

gt·3.~a& ha incohcreneiu, contrndicçiio ou absurdo 
manife~to, decido em contm1·io. Em se<>rtida é 
appt•ovadn a re<lo.Cç:\0 dO prajectu de re$pOSta 
tal qual to i apl'"scnto.chl peln eOillmissiio. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEU DO DlA 

Cont\nitrl l\ discuss:i.O · dcs~o. matcria. Trata-se 
a.ind:J. do art .. l.o 

O Sn. PRE~rnr.).-n;:- O Sr. Ferraz t.::m a pala-
v~a pat:a respond~r. · 

o sr.. · Ferra"' ' - bc\'CJ ta.nta consideraçiio 
ao nobre mlnistro que s~ dignou Ngpo1~der-me e 
aos nob!cs deputados quo me precedêr<Lo, que nã!) 
pos;o, amda quo fatJgado o.ü<)ja, deixar de pedir ã 
camnra alguns m_omentos de atton.ç<io para fazer 
algu!l!-as oose:rvaçues qu~ pl'OCttrar~• tom~r b reyes 
o mats qne me [ôr possivcl. 

Sou c . .;sencialmonta governista, o que não im· 
p.)ltll ser. mini~le6alistn. s~ndo ~sscncialmentc 
g<Jverlli~ta~ hei de mo oppôr sempre a tudo quanto 
tendar a lazer com que o c~mcnto> governe.tivo 
soffm mo~s~ ou. ataque, 'luer o ato.que venha do 
lado do mmtstci·,o, quer Ycnha do lad"o <.la op~,>osi· 
çào. ~este principio tambmu nunca. dci:ooarei de 
dat'. a fvrça qr1c o go~'erno pedir IJ ns medida> con
vem•mtes para orgamsar essa fo:rça. ~ 

A. eot·üa. na falta. eom qne abri o a presén te 
sess1o, t·ecommendou-nos de um modo muito 
positiYo o seguinte: . · 
"·Re~ommcndo·vos. os projc .. ,tos que pendem de 

v?~~a deliberaçlio, t:nncemcntes ás ·reformas judi· 
cu~na e hypoth~ana, i creaç.ão de nm conselho 
na,·al, c á promoçã.o dos ofliciaes da armada," bem 
como as- mel idas indl.:ipensaveis pa.ra melhorar a 
or~anisi\Ç:1o do cxorcito. » 

O nobre ministro, apresentando por parte da 
corôa 11 proposta sobre a fixação de fo)rças de tcrTa., 
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c~i.,.,'! n Sl\~uintr~: I( O ~·1\'Arno fica. nn.torisado rle~d~ 
já ~dar no\':l organiso.-;ito R a.rma de infantaria.». 

A nobre commi~s:\o o <JUC f<~z? Sub .. t.ituiv essa 
autC~dsaçito pc\4 SCg'llintc: n Fi(!"R. t'l 1=:0'rcrno o.uto-
risado a orgnnh;nr erreetivamunt~ 0:1 c~JrpllS prov·i· 
~ori..,s de guarnir;:io que crcou nns proyjndas da 
Parul1yba e Par:uu\. " 

Siio estas as mcdhlo.~ indispansavcis para a 
org1\nisa~ão de um cxe1·cit.o~ Se consistem na org<t
nisar.ão definitiva ddsses dou~ corpos, para qu~ a 
corôa occupon·s~ na sua fàlla de uma verdru.le1ra 
ninharia? Serão c~ tas as medidas indi~pensavcis 
para. a organisar.iio do exercito, ou o exercito está. 
orgo.nisado de tlm modo completo? O nobre minis
tro não nos disse cousa alguma a este ~e3peitD. 
Penso que n.s palavrãs da corôa não são inuteis, 
não siTo viis' algum~ medida demanda o serviço 
pnblico a born da orgctnisaç1\o do exercito ; mas 
qual é ella 1 A m·g:mis:tção dog batalbõe~ da Pa
rnhvba e do Paraná que já estão crcados? Senho
res; na verdade. a montanha den A luz um pequenJ 
ratinho. 

E" inconcebiv"-1 'lue possa haver um miuit;tro qu~ 
occupe dest~ modo a."nttcnçiTo da .camara. e ~ue 
1·edur.a a ti(o limitadas c t~nucs proposir;Cics o ped1do 
que se nnnu1lciant como in([i~pcnsavel paro a 
orgnnisaç:to !lo exercito. Ou n:'io hou.\·e reflexão 
no emprego dess,ts pnlnvrns, ou o nobro ministro 
niio conhece as noeessltlndQs da •tt~ repnrtiçiio. 

Eu suppuz quo o nobro mlul~tro, em c•Jnllicto 
com 0: nobre commissiío do mo.rinlm c guerra, que 
representa na ~ua mniorln 11"' opinlii•Js ilo mcmoro 
mais pro~mi11ente do rnlnlst~rJo, tendo cedido a 
tudo tinha snlvo.do npcna• o~sc p~q,t•mo tro~o de 
suas exigcncias; nuts n nohro minlstt"ll nos disse 
com o semblante pmz~ntciro c rndinnte' «Não, 
senhores, cst~tmos om pm•fdto nccórdo eu com os 
meus eolleg-as c com a nobrocommissiio de marinha 
e guen-a. " . 

l!'eliz uma illusõ.o qunndo •! sunvc! 
Dou ao nobre ministro parobens desse perfeito 

accõrdo. Deus queira que seja eterno I . 
· Ao mesmo passo di viso na atti tu de que toma ó 

nobre ministro da marinha, quando f'e trata dos 
negocias do Par•lgtlay, e nn hcsita~üo do nobre 
ministro em tojas as cousas, pois nada fez sem 
olhar para o la<lo dos seus companheiros, .algum 
B:ftllptoma que revela, ou .a nnllidade de sua. rnis· 
sao •..• 

O Sn. 1\'ú:<ISTno o~ GuEnM :..:-Obrigado. 
.O Sa. FJ>t<RA~ :- •••• ou o niio pcrfdto accürdo 
entre o nvbt•e ministro e os seus collegas. Mas, 
soja o que for, nlio me cumpre examinat·; deixo-o 
gozar completatnen~e de sua i!lusiio; o futuro mos
trar>\ a realidade. 

Ni<o haverá nada de neeessa.rio para a orga.nisa
ção do ex.~rcito? p~rguutoi eu ontr-'ora. 

Fiz cskt pergunta, Sr. presidente, porque reco
nheço que os exercitas permanelltC3, na p.hrase 
de Donoso Cortez, têtn sido nos ultimes tempos 
instrumentos dn ciYilisação; por.quc recot~.heço que 
no nosso paiz têm sido instru.men to da ord~lll c da 
paz, p~rque reconheço que, rodeados como nos 
achamos de povo;; boltieosos, é mistec que ten_ha· 
mos uma força bem orgnniso.do, bem discipli
nada •... 

O Sn. SE.\n . .: - Apôiado. 
O Sn. F&nn,,z: - , ... para qur.lquer emcrgen-

cia, para q uatquer necessidade. · 
Têl·a·hcmos nós? O nobre ministro nó~ confe;sa 

q_ne niio. O nubre ministro disse que ·nüo era I?OS· 
s lVCl termos campos de . manobras ll exercic10s, 
porqu.~ o exercito ~ra pequeno, ·e se acha v a ém prc
·gado qnasi todo em guamlçics. 

·E porque o exercito 'se acha hoje empregado 
quast todo nas guarniçGes, destacado em differeutes 
ruissu~s alheias aos seus fins, deveremos assim 
prvg•·edir? Nü~ ba um pamdciro a est'l mal? niió 

é misb~r Ia~t:a.r naUo de ttm rcn1.cU~o que cure esse 
mal, que ~'t~tl.: a. ..... an~t·ena que ncc~ssa.riatn~nte a 
!alta de discirJina lhe trará·? · 

O. l!_Obre mmistro reconhece a desvantagem dessa 
postçao : mas em vez de pe'lir ~ lg-um remcdio, 
reconl1eccndo que o exercito 6 dimmuto pede a 
sua lliminul<;ii''• .Pede que de 20,000 passe a ter 
18,000 praças! Oh! SCtlhores, r.)conlteceis o mal 
desse estado e o quereis eutpdon<r? 

Não podemos dcsdejàreconf,~cll;· o pet"igo des;re 
estado, o damno que .elle nos tr'<l"á, purque aind:t 
ha. pouco tempo estwerão as I)OSsas fol"ça3 ro
un!das c:m campo aberto, em guet·ra; porque ainda 
hoy:: exlstenl os restos, os cn~cos dcssos corpos 
que se empenluírão nas diffurcnt~s lutas pelas 
q~nes pas~amos; ~o1·gn~ essa~ luttts nos tr01.1X.erã~ 
a mstru.cçao e a di$Cipll na desses corpos que nella 
se cmprcgârão; porem, sobrevia·.lo o t.~1nt!o de pa;~;, 
de~~ndo-se ~spct·ar que essa !Ja?. niio seJa pass!"l· 
gen·a, mas s1m duradoura, em que estado parart\ 
no futuro o nosso e:o(ercilo ? 

Senhores, o systcma segu.id') p~lo governo ac· 
tua! nesta parte nos trat"á certamcntc o mesmo 
mal de que ha pouco se qucix:\rão os estadistns 
ingleze3. Nr.i«;> teremos a verJaJ.cira Ui.~ciplina, nào 
terem~s offictaes amestrnd o>~ ; teremos mais tropas 
de milieias do que verd,tdeir!l. trop:1 ele linho.. E 
Sl!rá.· isto co1n·enicnte? 

Ensobet·bece-se o nobre mini~tt·o pela ercação 
da SUí> escola de npplicaçiio. Esta escola pódc 
produzi•· alguma vtl.ntagcm; ma; totla> n.quellas 
que s~o de mister pnra· a boa oq:;anisaç,1o do 
exercito- certamente que não. 

E, senho~s. estará acaso o gc)"I'CI"M satisfeito 
com <i <J~tado do n~sso exerci tn ? O seu pessoal 
se rã o mais instruido o moralis:ido ; e para ·o 
ser não s:"io precisns leis que c.mduzão a. este 
fim? O seu material. n:"io deve Mr :mgmrntndo, 
não deve ser rnelhor>\•lo. O sen·i~o dos forneet·
mentos da~ materias necc~sru·; as <i sua su bsls· 
tencia não ó defeituoso e!Jtrc nós"? A fneilidadc 
do tr~nsporte que cumpre crcnr, po·r ventura 

. existe? A repartição do commisoariado se acha 
naquelle pé que ê de desejm·? Temos reserva~ 
que possâo por ventura servir ao exercito perc 
ms.nento, como c11mpre, como· é de mister, como é 
nccessario? Temos leis a c·ste respeito ·r Tudo 
entre nõs esta por crenr. Ainda lutamos com 
todos os impecilhos do regimen colonial; as leis 
que· temos silo q•iasi to ;las as mesmas, c essas 
são antigas, n!o podem selTÍr ao estado presente, 
e é po l" isso que esperei, H. Yisla das expr"'ssões 
da f<~.Ua do turo1to, que. o nobre ministro· se 
apresentasse :\ eamara pedindo medidas para á 
or..,.anisação do exercito. · 

§r. ministro, consenti que cu ,-os pergunte ainda: 
Não tendes alguma medida n. propôr? Se a nobre 
commissiio vos é hostil, minha assígnatura està 
prompt."l pam. e<se fim. 

O SR. ~Il:<lsl"M O.\ G.:~:;RnA. :-.Hão ilc ser pro
postas. 

O ·sn. F.:tm.tz:- Desejo firdentemcnte a ifls
truc~ão, a moralisação, a illustraç,io do nosso 
e.-xCreito; ·.mas a.nrmnciar estas 1nedidas, e te
duzil-as ã mesquinha organisaçã~ de dons cor· 
pos já organisados, não entendo, uiio sei como 
qualifique este procedimento ! · 

O nobre ministro da gnen-a qniz-nos responder 
no topi~o relativo a promo~ões de tun modo n.iio 
correspond~nte á sua íllustração. Disse o nobre 
minist1·0 ' " A lei me autorisa nas promo~ões a 
promover metade "por f!! e reei menta e metade por 
antiguidade : eu, portanto, cttmpro a lei em. uma 
época ele..-ando. tudo pol" merecimento; ao d<lpois 
eJel'nndo por antiguiua<le. " Est.a intclligcncia, 
que o nobre ministro d"- à loi e ma~nifica ;'mas 
eu vos peço que me respondais :i. obscn-»~J"io 
seguinte: se se deL·em neste momanto oito va.gas~ 
o pelo mcrccintento fürem cllas preenchidas, s~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 15/01 /2015 15:48+ Pág ina 7 de 18 

SESS10 E\I 5 DE JUNHO DE 1855 
dur;lnk! mn, •h'liS ou tres annos não hC>uverem 
Juais va.g!l.~, o tlnc é possivel. como satisfa.zer .. se 
o pre~~it<l dn :mtigtüdude't C<>mo dar-se s. com
Ju:~ns~tc:io "! Sr ri"io senl uu,·ida prt:-tel'idos. os maiR 
antiA"OS, fica1'ÚÕ s~mpre nn tnst~~ sorte dos prea 
krido'S, c~)lltL'u o pl'eceito jl:.l. lei~ que quer que 
na llh~Sntà pn1po rçlio subão os officii.l.OS poL' au
tiguida.U.e ~ p<Jl* Jncrt.::cimcuto. 

:;.-. tninisiro~ ~u vos :pet·o, já que a '\"Ossa mis9 

s;io ê ~.h~ 1 dl t~X-~(1~ t)Ue tclli.r..:t.ais sobre <:stc ponto, 
e t·cconb~"cr.-i~ <ltl~ a iuwlligeaci~ que d.lis a\ 
lei é ubsurd:t, não õ admissivel, te\'C unicu
m$nte por !im cobrir a illijgalidadc de vossas 
l)romoçõ~s. 

PoossandCI, :';r. pt·csidéntc, deste ponto a outro 
importa11te para o nosw paiz, peço ú camara 
que m~ rúlú\"C, sú ainda a enkctiver por alguns 
ruotnúlitM n t·e ~p~ito dúlle, que considero >itsl. 

O _nobt·~ nd.li.s:tr··) da marinha, corn .n supnriori· 
dade que toJos nôs lhe reconhecemos, no• ~<n
!luncinu ·que o ~oyerno n:\o do1·mín nos llcgocíos 
a seu car~o, <JU~ o u~s(~cho da questão do Para
gnay estava <.lcbaix.<.> dos seus cuíuados, c que 
alguma m~<liua ia np~mccer digna <.lo paiz. E, 
lia Hrda<.le, o Jontal elo Commercio poucos 'no
mentus depois atluutloiou a d·mlissüo do chef~ 
da dil•isãu m:mda.da ao Pal'<l,"Uav, o S1·. P<Jdro 
Ferrdra de Oliveira. · 

S1·. presid.;nt<' , eu Jeelaro a V. E:s:., e declaro ú. 
can1a.ra c..:mn a. tntio no meu ~ot•o.çtio, qnc me sor .. 
lJr.ênde u este pl·l)cedimento! Tendo o nobr.; mi
nistl"•) dos U •:gu~io~ êstre.ngeiL·0s cotn a suu voz 
!··~rtc.., C0\11 a sua dic~üo brilhante, tecido u1n elo ... 
gio, poucas l'e~• 'S ou\'ido nos parlamentos na 
boe;• dt! un1 lninistro , a esse digno militar, 
tendo-o e\cwl(lo até ás nuvens, teudo dec\aral.lo 
ú camara, de unul. lllaneh·a muito conveniontc, 
quo clle ha1·ü1 sem du1·ida ·cumprido a sua mis
são <lc um modo digno da. corõa c do paiz, e 
qtie esper,t\'a que eu, pou~os dias depois, .reite
rasse o~ mesmos e to:..ios feitos lÍ esquadra pelos 
resultados que se e.<penwlio; tendo, repito, f dto 
o elogio o mais hrilhnnte a este servidor do es
tado,. elevaud.o .. o até ás nuvens, au pr~umin qu.c 
eUe !oss~ noJnc-ado visconde das Tres-B.,cas ~ 111as 

bem dep•·essa. <lcs''PI'Ill'ecea a minha prçsumpçiio, 
e pelo contl'ario foi e\le demittido ! 

Demittiuo, pon1ue ? ~ão mo assegurou o Sr. 
minjstro do!:õ n.eg:ocios estrangeiros <1ue o unico 
fim da mlssiio :.o J?,,mgu:>y tinha sido n questão 
L<:n.1, e que cst..o htWi(l. •ido sol\'ida conforme ns 
instrucçôes dadns? 

Dcmittido, pOrfluc ? Como cornmandante da es
quadra, toJo:; os seus actos, até esse ntOnoenLo, 
ni'in er1io C••nltccillos? E se criio · conllecidos e 
for;l.o clo>:ia<los, pol'que a demís,;ão 1 
. Demittiuo, porq uc? Eu espero, scnltor-cs, creio 

em Dcos, que c~sc militar ainda um dia, se fór 
ehamacio p"r \'cntura a ·)S tribunaes, o. que dn. 
..,ido, mostrar:\ q a c cumprio fielm~nte as suas 
iu~trucçõcs: e desde já me cffereço para advo
gar em qunlqtter tdbunal a sua causa. 

Demittíuo, porque? Sim, é preciso que S'l lance 
em holoc:m~to, para app!acar as iras d11 patria, 
esse índi víd uo; é preciso enh:eter a opinião 'du 
publico, dizen<l.o·sc que as instrucções não for.i.o 
cumpridas: ó preciso au .. rao· ,., clamor get.<l sa
crificando-se um homem I l\fas não, a reoponsa
bilidade está sobre as vossas cabeças. 

Tinha ~ssc individuo a capacidade noccssaria 
para m'm<;ar bem os negocios diplomaticos ~ Para 
ser diplomata., .as qualíuad~s c<omnmns niio silo 
as sufficientes ; não hasta ser habll, j oga.r betn 
o xadrez ou o voltarete, é .\'teeiso ter muito 
tino <! vastos conhecimentos. 1alleyrand, descre
'O'emb Reinhard, di~ que é preciso que o dtplo
nla~a ~enha um instinct.o que a. cada momento 
o adnrttL, que ~ mister não compromettcr-se 
antes de qualquer discus!;âo, que e J?l'eciso pa· 
rcc~r franco cottservando-se sempre 1mpenetra-

vel, que e mister ser reser'l'ado sob as formul!L$ 
da franqueza, que e mister ser llallil ató na es
colha das prop t'ias distracções, que e mister que 
o 'liplomnt.~ sej n sempre diplomatn durl'lnte as 
2l horas de cada dia; o <JUando se trata de uma 
mis.ito tão importante, são de lllÍster os eonue
cinoent<ls locaes, o estudo npwfu.udado da hist.o
ria d;\ negociação, é de miste1· uma. hl:lbi.lid.ade, 
um tino immcnso; e em uma n1issão tãa dig
tante, em uma missão em <ill': não ~c pódc ser 
coadju,·s.do pelos avisós e ordens llo t;'OI'erno, é 
mister ainda mais . ttm tino muito raro, porque 
muit<lS vezes o diplomata vê·se na necessidall~, 
c:omo o conde de Arund~ nas negocia9ões com a. 
Ingtttorra, de sacrificar sua cabe,a a patria, e 
recebe r as Flmidas em troca de Gibt·altar contra 
as instrucçõc,;· de sua córte. · 

E <> vossa esoolhido teria todas as qttalidodes 
quo sii o de mister po.ra um tal filll '? 

Ainda uma circumstaneia: a constituiç.ão phy
sica do individuo póJe muito para com os )?••vos 
ent comf"ço de c i vi lisação~ E' {t magcstosa ligura. 
de ~icoláo L que a sua politiea deve muito, que 
o scll pod•:rio na Russia foi gramle. N•io conhe
cíeis Cl vos~o eseolhido? Sim, todos o conhecião, 
só VÓS niio I 

Todo '-' Jesfecno da presente questão com o 
Par;tgllOY era previsto por todos, e ainda pelos 
bom~n,; que passageiramente se enh·egiio ao e~
tmJo Jos negocias .politicos; só vós niio o vi ais. 
Por todas as r~gt-ns do. ímputn.<;>1o, pelos P.recei
t: •S d · n9SS•• co<ligo cl'iminal, a respo.nsa\nlidale 
do ·cscolliido ~ecahe J.>rincipalment.e ~obre a pessoa 
que o e~colhe. Laaçrus em h locausto css• homem, 
mas nio podeis fugir dn responsabilidade que 
sobra \'ÓS pesa. 

Dissestes que o fim unico da missão do Pa
rar:uay era a quest.ã<~ Leal, e hoj e vos reme:.eis, 
e o \·os;o procediment.o futttro mostrll. qual é o 
fim principal dessa missão. O vosso proc~tlinoentn 
no~ abrio, talvez, um futuro de sa.ti~ae, um 
futuro do g1·andes ·saerifieio~ ; sim, eu JÚ referi, 
e o repitu ; hornens muito in teressad<Js no ma
ndo dos negocies do Paragu.ay escreT~tn aos 
seus a1nigos dizendo : 

" O mimstro brnzileko àbandonon tod~s as 
vias diplomaticas, não querill dí~c'-!tir, nno queria 
proi.Oculos, não queria discussão por e~cripto, 
queria que tudo se ft7.essc 1\s escondidas e ás 
occttltas ; os tratalos se fizer-;io, mas eu os con
siJero como um mero nrmist:cio de guerra: nno 
sei qual seni. o pl'oeedimento do govot'Ila impe
rial, crdo que n:io approvnn\ a conducta do 
seu ministro, e ne::;te caso no."i pL·eparamo~ pt!ra 
a guerra. • O gov.crno do Paraguay ordene. o 
:>eguíntc : uma le\'a geral <lc tudos os homenl!l 
em es\ado de pegar em annMI, s. suppr~ssào por 
dous annos do canon que os rendeiros rlo estado 
pa;r:to pelas ten·as gue possuem. Ett· lerei á ca
mara ao communicações dessa t>rdem, e a camara 
avaliará; eil-as : 

" O sup:·emo governo dn re pub!iea se ''io :re
pentinamc,tte obrigado a col\ocnr o exercito de 
linha. ~,,\) o mais completo pé de gu<:na, e cb~
mou ao serviço activo todos os llom~ns uteis. 
Ern c~usidcraçãv deste Rl"dYamt~ indispcnsavel, 
impo~lo á poplUaç,io da repul>lico, tomou a re
solução de perdoar a. todo~ os rendeiros das t~rras 
publicas o pag<1mento do canon, on arrenda
mentos correspondentes ao.; anno3 de 185~ e !856.1> 

Er't a política do pt·esidente Lopez tempo rísnr, 
grtn h ar tempo p'wa se fortificar, e elle o con
segui•J ; "s s•>crificios por que nós lu1 ~emas d~ 
pa..snr, devera\õ ser . enormea, mas cu creio que 
B Cílm~ra c o paiz ,nã<> se ncgarüu a. s.aerilicio 
algUill a bem da. dignidade e honra. nacional. 
l,'fuit~s apoiados.) 
• Fa.lla-se da 1da do nobr~ ministro d:l mari
nha para o Paraguay; cre;o que elle deverá.. 
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exigir como ín<trll~ções o transporto do Pilo de 
Assucar, ou do Fecho do3 Morros para o rio 
Branco por meio de carroças e bois se quizcr 
cons•guil' um rosultado satisfnctorio para :1. sua 
missão ... 

O Sll. Pnl<<lOE:<'l'E no Co~SEL>ro:-Qlle rulegoria! 
O Sn. F Bnru;; :- Se o nobre ministro não ob

tiver essa g1·aça., não pQderà talvez conser"l'ar 
·nossas raias no lugar estra!egico ew que estão, 
e cr~io que nada obterá, SLHI. missão será. inutil •.• 

(Ila um. apm·te .] 
E11 desejo que ~ephiros brandos !l.uxiliem a sna 

Jda, mas eu não invejo a sua missão .•. 
O Sn. P~.>.E~IDENT>' DO Co,.Sil:LHO:...:.. Ouvi dizer 

que assa missão e3t.ava rcse1-vada para V. EJr.. 
O Sn. FEmuz : :- A h ! não posso. 
o sn: P1!E51DE~'l'E DO Co~s~LHO:-E' o q"e Cll 

ouvi diur, tal vez o meu e<>nt.ador eeja menos 
exacto que o ~eu. 

O Sa. FEnR-'z'- O contador de Y. Ex. ha de 
ser o seu cspirlto fagueiro c f!lccto, porque cer
tamente um 1nin!stro q •te ~onhece a. sua posição 
não pó:ie chamar para uma tal misSãó urna pes
soa que lhe faça opposiçiio semelhante à que 
faço a V. E~ .... 

O Sn. Pnll•mES'rE DO Co>:SEL>ro: -Oh I tom-se 
visto .•• [m7o ouvimos o ,.<1$to.) 

o SR. FEllllAZ :- Póde ·ser: mas v. El<. sabe a 
maneira por qttc me tenho pronunciado, e não 
tue p,:;de ~er conferida semelhante honra ... 

O Sn. PnES!D><~'l'E DO Co~sELHO:- Eut:1o já vê 
que as nomeações feitas por V. Ex. não podem 
servir. 

O Sn. FEIU'"\Z :-Eu tenho um só pen~amento ; 
e que o· tnini;;terio deve. continuar, para carre 
gar-me como peso de sua responsabilidade (apoia-
dos) ; quem as armou que as desarme... · 

O Sn. Bn.L"\DÃO:-' Apoiado. 

O Sn. FIGUEIR.\ oE MEr.Lo:- Encher·se-ha de 
gloria. 

O Sn. F>mnu;'- Deus permitta, porque a glo
ria do ministcrio neste . caso será a gloria do 
paiz : eu a desejo, mas não a espero.· 

Pas$al·ei, Sr. presidente, a tratar sobre outro 
pon lo, em que versou a discuss>'io, e nàô deixa· 
rei de significar á casa que me foi muito dolo
roso ver a direcç:io que tomou a discussão. 

Da discussão, Sr. presidente, resulta que todos 
nós estamoo em duvidas sobt·e o futut'O ; per
gunta-se ao ministerio: para onde id~s, qnaes os · 
vossos fins ? Pergunta-se á maioria: para onde 
ides, qual e o vosso fim? Parte da opposieão 
pergunta á outra : para onde ides, q uai o vo~so 
fim ? Patece-me, porem, que os nobres deputa
d~.s se achão engn.nados ""s perguntas que fazem ; 
nos podemos perguntar uns aos outros : para 
onde imos ' Mas a íucçiio da opposição actual, 
que representa o. nntigo partido liberal, sabe para · 
onde vai, par" onde cami11ha (apoiados), as por
tas se lhe estilo uma a uma abrindo para a.sua 
eotrada. 

. O Sn. SrQUETR\ ·QuEr:noz : -Apoiado. 
O Sn. MELLO FK\NCO dá um aparte. 

O Sn. Fsnn.o.z :-E' preciso que ella attenda, 
que ella espore .. : · · 

0 SR. MELLO FIUNCO :-Isso está fazendo ha 
nmito tempo. · 

O Sn. FERtt.\z: - ...• que seja modera:la, que 
não queira tudo de repente, que vA realisando 
as suas idêas uma a uma, e o resultado ê facil 
de at~ingir, essa opposição não '~e apresenta á 

face do p(tiz, como todos snbcm, pleiteando 1\$ 
posições officiaes : · n~o : n:lo C: em consef}u~ncia. 
de uma ~leição livre, ao contrario, é c.::m wnse
qucncia c por ·força de um pl'incipio a.doptado 
pelo ministerio de conciliar a toúo3 : so conciliiio 
pela distribu.;ção dos empregos, pela distribuiç.•õo 
das graças, e Clnbora esse< meios favoreç1to aos 
l•omens e não âs idéa.s, a orovdte·m os homens 
que a> idêas veucer:l.õ. • ' 

Senhor~s. se esse é o pensam.nto que se I'<!Yela., 
se esse é o bello horizonte .q u;, se aprcs.;nta a 
seus Qlhos, pu.-Ll. que css!\s peL·guntas1 undo nes 
eonduziráô ell""? 

O nobre deput:ldo pela minha pro\'ineia, qu~ 
. se assentou ao ~u lado esquerdo, considerou 
como um facto de gr~nde itnpnrtancia, uma grande 
medi1!a politiea, a Or[(anisa~ào dé um míníst<lrio 
composto de .individUQS de· am1ws os partidos. 
Admittio· a coalis~o nos memuros do poJ~r e:..e
cutivo. Trouxe o nobre depntado) o exemplo da 
InglatciTa ; mas o nobre deputado ao mesmo 
tempo não admitte a coalisão CHt,·e as f•·acções 
ds uma. opposição ; a bistoria . P"l·lamentar U.e 
todo~ os puizes dà essa coal\são como possível 
e reatisa'Vcl, e quasi scmpt·e se da. Senhores, nos 
mesmos pa1iidos as -coalisões não se dão ? O 
partigo liberal, ~or ventura, se compunha de 
fracçocs todas umsonas em quere!· um S(J pen
samento? O partido. coaservaaor se compoz tam
bem sómente de fracções nnisonas em um só 
vot"' ? A parte mai3. numerosa do partido con
servador, aqud!.a. que ama t1tdo quanto ê ordem 
e teme tudo q ua.nto é d~so1'rlem, apeia todos os 
ministerios de todos o>: partidos que querem 
a ordem , porque p•ns:to que a oo·dem ·é a 
base da rolicid:-.de do paiz (alJOiados), se acha 
ülúda n outras ftacçõos. · O yarti·lo consen'1ld•)r 
tinha outra ftacção, a fracçao libe1'al, qn~ ama, 
de cor~ção ? sydt~!lla reprcsentatim. {Apoilzdos.) 
O par~1do hberal \mha tumbem uma fracção que 
f11nda va. todas as suas esperançn> n,t \'eformu da 
constltuiçno por meios e:xtraordinnrios e violentos, 
mas nelle havia tambem uma fl·acç'ao sobremodo 
esclarecida c numerro~a quo d8s:·java que a ca
mara reganhe a influencia que lhe é devida, e 
que a eleição seja sili.Mra : esta ultima fo·acç.ão 
se esperava da· frac~ão liberal ; do partidc cón
ser>·ador, por um unico ponto, ~ é que uma quer 
sempre a ordem, e adia muitas wozes o desen
volnmento das idéas Hberaes para bem dessa 
ordem que. deve fazer a paz, a fdicidade e ·o 
progresso do puiz. Este unico ponto está vencido, 
todos nós amamos o governo representativo ·e 
devemos tr~tb:tlhar para qu~ elle sej R uma rea
lidade entre nós, pal'a qttc u cnmarn dos Srs. de
putados, que. tom tanto perdido a 51!1,1. ínfiuencia, 
reganhe essa influencia, ~ssn posi~ilo, e que seja 
na 'dirCccão. dos ncgodos dt\ nosso pai~,. sej~, 
pôde-se dizer ussim, o verdadeiro arbtb·o. E~sas 
.duas fracções scjão unisona, em um só pensa
mento, e é que os impostos, qnaesque1· que sejão, 
venhll.o a ser votadas pela cnmnra dos Sl'S. de
putados; que as dcspezas publicas sejiío unica
mente feitas conforroP. t1. lei, q L\ o n ao se illuda 
por meio de subtilezas e3sc gl·:mde fim, essa 
grnnde ba.s.e do s~·stema. represe,.,tativo. Que
rem ambas as fra~ções. a clci~âo livre e sincera, 
querem atnb(l.s as fracçõcs a realidade do sys~e
mo. ·representativo. M:\S imaginai con)O vos pare
cer a melhol· lei de eleições, ella cahirú.. A eleição 
não ser4 ~in cera emqu.anto o governo lançar a 
sua força indebita como "rbitro dos destinos do 
palz. Apresente-se es:;a lei que est:l. sobre a mesP, 
o que será ella se o go\·cmo quizer tudo tra.n
StOl na.r ? Pois a lei que se '\"Olou ne3ta casa em 
1:::115 ou liHG n tio era uma lei baseada sobre certos 
)lriaeipios, não· foi clla. todtl. transtornada c vio
lada? 

(Ha um ararte.) 
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Nito •' drt l<'i .• ~ ,,,, sens auusos, meu cnro 
ami~n c scnh01· o ~ygtema r llpresentaLI\"O sotft·e 
nttV}IlCS não em C«ll>cqncncia do; .;e~~ defctW><~ 
mas sim pelos s.,ns males advun~tctos, . p~t~~ 
abusos •1uo .s~ ol:\o, pnt' es~n · mllXI D1R -tern> d 
l}lU~ o nohre pr<'i<i<l•?nte do conselho segu~> sem
pro à rist"n, fll\d .,-, Hdtv violAr -n l~i de c.tualquer 
moJo comt:\ nto 'l"~ h:1j1< turt fim ''til ... 

I 

I 
O ~n. Prtl·:st:·oExn: uo Gvx•ELILO :-Quem lho 

dis,;e •ltW ado;:.t;W;l. o~s:\ maxima '? · 
O sr,. Fo:ncuz : -: .. pelo pr~xlominio d<;ssa 1\\1\

x inu\ qut• \: pt·cc i~o ttUC o gc>\'~roo &CJA. f í' ··tet 
c qu(~ par.~ ~er f,u·tc tu~hl se. v1oln~ P~ra '':te 
pc.ls estas t>ergnntns 1 A sltllaç:1o actual qu~ n :1o 
a"t·ad:< " un~ nem outros, que mesmo aos pro
p'i'ios que. '' sust•!nt~v nii;, dl\ aquctl:\ gamnt!n 
con\'êilit•nt~ . po.Lcri• So:r por qualquer num~lrn 
a~1'n•l:wal a :ügun• dos dt>U!! lados da opp_os1çuo? 
Cert.:lmente (jn•J n:1o. Dnlu o que resultam, o ql;le 
resnltaril do:.~ta; disc :tss"~,; <}lle kv~nt.t\\!lu~ aopn -~ 
NH:o ~~i. O firn •·. t.'l>ll1 1n unl t \.l S !flt1l05 sa~ tgunes, 
n:lo . pergu1uemos qua_l~s os s:)ntuno:-tos tnlernos 
do nos .;o corn.ç·(o, \.!tUUt~hmnos c camn1hcmos botn, 
~arctnns ltm g·rtt.l.Hl'C St!n.·iç~ o.o . paiz. p01'~1ue .n 
aítau..:M ·· n.C tl\ ;1~ ~ : nuHa, 1\ ~\\.l p<ld.t. aprovert~"'lr a 
nealmm <los latlos ... Sim , senhores, a s•tua· 
~fio uctual não pótlt! aprt)_V\!it.ar a ueulnuil dos 
lrtdos. 

Qual o pensa tn 0nlo ,Jo minist.crio actnal ? Qnncs· 
suas id~as ·? Tn·lv~ nó~ d~sconhccemo,;. Diss<:-nos 
o nobre mini:>t.-.• <la justiça, eou1 aqnello. uitciio 
qtt~~ l'43ccln·T'r'l scnlprc snas · pnlA.vr~s, que o minis .. 
tel'io quQI'Ítl o pr<l~resso r\·tlc_dido. ~Ias o que 
imp•wttt os to pro~r.)s;o t•e!lo::ctulo? Qu11es as lrlC
didn..; que gosant,et1\ esta iutcn~\o ou que a de
m<>ns~r:\o ? O nobre presi<lente .J.o conselho parece 
alm ·ir~r \\ma rdo>rma da lei eleitoral. O nobre depu· 
tad ·• por ::;. l' au\•.1 llpt·esentou um proj• cto n este 
sen l.ido cl\c nv~ aut<>~·isou p twn pergunL:It ao nobre 
presidente <lo conselho se css•: pl'o)ccto não ó seu 
pengamento . 

I 
i 

l 

Sim, ningncm o un~ida, é. O nol)l:e míni"'tro 
d~ justi"n por.;m l'"recc com o seu stlencio con 
te~wl-o, nem e possl\·ct que cllc o numittn. E como 
foi este projccto> apresentado? Porque n ós WuQs 

· p ol·gunto.vamiJs-o <JM quereis, _para onde idos? 
-Então o nobre 111iuistro ola fazeuda, pal·La
m e nta•· vdho c experimentado, d isse : « üontcntai
,·os, ahi ast:\ ·osS<! l·"'uaço de pão, cntretende·vos 
com elle, tntcidni"''· ~ Nem podia sat• de outr:~ 
Ulfi.IICi rn, PO<'lllO ó nob•·~ ministro Ja ra7.CrHia 

· dh;se nostu c:1SI\ ']1\e era preciso cons<Iltar a 
opini:1o, \lOl.•l'•c cllc não tinha opinhio a este 
r e-peito. · 

O Sn. Pno:<zm::<TI! 1):> Cos;o;Liro <li~ um _npo.t·tc. 
O Sn. Ft"~n.nz :- As pa\nnas de mn homem 

de o.;tudo nunc~ se perdem, dc,·em· scn1prc ser pc· 
sada:> • • ; 

O SR. PR~<~ IDI~, ·r:~ no Co!>~sELuo: - Perdcti·as 
. compl(•tnm~nte. 

O Sn. FEnR-\7.' - Tratn-se. · senharcs, do princl
pio de inc•>lllpntihilida•les, idên;; fn~orita do n obre 

· ministr,~ <la Jn~l ir;:l, p1·oclnmnda aqui nM&o fn.
moso <!•~curso po1wo antes dr> sua entradu paru 
o ministcrio; foi :tprc,;ent.'\ua o anno p:<s~n<lo e 
foi rct.ir:lda: o nol.,.-c ruiuistro t·cJnc~eu.~, mo\'·cn·se 
c ficou cstat.u .t , uão sab!a como cam!nha.r. A. idct\ 
foi \"ot:ld<l ao <lcsprcr.o, cahio no cemiterio o.lc t•Jdós 
os proj~ctos-

d t,st<: projcct.o, aceitamos toullS as emendas 
cor1ni _o que qnizerdes1 não fazemos deito quest.ãÓ 
d o:: gabinete. » ~E ate hOJe n~m fui dado para a dis· 
eussão. 

Qual . a outra idéa, o outro pcns:unento politioo 
do 11\ID!sterlo ? O J?<!ll&amento sobre que to.tos 
nõ.i, e ~ Br~zil i nte1ro eunvt!rgin.ntos em nossas 
l\S{IIri\ÇOes, o pen.;amento o.lns rcfot lllns ccouomi
eas, este osto\ por c~tuJar. O nollr<> ministro .:lo 
impcrio tem muito em que cuidar; o nobre mi· 
u~stro. J11. (az~nda, eu lhe <loll ladn a razão, w m 
nao so de cutda r em sua pnsta. ma:> nas pastas 
de seus col!egas ('-i.sac!us) , nila tenÍ tempo lntnbcm. 
Es.~rnvamos que _na dormencia das paixões po
llt•cns, oa nus~nc•a de todas os questões de re
!urmas ~ocincs, nessa !ranquillidado> nessa paz 
de que gozav.tmos, o mi!listerlo se 'aproscnt:>.$$0 
00111 a _futça qu~ elle tmha p:n•• uolat• o paiz 
Je modtdO.s, de ref<lnnns economicfis, •tue s 'io as 
que mnis .n?s. a!mejnmos. l'ttdo se pa>;son. Sepll.· 
rll.do o unmsterto do passado, tnnldizendo--o sem 
c<1ssar, h csitandoJ sub r~ todas as eot\Sas sem um 
pensnmcnw f1xo, sem aceitn•· leal o verdadeira· 
mo11tc os princlpios novos oscillanJo 11 cndn mo
mento, r ed uzldo 11 expediente~ passagch·os · in · 
s ignificauws, s em nlcJínce . algum, como se 'ocha 
no paiz ? Amig•>S c inimigos nenhuma confiançtt 
toltu nelle ; . modern.dos e exaltados 11iio fazo~ri 
ulioerce · nas suas prome~sas : conser~a.rores c li· 
ll~r112s, tçdos descontião das s!'-~s pa lo.vus,. e todos 
nus r~pet.tmos o ':erso de La F ontninc, d.: que u son 
Troplong, e .<!epo1s o nobre ministro da justiça em 
outra. oeca::;uto: 

Nesta situaçiLo eu pergunto nos mcns nobres 
collcgus dn opposiçiio: Pod~ls ·yós P-''''gtmtnr. pnrli 
onde vamos, P•""l onde queremos- .it-? I.:St.'l. s itu ã
ç,\o .vos agraJa? N,io ó um inimigo qu~ temos que 
combater. T~eis que as !déo.s justas, as idea.s 
m~dcrndas nao. cale!u no ammo. da popnlCicno, n ão 
tt·1umphem nuts dta menos du1 ?. Perguntai-nos 
pnra . on<l!J ~:am<H ? - . . O nobre doputado pe1a mi· 
nh.a pt'O\'tnem deu uma grande e:tteus:iu ao5 prln· 
ciJlios dos Hbcrnes. · 

Eu, ~r. pn:.sicleut~, digo que nil:o é possl\·el que .o 
pat·tido libera l adoptc _as iiléa$ do no b'e lle plltado 
~m tod;t a ,.ua. ~xtcnsao. O nobre oieptt!ndo não o 
r~J!rcsenta fieimen tc nes(a CRS;l . 

E' pus<i,·cl, Sr. presidente, qttc o partido libcrnl 
hMtê~ aqui uma btm lcira qun.si i~ual á b;tndci'ra 
Jos Swen, uos Fourrier, J c Co11sid~rnnt, üe Prud
h•>n ? E" possivd que (' pat·lido· lilJ.)ral, dcspre-
7.anolo todos os princlplos de liberd:ulo c01nmcrcinl 
q tteira <> oxclusivlsmo, queira põr puas iL eoncur: 
rcncia livre . c abuso de todos os selts p~incipios~ 
Nilo, não o ·possi\·e!. A ausenei11 do iuéns, a nuscn
ci:l de principias, '' attscncia·de sy~tc111a, a t\ttlen
cln de n•e.tiuas do min ist.erio a c:tual, ll frnnquez~ 
que ellc deu a to.J.o o mundo pnrn iniciar suas 
medidns roform <kJora•, c~nser\"nndo-s~ na reta
,cruRrdn sem tomnr 1\ ·jnlcinti\•a, o.!:\. azo ú..; di~cus
s<ies políticns de todo o cunho, >•s discussões 
do ref<>rmtls as mais e~tratnhn<, c '!liC :te ponhn 
0111 problema todos os principfos "~ tnais robustos. 
Nes:m areon o pnlz pertler~ oostnnt~ ! · 

Pnssou n e;ln ensn, p.Jt-quc o nobre minis tro 
da ju~tiça o cxigio invocando todas a .; sons aft'ei
çõcos partícularc,;, u lei de . r efot·ma- .judiciaria. 
F<tta· poJêl-a fazct· pass11r "" senndo o· nobre 
minis to·o t.>mml pv~ padrinho o.lo ti<lU filho querido 
A o nob.-.. presidcnt> do conselho ; '' n obre [>r~ si
d ente do cons..tho I'Otém lnnçou~ na roda dos 1 
engeitndos, <l didse: « Fazei o. que quizcrdes 

Se lu• · reformo.s quo se <lc\·ão des~jnr, sobro ns 
quacs nós deVetll03 fazer todos os cs(.orços, o mi· 
ní~t.crio que 101ne R dianteira. nos gnit•, n os ilhl· 
minc, cllc tem a seu favor a e:tp~riencin. Parn qu.o 
nos ueixa e!>Sil campo oç-ago yar:l essRs discussues, 
qne não po~er:io trazer senao /1 it·t·ita""o dos es· 
l>i ritos ~ Para CõSU djscussilcs cst.creis a expcnsn" 

, déssns bcllas disc11ssõ~s das reformas econornlt;:lS Y 
· Para que no.~ deixa ahi este ca•npo vngo em 

que 11ós bat.\lhamos sem no menos . colher uma 
idéa. boa e .digna do _paiz ? Nesse vago,· n~a in· 
c-<:rteza e•n que -se achii•J a can:a & e o paiz. o que 
poucría colher u bem do mesmo paiz ? As incllnl\ 
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{ões do ministerio paro onde vão·? O nobre mi
nistrl) da justicn. traz sempre aqui o principio 
<ln autoricla<le, falia nesse princtpio da autori
dade a torto e 11 direito ; mas o nobre ministro 
da j11sti~a se esquece daqnelle pen"amento desse 
gt'!lnde. jurisconsulto qne Jlroclamou na Fran~a o 
prmclJnO da autondade. 

Pnra que este princípio da autoridade Yinguc · 
() fulgure é necessario que os representantes do 
pode1· se eolloquem sob condições que inspit·em 
confiança, e c;,sas condições inteiramenLe repellem 
a oscillaç:1o em que jazemos. Não snbeis o 
~rnnd<l mal que estais b2enda ao · vossa !'ai~. 
Entrastes no rninisterio precedido de dcsconfi:m
~as_, não estudastes bem os negocio$ do paiz e 
as medidas que t:cmais ~ão as mais das v.:zes 
por meio de repentes e ue vendas; tcnues ~s
lragado c desapreciado um grande estimulo, fi> 
graças, cssn moeda <las monarchias; tendes dis
tribuído, com sacrificio · do mcrccimcntc, os em
pregos por ,-ossos parentes e amigos partícula
re,;: deixais turlo em duvida: não tom ais a dian
teira em nnln, c deste· modo por mais que 
procurei~ reforçar o principio da autoridnd~. elle 
se a.bnlarát cU~ !;e· -... C!nece!'j._ 

. 0 SR·- PRESIDENTE DO COXSELKO d:l um aparto. 
O Sn. · FmtnAz·: - Os prognosticos que eu favo 

se fazião tambem durante o ·te111po em que do
minavão na Franc.a as idéas de· ~ulho, e ·o po
der pa•·lamenmr estragado, porque. não inspirava 
confianca, trouxe após de si immensos males. 

E qttae~ si\o as vossas tendcncias, St·s. mi· 
níslros 1 Quereis fortificar o princípio àa auto
ridade a expensas de que ? Exarcebais a sorte 
.tos contribnintes, dos vossos ·eoncidndilos por 
m·eio desse regulamento dos cemiterlo~. por meio 
desse regulamento de custas : c por domais o 
Sr. ministro dn fazenda, dotndo de uma pre'vi- · 
dencia iucommengurnvel, exige dn earnam no seu 
relatori•J prisiio por· dons mezes ·e multn de· ·20011 
Jlllra todo e qualquer contribuinte que não pa-
gar em tempo a sua contribuição t · · 

E' essa a nnica medida· que pcdis? Serli o 
maior instrumento do op_prcssão, por clle domi
nn.reis as urnas,- o sent1mcnto intimo do· cida
dão, fareis tUdo: que quizerdes; se1·eis os homens 
cs mais despotieos. · 

E pois, senhores, estava reservado ao paiz no 
anno da lnz de 1855 Yer um ministerio arro
jar-se a pedir· 11. eamara, :a_p corpo legislativo, 
penn. do dons mezes de pnza.o e mult11 de 20011 
pam o contribuinte que não pn!!lle a tempo· a 
contribuiÇão. , " · 

UK Sn. DE!'l;T.\ w:-Aministrativamcntc ·? 
O Sn. FEnJUz:-Administrati'l'tlmcntc. 
(). Sn. l'nE:stnlõ::o;TE PO Co~SElolfÓ: - Estó. enga. 

nna>.~. . · 
O Sn. FRI\RAZ : - E' uma lei de Draco, é uma 

lei tiio ruino~ c tanto motis oppressiva quanto 
os· lançamentos ·dos impostos sào os mais· im· 
perfeitos, e muitas vezes obrigão o contribuinte 
aos maiores B!ICrificios, quando não ha segurança 
nas nO!JS&S. decisões administrativas, quando im
pondes o vosso at'bitrio á justiça,. quando se 
Hll.be que nctun.lmente e em certos casos se fa% o 
bem on _'o mal par an1or_ e atféiÇii~, l!or capricho 
ou por 111t-eresse; quando · se l&n~a mãO de todos 
o~ :meios· para· tornar ainda. mais ·opprcssivas as 
lets 'fisea~. Se estas· palavras precisarem de de
monstraçao, ·no 'orçamento demonstrarei. sna ver· 
dnde. ·•· · ,_. ' · · · · ·, · · 
~ sobte .ta.cs impresSões g.uê hos · achamo.s • o 

vnz1o ,das · idéS!l, · . a oscillaçao · ~o ministerio: o 
ncnh\lm desejo de encaminhar-nos· a mn destino 
q11e se ·nos· antollte faVorável,' mimterido-;se·sém
pre-"n'mn>ter-reno· sempre 1nável: e' n-'urt!!l' posi~ 
ção inl.eir&mente preearis, dizendo só a amigos e 

TOK02, 

inimi~o~! c?nciliaç~..?o, r.OH('aiação: (.is a posiç:o 
do IDIIUS!cl'IO C as valavras doteS que Clripre!!a 
para nos cmhahir pam nos illudir! E o qu~ :le 
prov~S~o ganha o poiz ? Nadn, absolutamente 
nada. Quacs s:To as medidas que o ministerio 
quer propor em pro\'eit'l do sea estado ccono
mico c do seu estnd'l moral ? Est.'\mos reftcc
tindo, cslan1os pensando, eis a resposta q a c se 
n'tls dú. Rellecto o S1·. ministro do imperio e!•l 
touas as cousas que dizem respeito á sua admi
nistl-a~iio, e nada faz ; reflectc o Sr. ministro àit 
guerra: rctlectc o' Sr. mini,ti'O da justira c 
quanclo sahe da sua rcf!e:x.ão noso tra7! esSa~ lei 
da l'efOL'l\H~ judícinria c essas intcrprct:L6)es ás 
lei~ existentes contrarias a todos os principias 
de direito. 

O SR. S.n·iô LonA TO :-E ate quer introduzit· 
no paiz a BH/Ia in etc-na domini. 

O Sn. F;;:muz:- Reaecte o Sr. ministro da fa
zenda para nos ap;·esentat· medidas vc:mtorias 
como r.q\tclla. de qtte h:t pott~o railci: mas nuo 
rellecte o 8t'. ministro da marinha. 110rquc co
nhecendo o terreno que pisa, estuda as questões 
enyol v c· se uos. ne·gueios da sua repartif!iio, e com 
esse estudo c applicru;i'io pó de fa:z~r mui to hem a e> 
pai7.. 

E nús o que fazemos?·· Acompnnhumo~ a reíle
x1io, damos-lhe um voto de costnme, porque te
momos c. fntnro. · 

A posição do :paiz, senhores, nesta conjunctura 
é a pcior possi'w!l, e peior qtte a de lS!~, e pó<lé-
ser ainda mais fatal. . . 

o sr. ;J?aoncco : ~:Nunca fallei tao con
strangido nesta casa como quando tive a hom·a.. 
de dirigh~me no t;r. ministro· da guerra. Reco
nhecendo suas boas qmüidades como homem pa1·
tieul!H', rlesejando antes em veneração a essas 
qualidades dar-lhe o meu voto do que fazer-lhe 
censuras, eu -não pude deixal' de soffrer g•-ande 
''iolencia. quando formulei contra S. Ex. algumas 
censuras pare. mostrar a marcha pouco satis
fai:toria de sua at!ministrnção. O nobre ministro 
da guerra dignou-se l'esponder a algumas das 
censuras por mim apresentadas, e dar. algumas 
informa~ões sobre diversos pontos; mas deve> 
observar :í. camara que as respostas dadas por 
S. Ex. ainda mais me convencór-.;io de que a 
S.' Ex.. yosto que possua recommendaveis qua· 
lidades como homem. particular, fallecem as, .do 
homem publico, que requer acurado. estudo -e 
trnbalbo para habilitar a camara com .todas ai; 
informações convenientes e ·indispensaveis ·para 
ella ra~er um exame seguro e meditado s~bre ·os. 
negv cios (]a reparti cão a seu cargo., 

S. Ex. deixou em· pó todBS as censui-as. por 
mim apresentadas,. c esqueceu-se de da~ mmt~ 
das . in1ormações Jitdidas sendo de notar que al
gumas que se d1gnCll. dar forão inteiramente in-
completas. ... . · . 

A camarA não poderá ouvir com attenção umà. 
discussão. que verse sobre faetog e yonnenores ' 
que fatigão a paciencia, e _por isso nao insistirei 
sobre elles,. deb::ando ao bom .senso publico o · 
av.alie.r as cousas que . alleguei,. e as respostas ·a 
ellas dadas. Assignalarei comf;udo um ou :outr<> ' 
!neto. 

Chamei a attençao da camaJ:& :p11ra a clamo
rosa injustiçg, praticada cori:tra ·o cof'9riel Antonio 
Leite Pereira- da Gama' LOb~; qu:e· pedia· o ser 
promovi<~:o .'!.. btigadeiro 'em ' uma das ·vagas :qne . : 
cntiio ox1stuw: s~ -Ex. responaeu-me querendo· ~~~r · 
em duvida o direito· deste digno coronel1 e •a" 
-voeando o pareeer ·ou · opinião do · conselno su-'' 
premo militar. . · . . . , '· .... :_:: 

011 S. _Elt- nntlea. ~eu. muit-a· atten~ á 'repre-,r 
senta~-- desse milit!ir·,-- ou a:· sua 'm·emorla é bas- .. 
tante fraca. A consulta do supremo conselho mi-

9 



Gô SESSÃO Elíl 5 DE JUNHO DE 1855 
litar, depois de .expõr os grand8s e .rclevantisoimos 
srrviços do querxoso, conclue assun : 

« Parece ao conselho que o supplicante prova 
authenticamente, meclianto os clocumentos que 
acompanbão o pr~sente reque~·m1ento, que em s.ua 
lono-a carreira nnlrtar de mms de 50 an nos, 111-
clus'ive 36 no posto ele coronel, se tem conduzido 
sempre com honra e aptidii:o, havendo prestado 
mui relevantes serviços por occasião da luta da 
independencia nacional, e que pm: isso se ac~a 
devidamente !Jah1htado· c se faz dtgno da consi
deração de V. M. Imperial para o fim de obter 
o accesso que requer a uma das vagas.qne exrs
tom elo posto de bri gadeiro; determin ando pon~~n 
o art. 12 do reo-ulamonto publtcaclo para execuçao 
da lei n. 585 ~lc G de Setembro de 1800 gue os 
postos do, cstado-ma\01: general serão conferid~s 
por merecimento a JUIZo do governo, o defen
mento pois da pretenção do supplicrmte est:'t por
tanto dependente da deliberaçclo que V. lVI. Im
perial houver por bem tomar a respe1to. JJ 

Vê-se desta conclusão que o conselho supremo 
militar opinára da ntaneira a mais condigna e 
favoravol á irresL;tivel justiça deste individuo. 
Que queria o Sr. ministt-o da guerra que fize5se 
o supremo conselho militm·? Ql!eria que o con
selho promovesse efi'cc tivamente esse coronel a 
brigadeiro ? 

O Sn. l\fcnsTno DA GuEnnA:- Queria que dis
sesse que estava preterido. 

O Sn. PACHECO:- O conselho niio poJia fazer 
mais do que foz; o Sr. coronel Leite pa:·a ser 
promovido não carecia provar preterição, porque 
tinha e tem grande mereciment<:J . Este coron el 
foi de 1• linha; esta é a sua praç.a; est8ve algum 
tempo em milícias, mas com declaração expressa 
de gozar de antiguidade como de 1• linha, por
que o corpo em que esteve tinha uma organisa
ção especial: mas mesmo contando sua antigui· 
dade de 1838, quando passou para o estado-maio,-, 
era e é o coronel mais antigo. S. Ex. mesmo re
conheceu que el!e fõra preterido, c quiz defender 
a preterição com o facto de um dos promovidos 
tei· tido muitas feridas. 

O conselho não podia fazer senão o que fez, 
porque pela lei compete ao governo o promover, 
c não ao conselho. 

E é para lastimar, senhores, a pouca conside
mção que os nossos governos têm dado aos ho
mens que pleiteárão pela causa da independencia! 
Ninguem de certo censuraria ao governo se pro
movesse o Sr. coronel Leite nestas cü·,mmstancias, 
principalmente se attendermos que foi elle o pri
meiro commanclante da guarda de honra, e o seu 
o;tanisador, occupando de facto um commando 
que sómente poderia ser exercido por um official 
general, porquanto o decreto qlle mandou orga
nisar esta guarda determinava que o seu com
mando seria exercido por um official general ; é 
mesmo costume, é politico tornar ele direito 
aquillo que foi de facto ; assim se tem praticado 
com todos em identica circumstancia. O Sr. co
ronel Leite foi de facto official-general. 

A' face da injustiça J?elo governo pratica.da com 
este digno .militar, CUJa amizade prezo, cujos ser
vio;os sei apreciar, eu quiz, perante esta camara, 
perante o paiz, vingar o direito, a justiça e a 
·honra deste veterano da independencia, tratado 
com desprezo pelo governo. 

Exhibi perante S. Ex., para prova do deleixo 
de sua repartição, · differentes factos ; um delles 
refere-se ao procedimento havido com o ex-al
moxarife do arsenal de guerra Gabriel Henriques 
Pesso~t, victima da precipitação com que proce
deu o antecessor de S. Ex. quando, atordoado 
nesta casa pelas accusações contra a sua admi
-nistração dirigidas por um nobre deputado por 
·Minas, foi dando sem maduro exame demissões 

aos emprega,lo.o; .d~ ar~m~al, alguns de inferior 
categoria, que ficarao dost arte p1;1vatlos do~ me10s 
de subsistencia. Desde que S. E~. assumto a re
partição da guerra tem trazido este individuo ele 
esperança em esperança, dizendo que nuo póde 
dar ddorimento á sua pretenç>lo, nem reinte
grontlo-o no seLI lugar, nem dando-lhe outro, nem 
aposentando-o em attençào aos seus annos de ser
viço e á sua idade .... 

O Sn. i\h:<riSTRO D_\ Gurmn,\: - Em quanto não 
lhe forem tomadas as contas. 

O SR. PACH ECO : - Emquanto não lhe forem to
madas as contas -, diz S. Ex. E porque as não 
toma? Este homem foi demittido: 03 livros, os 
pttpois, os documentos ficárão na rep,~rtição; ella 
estit de posse de tudo. Onde o bus!lrs para as 
contas"? faça-as o governo tomar, qae tempo de 
sobra ha tido, pois que tem empregados occu
pados especialmente neste tmbalho, c,Jm os quaes 
tem despendido mais de 14:000~ som que cousa 
algama se haja feito. 

Este facto não .prova que S. Ex.,. coll_lquanto 
seja recommendavel por sttas aprectavers _ qua
l idades não sabe ou não quor dar attençao aos 
neo-ocio's de sua repartição? Senhores, sorpren
de::;tle que um homem de talento, como é o Sr. mi
nistre> tenha ficado emmaranhaclo em sua repar
tição. 'Alguma causa. existe. Ou S. ~~. uã? tem 
fé nas cousas, ou vrve, como se drz, chew de 
desgostos com seus collegas .... 

O Sn. ~1:rxrsTno n,1 GuERR.\: - E' inexacto. 

O Sn. PAeuEco: - ... _a ponto de não merecer
a devída con~ideração da illustre commissão de 
que faz parte o nobre deputado pelo Rio _de Ja
n8iro, cujo ministerialismo é conhecrdo, CUJa ver
bosidade, cloguencia, e afan de fallar, o trazia 
quasi todos os dias á tl'ibuna, mas que es~e anno 
mostra-se frin como gelo! Venha esse rllustre 
deputado dizer-nos porque negou a S. Ex. a au
torisação por elle pedida; explique-nos se houve 
cilada como se expressou outro nobre deputado, 
ou fn{nqueza e sinceridade ... -

O Sn. SE:ARA: - Cilacl::t não, franqueza. 
O Sn. PACHECO: - S. Ex. vê-se embaraçado em 

sua repartição, limitado a baixa~ e pa.ssagens_ 
Iuhabil não é de certo S. E~. Nao seret eu que 
lhe faça tal injuria. 

Alo-uma causa pois existe; ha alguma cabeça 
de l.VIedu;a que pdtrifica S. ~x., porque realm~nte 
ainda não vi tanta morosrdade nos negocws, 
tanta vontade de dormir (risaclas) , como a que 
parece S. Ex. ter! os de3pachos são tardio::; ; 
::;. E~. tem em si conselhos ele guerra immensos 
sem decidir; cnsta até a assignar o expediente I 
E com o maior sangue frio do mundo S. Ex. 
responde a accusações sérias, como se se tratasse 
de cou-;as insio-nificantes em relação ao serv•ço 
publico! Por e~emplo , fallei d~ com missão . in
cumbida ao Sr. Valle; o que drsse S. Ex.? Disse 
apenas- o homem · não andou bem ; mas o que 
quer o nobre deputado que eu faça'? Elle ia em 
caminho: havia de mandar nm outro a seu al
cance? ... 

O Sn. MrNI STRO DA GuERRA: -E' desfigurar o 
que eu disse . . 

O Sn. P.<~.cHECO :-0 negocio desse capitão Valle 
é mais seria do que o Sr. ministro pensa; o 
Sr. presidente da província do Paraná, que alli 
se acha assentado, officiou a respeito da conducta 
desse official. E porque o Sr. ministro não quiz 
ler este officio?.. . Ha negociações pendentes ? 
Ha alguma diplomacia? Senhor, porque negou-se 
a ler esse officio do presidente do Paraná ? 
. O Sr. Valle foi mandado daqui para Mato
Grosso, danclo,se-lhe avultada ajuda de custo; 
levou operarias, artigos bellicos de grandes som-
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mas, dinbeiro, e 1()0 pra~as; foi acompaubado de 

outro individuo, para guial.o, o qual tambem re
ceben dons contos de reis, cam(l guia do cami
Jlho. Note-se que o Sr. Valle é protegido do an
tecessor ue S. Ex., porque já fôra mandudo a 
::Matt.o·Grosso , '\"enc~ndo 2S por legua de ida e 
'\•olra, 'l'"'"tlo se tratava all! dn eleic;io dll um 
senador. _ 

S. E". nos·.disse que niio tem afilhados senão 
de baptismo, mas estll. me p~recendo que lhe 
-vão fazendo atloptar uma infinidade delles ..•. 

O Sn. 1\h"IsTno DA Gt:tmnA: -Esse !tomem não 
é meu afilhado_ 

~Y Sn. P,tCITEco:- Tnh·ez S. Ex. seja :eadrinbo 
dos padrinltos dos afilhados. \Risadas.) O ~~-. 
Valle chegou a Paranaguã, alli demorou-se o 
te!hjlO que quiz, com o mesmo vag-ar seguio pat·a 
Contiba, e a Ca~tro, pnra onde tnmbem se de
n>orou o t~mpo qae Ih~ pareceu, divertindo-se, 
o a!lTOrnptando uma n~godação de sa1 para Mato. 
Grosso. 

O S&. Mnn-;Tr:o Dll. GuEtmA. : - Ha de res
ponder. 

O Sn. PA<:IIJ.';CO :-As cousns SG passârão de 
tu\ modo que o Sr. p•·esideotc do Paraná não 
pode dci~ar de repre$cn!ar contra elle; o S1·. mi
nistro da guerra recebeu um officio nestas cir
cumstnncias <: aLe hoje não tomou uma só pro
-v!denci~, contentando-se eom dizet·: o que queria 
o Sr. deputado qtie eu fi2esse? queria que rnan •• 
dasse atrás d~~se. individuo ? Eu q ueriu que 
s. Ex. tornas:,_, ll.S pro"Videncias que salt.ão aos I 
olhos de todos. O Sr. Valle, quando cheg-ar a 
M:.to-Grosso , vai ser director uo arsenal de 
gu.err~ .... 

0 Sn. Mx..,rsrno DA Gor;:nn.~ : - Ha de dar 
cont:t.~. 

o s~. PACil ECO: -Pois (tuando urna autorida
de, iususp~ila, ndherent.e· ao governo, representa 
c cxhibe factos c~candaloso~ e notorios como 
<)!;Ses, o ministro deve cruzar os hraços e dizer: 
O ltoment bn de dar contas?. Que contas lu1 de 
dar um homem que desmoraHsa IIJisim a forr.rt? 
que em lugar de seguir pura o s~u destino de
mora-se immcnso tempo, deixa que a. forta se 
desmora.J.ise, n ponto de desertarem ntuitas J?rG• 
ca~. de fugirem com todo o armamento c arttgos 
bellicos, do se bat~rem os dese1·torcs havendo 
tres mortos e muito& feridos? E scíente o go• · 
-..·ernc> de todos es~s factos, niio toma providencia 
alguma, deixa ~sse homem seguir ;para pór·se 4 
testa do anena.l do guerra da pro,·mcia de Mato
G>·osso? Sr. min ístro, siio fuctos para os q ancs 
nito *ajo respostn. E o dinheiro que levava. o 
Sr. Valia iria eom os desertores? j.l. mandou lu· 
dngar? 

Nilo se · amo!ir.e V. Ex. eom estas observações 
por mim feitiut ; são da índole do systema re. 
prcscntativo ; é connnientc !lllber-sc como vão os 
negocias publicas. · 

0 S~. ~I'!ISTRO D.\.· 6UERllJ. :-Não, senbor; estâ 
no seu ·dt~etto. , - ' -

o Sn. PAClmco:-E'" indisp~nsavel 'nas aetn~ 
circumstancias do pai:i, em que o ministerin da 
guerra deve .tomar •• importan.::ia maior· do ·que 
aquella.. que .a~. aqui .. tem· tido, ·é indispellSavel : 
que baja ,d"- ,parte. .. do, ministro da :reparliçào 
uma activtdade que ní'ío canse, unl estudo pro- ·. 
f~ndo da . lldminisl~a~o,. p_ar~ que as. cqus~ ,l!li
ht.ar~s :_na. sna adnunt~tra<;;ao. chegucm_ á ~ua ~ruor 
per!eu;ao. . . . •., : . . - . · 
. Agora -q~ero• ainda direl"'·tLiguma cottsa'·de po· 

htic.a.·e da -uiseull8ão·que1em tidol-ogar; Jl'í emit- · 
ti francamo~nte> minha. opinião ·sobre a·-marcli_a·· 
nclual do QO-Temo·: · Cl'e~ jà ter defuililo · elatn- · 
mente minha posição; mas como <ll!Sa discussão 

tem pro~tredido, seja-me licito reproduzir algumas 
ollservarões. 

() gabinete actual, presidi<lo pelo n•1bre mar· 
quez de Paraná, quando suhio ao poder creio t~c 
reconhecido a impossibilidade ela continua~ão da 
politica anterior; do seu programma. e de seus 
dit~CUI"f\OS ptJde-s,~ , sem o tTensa d a lúgi~a, deduzir 
cfue S. Ex. cnte-nd~n que- o pensnmontQ z:.a
qnareinn nüo podia DIUÍ$ gove1·nar o pni~ sen1 
lnodifleaf;Õcs. 

E' isto o que se dcJuz clara c manifcstumentc 
do programma apresentado p olo gov~rno. Não 
se acclarou o min istel"io nct u.al ~~sencia.lmente. 
conciHadQr, seus 1nembro~ represcnt.avão c f"tJ
prcsentão us idêas do partido dominante; pro
mettérüo apenas fazer concessões á o~inli.io do 
pniz, que s~ mostrava irritada. contra o desen
volvimento espanto~o da rcacção, e praticar uma 
politica ruodcrada, com a qual esperavão calmar 
a irritação dos padidos, e chegar um dia á con
dlia~:lo. 

A oppusição, nté então r epresentada por poucos 
deputados nesta casa., para a qual vierâo como 
Stlpplentes, sendo en um delles; a opposiç.iic:> 
chamada libeml não podia pr·omcttet, n em da1· 
um apoio ·de-cidido a um tal governo, que não 
sabia de su~s fil~iras, e ue1ú prometlia adoptat· 
seus principias pnra form ulaf-os em l~is do 
pniz. . . . b . cl , t _ 

Tendo o p:uz vn·1do de a.lXO e •Or e compres-
são nas a dministntcões anteriores, e dizcn(LO · o 
actual gabinct•; que era tempo de fazer modifi
cn~:ões no sYctcmn s~guido, do qual não seria. 
continuador, ~utcndcmos que não o devia.mos:pet•
turbo.r em uma mis>âo nobre, que podia trazer
bens {>. nnçiio e esperamos; eis o que temos feito, 
e se o ministerio déssc ..-erd.ruicü·o desenvolvi
mento :'Ls suas promessa~, sa tomasse uma po. 
si~ito decidida e definida, penso que não ~rra
riâmos ao nosso dever auxiliando-o, afim devermos 
realisadns, so nno todas, a'> menos algumas das 
reformas mais palpitantes. 
N~om vejo, senhores, que possa ser censuradc. 

o partido da opposid<o· optando esta linha de 
conducta. O qne denm querer verdadeiros pa. 
triotns q nc dcscj Üó o bem dó seu paiz ? Estará 
o bem do pniz forçosnmenta na ascensão ao 
poder de certos c detct·minados indi'l"iduos·? 

Appa.rcçüo homens, quE<csqucr que çcjão os seus 
nomes, qualquer que sejn o partido ou a ban. 
deira que até ent~o tenhão nrvorado, eonsiderem. 
o moTimcnto da sociedade, as mudan~as porqu& 
clln ha passado, suas necessidades, e procurem 
slltis!~N-ns, re(lulnrisando e dirigindo ossG mo
vimcllto, que nenhttm membro do po.rtido da op
posiçilo sa julsaró. dcsairado prcstunJo o seu. con· 
curso para. este fim. . 

Não abdicaríamos nossos pl"incipios, ní'io sus
tentaríamos esse governo com todos os seus vícios 
e defcit.oat m!l-3 lhe presta.ril!mOs nolll!os votos, 
ptLra conauzil.o a seu 1l.m conLra a guerra quo 
por vtntura lhe fizessem aq~telles que entendem 
quo a sociedade niio marcha. 

Isto niio tem feito o ministerio ; vai :deimndo 
correr o tempo sem aproveital·o para, gloria sua 
e bem do paiz, e -por isso · nil:o temos podido. 
d11r-lhe a.poto; ayenas somos menos vehementes· 
na:. nossa oppostção, porque cllc ba sido menos.·. 
oppresso:r que seu.~ antecessores; 

Apresenta-se ·o ministerio aetual'nesta a,ttitude,, 
qne é· a unica c~n.-cniente e' a. uuiea. honrosa,:~ 
falle ·com franqueza ao paíz, trate _sinceraúie1,1~;; 
de executar e desenvolver esse .seu progrnii).IDa_. 
essas suas promessa~ de reformas·, que ~e_!ll __ duvida,~ 
terá o pequeno apom que essa oppostçao ponoo 
numerosa. da· camara dos·Srs. -dePutados 1he 'J)Õde 
dar. E isto é nada.:- o .. goo6JlO, ·teria, e ·terAl 
então o apoio. da . grnnde .mi!-Íoria da ,nação •. a 
qunl jD. ~e tem assaz ·pronuncUlde> por tt>dos os 
meios possiYeis, reclamando o regimen do sys-
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h:hl!l rC ll\'t.!:S~ntath:o~ tãu- S(fl)~l ÍSUtildo entre nós~ a ma.is vh·a ~Jrpres!l., Í\ilpl·unto·tn~ a tn:\is. putl· 
<.ll.·-~-c :ll) j~ovo a liiJúrúadc •.lo voto, que Lll~ f!.lt 1 g~nt~ dUr l \'Cio !nais c.o:1.veucar-me d:t. .eonfu
~''f1HeSU'·h a, c C'llê s~ pt·ouu11.eiarú ~~arament·~· 1 ~elo de nossas eousAs I .... ~ E1nquantu ornva o 
Xi\v quc~o cxn~érn~ues ; t~nhu muiw m~tlo <lellus: l lcunra.do dolputado, DU me recodava do dito e:r.-
proscre\·nmos ta11to as e~:Jg.)ra~iJes DrJeiras c.:>mo lll'essi,·o u• Tali•yt":)ni : « Elles niio wu> naJ.11. 
as dcmoct·aticas: c:Bemos n Jibet·J:~J il com a apr<!n:liJo l Elles n 'i.o Um> nada csquccidv t " 
Qrdcm, .l le\·emos o p:liz no :::•·'"' ·1~ J>t"<>spcriJaJc 

1 

O .nubru deputado pnreeeu esquccer-3e das cou~as 
c do; cspleodot que todo o bom brazilciN Jes~ja. que loil.:> oecouido entre nós; paNc~u nii.G reco-
(. l)lOifulú.>'.) nh~cc•· o estado actual do pa.iz! Pcrguntoll o nobre 

Tc1·i• o t(O"<"crno, po•·~m. !~ i l o isto que nús r~cla· 
1

1 d~putado : o que qu~remos '! Pllrguntou se g.ue-
lnomüS? C reio que n:lo. r iau1vs todas as t•cf~,.,rm9.s qu.e opposição rJ.Ü.•cal 

H<l. dceor!ido cerca. de dous :mnos, o goYcr no l lla.Yin em outros tempos reelanuulo, se quariaonos 
naJa npr~~cnton ao oorpo I~J:;i slaLi,·~ c uaua co n· I emlim n bo.ndcir.l da constituinte? Traduzido o 
segttio âcllc souào essa tito !a1111Ja r oforma jtt· i que o nobt·~ dcput.ndo exige ó o I:\cSmo que 
didarin do Sz·. mlnistt·o d:1 justi~a. r<fv1·ma ju· j J>en;:unuu~nos se quol'emos a rcvoluçiio. Respondo
dici:u·ia que cs~eyc n J?Oil!O ll~ não p.'lSS<lr nesta lhe quo quer~mo>< avit<ll-a. o por isso pedimos 
casa, c que po1· concessocs noutuns chegou a pas;;ar . o seu co:lcnt·so, ioi,•oeamos o se11 patriotismo, para 
pela mane.ira porque se !lchn r~o.ligiJa, e piu·a I que considere bem o estn.io do.paiz," suhmet.l.l\<-so iL 
no senauo, c coulrn. a qual se lo" lcvantaJo 1 !orça <In opi11ião publica. Do nobro <I~J;Hltado:. 
hoje uma porçüo dos seus Jn·~po·ivs nlli:1duõ ío·r>t;\do cam a. c:dgencia. do nosso coltega por 
dentro destn c::~sn, e homens l.>cnl im11ortantes J Minn;s., Oll nppetlo p:l.l'a o nobre deputado e1a 
fiit·:. dclh. · quietação, e espeN que, reJle:~o:ionand~ melhot·, 

Em toJos os pnizcs onde as OOllsas pllblicás I r econhecerá. a injustiça dest" su.a pergunt:1. Pozs 
ehcgão no estado con quo se nc!tão as no.<sns, f algum tlia a opposlçilo q11e se tem sentado n1 casa 
·OS homens de est:ldo t~on sabido prç,·~nil· males fn· ! su·,•o,·ou n'lui a bandeit·a da côn3tituinte ? Alguma 
turos por meio de conces.,ões int~lligcntes c oppar· 'I'Cz cxigio reformas cxngera~la; como essas que 
nwas, como ·por IIHLiS de uma vez lu succcdiuo ua cabeças volcanicas pedem 1 
Inglaterra. O Se. Nsus :-Mas ilizião que nunca tiverão 

Em Portul!a1 1nc~mCl o que vemas d~sde que ! um :;r0,·erno seu, espeeial, para os au:tillar a lc\·~r 
!>"Ubio ao poder o Sr. duque de Saldanha 1 Eslu 11 cJ!clto a;; suas idéas. 
senhor não era setembrista, não pcl·tcucia ao 
)lnrtido que se rebelhi.ra no Porto, pelo contrario O ·sn. P .•cnECo :...:. Eu e~tou eon\•encido qu<:> 
o combateu JlOr meio da" armas. Chegou um quando A oppo~i~lio subi!· ao poder l1a de acei-
tempo· em que a r caeçíi6 o1-ddrajá n•'io podia ser •ta.r os factos consummados, e ha de procurill' 
tol~•-adn. O il11que por sua ,·cr t:llltbean n::uellou-s~ rcalisa1· todas aq11cllas reformas qae í vrem pr:l-
contm essa ·rcacçíio, e ch:.uuado ao go,·erno de ti caveis, e q11e .eoLiverem. sazonadas, s~rn q11e 
seu paiz, reeonheccl1 a necOS$idade de satisfaze1• se. pert11rb~ a ~sJciedade •. Ao menos e o que de-
Jl Olll1l iuo publica, c tratou d~ renli.Sa•· todas aquel- ~eJ o. . 
las 'refomtas compati·;eis cotn o systeuta monnr- · A OpPQ&ição entende que cer tos ptinciplos são 
cllico-constancional, que, :~eu1 dcsnaturalisal-o, os m~1borcs para encaminltnr o paiz ó. fe!ieídllde, 
sntisf\zesscm os reclamos d~> pulolico; elle !~i para lhe dar um porvir 'diga) de seus immcnso.:. 
buscar ~:>ssas reformas no p1·ogrnmma de s~us recursos: e é natural que, ~~~ fur chatnl\da a<> 
proprios ad\'C~l\r!o~. E o qne rcsulton? Cumo tna.uejo 4os negocios · p11blicos, ·procure guiar-se 
tomasiC clle um meio toru~o entre aq11clles que pot cssdS principias ; e se elles merecerem v 
qucriiio ficO.\' estacíonnrios, o os que queriil:o mar- assen.so publico, creio quo ell" obrará bem; 
dulr fosse como Cossc, foi guerreado pelos exa- f<1rá o seu deTer ; ID:\S sellS principias nlio sii<> 
g~rados elo ambos os partid~>s, mas uo mesmo iucompaUveis .. com a mono.rchia constitucional. 
pnsso tcn"i fiiuo .sn11 politicu s ustcntaJa, n:lo só (Apoiados.) 
p•>r ordeiros que 110 ni!o quizcriio destncar dello, Póde porém dar-se ce•·tas circuD\staneias, que 
~mo pelo pru-ltdo d" oppo!IÍ\'ito liberal, peln grande mesmo no poder ella não possa e não deva. pra-
luaiorlc. da nnçlto emllw, c torl.c deste e.po.io t icar to•los. os seus ·flrincipios, e farà. b em, se c. 
.a aetunl po\ilica porLugueza se ha mantido por bem publico assim o exigtr : Para que pois se- . 
muitos onnos, gavernnndo o p:liz ctu bem do melbantes arguições ? 
n•al?r numc1·o, cousoguíndo lll'ànd~s melnora.· Não fSta ndo, coino não es~mos, no poder, nem 
mcnto&, · por isso· cru1.aremos ··os bt-aços, a. ponto· de tl iO 

Cm nobro deputado pela província de Minns· querermos nem saber eom quem vamos, sob que 
-<lcroea, c:ujoJ patríotism9 nio cesso de proclamar, condições. . · · 
fallnndo neata Cll&a, o sau<.ltmclo essa opposi- O que me parece é. que ou n ó gov~rno <ftt n~ 
·tilo que assomou no seio 1ne1mo da maioria, t>pl'osiçilo devemo-nos dobrar ·á seção dtt sacie· 
mostrou desejos do !labor o qu.e clla queria, dadc, fazendo concessões razoavei~ e opportun&lJ, 
pedindo nos seua orgiics quo diss\lSscm o que quand., ella.s têm p<>r si a maioria da vontade 
-<!Ueriiío e para onde iiíõ. Esta pcrgo.t}ta, Sr. presi- do palz... · · . 
~:~i:C:r~::> podia sor considerada offeosiva a c~ses U.~t.-. Vor:: _Onde ~st.â isso? 

o sa; MELLO F Jt\ .. '(CO : -Apoiado. 
O Sll. P.~cm:oo :.:.....Nada mais natural do quo 

querer saber a marcba da nova opposiçiio, para 
so \}le prestar auxilio. Entretanto um nobre ·de
putado· por minha província, que me pareeen estar · 
(>Jl\ . hora asia~, exprimi o-se de. maneira a dar-DI é 
direito a ctnvtdar q u~ eU e fos6e nesaa . oc;:asi:io . 
ve-.;dadeiro interprete da opinião de todos os seus. 
alhados dentro e fón clã camara. Creio que o 
no'!>r~ deputado M . o. m~lbor .íntcrprele destas : 
QptnlOI)S.,. 

o sR:. SA Yio LoBA TO : -São 8s TerJadeiras dou-
trinas D0611as e de.muita·gente. · 

·O .sn. l'":c~ : ~ O seu discurso causçu-mo 

O Sa. P .\.CHE~o ; - • •• o:omo suec:ed& na nctuali
dade, que bem cM!)ecidos sito os l'eclawo» popu
lares, Já belll mauif~sta.do;;, 

O S&. ~Y;._o Lo11.~~ dá .1lm aParte~ . · 
o S.a. PACHECo:.-.Pron'Qncíand.o-me assim, se

Jlborllll, ell não tenho em vista. torna1· mais espi
nhosa ou mais dolorosa · a · po$içã<l ·d~ ·n obl-e;. de:- . 
pllt.adoe. • • · · · · . • · . · 

O Sa. SIQUEIJL\. Qoimóz: -Pà.r- que aiui. 
O 'Sii ... PJ.Ól:ECO:-Ell nllO qU:e~ examinar quae~ 

as. causas.-. . qu,e :08 tem-, lan~ · em. · OPJIO'•~.iio ; 
. . P~aurno .que neua· se.,_aão: :J.a~iio· :.sem ~·· 
lll\llt. causa nobre e . )usla ~ . · e· :respett.o-os, .nao 
de~ejando . gnenealo()S. D.1Jo com· Ulll · moderno : 
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osct·iptor: " A oppo$irno ê tuJv <JUitnb •úiTre um 
ntu paiz li'\-rC!,-tudo qunnt.o solú:e ean sc:us direitos , 
<."lU s-'U patrioiiS)JlO,. em ~uas cspct'an(;as , can Sltns 
doutrina~, em sua religião política·,, Jllas !lescjáJ'a 
<JllC os uo!Jres depul.:ld•Js, na po.;i•,:êu> <!UC tom{mio, 
nttlngissem ·no bem do lk''liz, para que haja r. a 
sua opposiçiio utilhladõ. D-;scjo que eneaminllcmos 
a:> cousas de modo que facmnos a fdicidnd,, <lo 
Jlaiz, rcalisando reformas liue•·aes quo sustentem 
o C<juilibrio consignado na constitui~lo. 

Militei nns fileiras do partid·) cons~,·~ndcn·, mns 
sempt•e fni liberal, sempre pert~nci {, fracç iio 
dessa partido quo tão hnhilmcnto foi definida 
p.::lo nobre deputado pela Bahia a essa porção do 
partid•> e<mscr\'ndor q uc queri:~. a orden1 c não 
snpprimia a liberdade; eu quo .sempre fni ani: 
l O!\dO deSSil (ogo, C que por OlUI~I\S vezes lllC \' I 
íor~ (ulo nesta <:asa a apartar-me dos dlctamP.s • 
dos <lircet.ores saqua;·ernas, pelo que 5etnpre· fui 
considerado como mctnbt'O nft·actmio do partido, 
c ncarr.;t ei sobre mim as tn:tis inccss11nt es persc
I!Ui~ues desses olygarcbas qtte todavia sempr.: 
desprezei, pcderei l10je deix:ar de a.ttender ao bem 
do p:'liz, concedendo-lhe as medida"' qne elle pede 
e >·aclama? . 

Fclici t..·\l'~\ a opposi.'}~o dos nobr~t dcput.ados 
se elln niio fõ•· este!·il, so ella so não limi tnr ás 
p ess"as, se clla tl\'CI' pGr fim restituir a todos os 
brazilciros os seus direitos: faQO votos p1u·a q t:te · 
ns$iln s~ja.. 

Dosde j ,\ pot·ém protesto contra a opint•io <lo 
nobre dcputudo per S. Pauto, q_uc não quer as 
incompatibilidades. Para mim c um dogm~. ~ 
uma religião as incompatibilidades . 

Quando vivia com oRilrtidoconservador, q!lando 
era . . itliz de direito de ~. Panlo, já professa\·a estR 
opinião; ahi estão o~ meus relatorios na secre
taria da polid~t de S. P<lulo e na secretaria do 
nobre monistl'O da ju~tiçn, nos quacs cu dizia qnc 
não era possível e.dministrat· imparcialmente jttstiçn 
em um lugnt· onde os ma!(istrados o·eeebiil:o votos, 
c se viiio ob1·igadati a ingerir-se nas etc!çiles. 
Eu sei as torturas por que passei afim de podo r 
cumprir os meus · deveres, a.o mesmo ptHso QUe 
era constantemente faYoreci1o pelos potentados 
dos colle:::ios com suas votar;(ies. . 

Desde que o magistrado SQ .\'e envolvido em 
uma candidatura, vai. por diante; ha uma forca 
irrosisth·el que o le\'a, seja o s.lu interesso, seja 
o capricho, seja o que for. 

Amigo das incompatibilidades, eu n~ as quero 
dando golpes na eonslitlliçiio ... 

O Sn. StQJJBmA. QuErnoz: - E<lsa. ó c. questiio. 
O Sn -PACII!o:CO : -Para as incomp:1Libilhla•les 

absolutaS· n:io darei o m~u voto ; para verift
cat-aR, scni preciso ou revolu~iio o golpo de 
estoulo, ou ter p~ciencia do •·eformar a consti· 
tuiço1o e proceder nos tramitos detla: ma" parDo as 
intiir<·cl.as n1to ?ejo obstaeulo algum, o f.'llas muito 
po1cnt concorrer para o melhoramento das no.>sa~ 
couans. O mai~ a axperiencio dirl. 

Os que ni\o conhecem e•tas e ou.tras necessi
dades palpitantes são homens cegos e obstinados, 
qno nAo \•em seniio o presente, esquecendo o fu· 
turo. Diteis; . aonde está a maioda a favor das 
refonnas 'l A maioria estã na · naçiio, no . partido 
11\lei-al, que (I a maioria della; em mn•to3 do 
partido conservador, que já se pronuncião por 
e ]las : se Mo desapparecido muitos ·dos chefes do 
partido liberal, as · suas idéru;o edstem; o partido 
não n1orreu e os ·chefes substituem-se. -E~ um 
fatal engano o pen$1lrdes que tudo é um · leito de 
rosas par:1 vós. · - · · · 

Quereis vér a forÇa· da opiniio publica?· Está 
no proprio s:overno . que tendes a testá do _paiz. 
NiQ Mhio -elle de 'DOS'ii&S fileiras , 'lião é o pre
sidente do conaelbo <f Sr• marquez · de ·Paranil. o 
homem·· que · vó5 apregowveiS · o -mais t.lnaz do 
vosso p:~ ;·tidn; não era clle o baluarte-do _S89ua- -

rc1~tisn1n, o h•>tne m seu• o qual não p odl!is pnss:lr! 
P•ll do bcn1! Es::ie h on1em llt:!snto reCt>hhcoc-u e Jn·o .. 
cJn.mou n o ~L~u p1·og-r:1mm:l. que (J pens..·nnento 
saqua~cn1n niio potlia mais ~o\·ernar o J"ll7. bl 
qual so a cha1•:1 fo)rnml:l<lo. Ello teve de SI!J eirar-~.-, 
ao vott? _da_ corôa, <111~ t•>dos os an1tos prometti!l. 
a concJllal;tto <los bras:Idz·os; cllo tc"e de do
brat-·$e :'L acçiio Jas circumstancias. promcttend.;. 
ac? lher as rdlrntas reclamadas p~la onini:!o u<> 
J:IBlZ. t 

O Sn. S .I"~C:i:o L''"•'''":- hso não d<z o Sr. mar
qu~;c d" Paraná. 

O !in. PAcHECO: -Lide com aLtén•ii:o o seu 
p~ograruyna e os seus diseu.r;),051 e ve1·Jis que en 
U t\0 falsotico. 

A miuha qn~stã,) com o governo ó n pouca 
cCin_tlazJ\:11 <J UC tenho nessa3 promessas, é a llt:si
tn•;tLO que clle tnu:strst em cumptil-as. 

C.;Uoquom-.•e os nvbres deputados no terreno em 
que po·'lem dignnmetite cumprir urna nobre miS<iio 
o ,.,;nio que os S-:Jus eompnnlteiros de oppos i••ii,; 
os ~ppl!l.ud~tll ; m:tS se persisUrúm nes•a pei·ti
uact:t fanatiea em qliC parecem viver ... 

O !:!n·. SIQçen:..~. Q.ut:u:oz :-Se ó f.1natica é cJ,t 
const ttuto;ão. . 

O Sr. PAcu.,-;co :- .. ·• dilllciltncnt.e nos enten
deremos, porque a sociedade não póde recu<:u·_ 
Ne•to sentido tánto cu. apoiaria o go·;cmo actllal , 
como os nobr"s deput:ldos se subissClll av o:>der
mas scnt ·estas coudi~Oes, não. • '. 

Assi . .n, pottco so _me <lã que o ~overno fh]ue 
011 sa.tn, que \'enhao os nobt·es cteput:ldos ou 
quem ror ; se o millist~rio que substituir o ac ttul1 
marchar nesse sont1do, tera o meu ft·aqui~simo 
apoio; do contl'ario continuanli na minha m,weha, 

Acabem.::s porém de uma vez para sempre com 
es~as altereaoõ<>s; tomemos o conselh•> QI\O tiio 
eloqtlentemente nos deu o nobr., depoüado p eh\ . 

. Bahia; 11-'io. $U>ci~;.emo.> questões, nem entre aquel
l es que ltOJC esi.Uo dtssu.lentes do governo, nem 
entra a maioria. Apeza1' de taes dis.iideneias, niio 
con!êssamos toJ.os qtte de.<de li:lltl não temos t!do 
liberdade de voto? Não quero com islo dizer 
que antes se nào abusasse, ma& o mal t~m ido 
e1n espantoso progresso. !'lão re~onhec<lmos todos · 
outros males que nos amigem ~ 

Sem a liberdade do voto niio ha syõlam:l rc· 
presentath·o, não pôde haver conciUu~iio ; os 
partidos nüo poclcm deixar de ser turbulentos, 
porque sem '' voto eHes nao tJarticipào da inte1·· 
vei!Cii<? que devem 1~1· no gov:!~no ii•J paiz ; é v
unteo trnportante olemen"' que a dcn\ocrneia conta 
paro. equilíbrio do sc11 póder com o da aulorl· 
dade. Emquanto niio houver liberdade do \'oto. 
ficai cot'tos, senhores, que todo$ muis ou menos 
conspiro.râõ, ainda quo nito seja senão em seus 
eacriptos. Quem ba de, do bra~os eruz.ado,;, por 
maior que seja o seu pnb:iotismo, manter-se 
quieto, ~o em indi~:nacüo? Quem é que não deS~=j" 
readqulrir seus clireit1>s? 

Continue111 as coo.sllS assim, e amanhii, sablndo 
do poder, o governo que vos Sllbstltuir nllo · 
consentirrL qu~ pleiteeis vossos princípios, vossos 
direitos, perante vossos concidadãos. Dilei-me. 
poãeis. chamar esse e$tado do pniz prospero. · 
tro.nqutllo. seguro? . · . 

Mantenha-se por n1uito tempo oJste estado de 
cnusas, perca o povo a. íé de re_adqulrir seu• 
direitos pacificamente, e verei,s ti d;lSOrdetn ·e · ti. 
confua<\o. · · 

Oi-a é · isto o que to los nós devemos- evitar; · 
todos somos brazileiros, todos temos pau-lotismo. 
cumpre que procuremos ae<!tt:lr C<Om o:s melhores 
meios de cura.r o_s ma.tes que nos am:g~m. pro-

. curemos a fusão ·de todos os homens justos ·e 
m~ei'ados de todos o;; })al'tido;; para _o ~em d<> 
PAIZ. • 

·E $C o govemo nio quer sopbismar seu pro- : 
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prio pro:;-ramn111, se não <Jner mentir n _todor. os 
lnazifdro;, se quer com d!dto essa pohtLca_ que 
apn:g•kl, se quer a conciha~~v d<>s IJr:w!e~lXIS, 
i ! ncce:;so.u-io cutão tN' muita cc•ntgent ct\•tl c 
:Stlh ür U'l:tl'clto.r. . 

n ;zia n'ontro ' t (lmpo o S1·. Thicrs, em mna 
t•poca. uu1is Otl m~UQS Scluclhunh.~ h _nosso, que 
}>arn. ser <.'Oncilin.do1· ~~·a ll('C~$~:l.riO ~~ t· ~n~l'gicu., 
(plC 1unis cnt:t~l\·.a concili~n· os pn1-tidõs do qu~ 
Ycnccl-çs. 

An\Ps de S('ntru··tne s rj;l·mc p~tmittiUo dizt"r, 
l"ela prln1cir:\ , ·cz, pC'urns 11nl:.\vras âct)rca dos 
11cgoclOS du Po.ra~uny. Quanüo chl!~ou a noticia 
da deci. .. io fulal tlns nossas llCé:Ociaçiks com o 
prcsid~nt.e Lop~7. cn ftli o primeiro .11'1~ tive 11. 
pala\'l'a, mas confesso (J\1~ nao me nnm1~1 a pro· 
vocar a discussão sobn? este objccto; costumo 
ser muito l"cS-!r,·n.Io, nnüio 11.1oedit::a.do em negocias 
cxtel'iol·,,s; n;io dc""io compl ienl-os com obscrva
t;ões que püdeut muit~s vcze::; n~ll> sorem ns -lu ais 
p l"tl.dGntes ncn1 ns: n~tus necrtadas ; rnns; uma vez 
lnn~ndn csl..~ qu·~stuo nas cau1ams fur~n é cuda 
um dizet sua opinhio. 

Entendo que o r;o\'~Tilo foi summamente inf~liz 
nag negocia•)ÜL"S por clle dirigi,\as na rep~bllca 
•lo Pnrug,my. D eu-se ruptm·o. entre o prcstdente 
daq>1élla rcpubllcn e o lJosso e11cnrre::;ndo de 
negocio> o :5•·- Lc:ll ; o go,·crno não dc,.-ia te1· 
ucsistid o immedial3mente dos meios diplomaticos 
' I"~ ainda t inha i sua disposiçuo; nhi est!o a not.a 
<lo :::•>l·crno parnguayo, p~ln qual não fictwíio 
aiud:t clin>inndos todos ·os meios diploruaticos ; 
Ullló o govemo logo •·ejeitou os mcius diplotna
tievs ordinaric•s, calou-se, e não se dirigia mais 
an go,·erno d(lquclla r~publica.Assim p•-ocedc•ldo, 
p:or<-cC qnc :tppellav,, pnra . c meio mais polle· 
raso, e de fucto nssim ~ucce!l~u, porque, depois 
dtl \ougo silencio, mandou uma exp~di<;~'lo no 
Paraguay com umro. missão diplomatica armada. 
Nao l•ou,·e ninguem q\IC n:1o visse Jog<' que, 
tendo de tra tar-se co•n um :presidente eomo o 
Sr. Lopcz, a pCSS(Ia nomeada nüo era nem podia 
ser a mais nptll. vam decidir est.e negocio por 
meitos p.'lcificos c amigtweis. Sem rle<uterecer o 
caracce1· do S r. Ped1·o Ferreira de Oli~eira, sem 
dc~mcrcccr a sua aptidão, elle nüo podiA nem 
devia SCI' enviado como diplon1ata e m ques tão 
tão delicnd<~ , po rguc futk'<liào-lhc todos os pl'<l· 
dicados de diplomata ; não ho\l\·e-dcsde en~:lo íú 
al::mma na m•ssiio. . 

E para que o :lppar3to 'b<Jilico, n não ha,·cr 
deliber t\ç:io de obmr com mnis <lCeisiio? 

Eu m\o repetirei tudo quo.ut ' se disse ; o facto 
é n1ais· eloqucnto do que tudo qunl\to cn pudEcs.;~ 
dizer.-A. sal n o •Indu ú nossn bandeira nn.o pas 
sou. de Ulllll uurla; O uOSS.J linC!Il'regado de lle• 
~ocios contcntu~·.sc com t1 dcclarnt~o de que se 
aeeit 1ria qual<)úcr r.:::ente, cont~ntou-sc que a 
nossa banacil·a f.:.ssc snl\·atln c~tn 2l t~ros Mas 
pensais que a nossa baudo:iro. roi salvada como 
<fevia ser? Não, n nossa bandcindoi salvada a par 
da bandeira parnguaya, c.ontra a . pratica em 
ca~os taes. 

Se SI! quct·in dnr um11 sàtisfação '.i. bandeira 
brazile"ira, dovia ei!CI ser salntdn só, como tize· 
mos em Pernnmbu.co quantlo s'alvâwos em satis-
fação ú bnndcir.J. franceza. . . 

l\fus em fim o go,·erno não d~"ia. querer a- guorra, 
que _ê .sempre ueva.stadora e mó., por péquenas 
co usas;· roi da.d;~ a satisfação bem; IIl4S o r e..to 
'\'ÕS todos sabeis !'Pergunto eu agora: o ga..-eroo 
que foi tão infeliz em semelhante negociação_ não 
terá perdido sua forca. lnoral para nm'11S . nego
cia~ões! Apezar dQ que foi p iatií:ndo · cil .riiio .. en- . 
tendo que seja :l. . conclusão levar já a .:guen:a aO 
Paraguny, não : · creio 'qua o:bran'do'secom a éll.er,;· 
gia que nos da n llecessarià. juatiçà, . nós· .áindii 
podemos eonse~uii· dn républiea do· Pa:ragúay . 
aquillo a que kmos direito : mas tendo soJfridõ 
esse dezar, · porqu~. 'SCUlpre o · sôlfremcis. · seja · il 

culpD. de quem fôr, SE'jD. do·g:cwrno, ou do Sr. Peuo·o 
l<'e1·reira, não ficara o ~overno prevenido'? nàt) 
prccípitarú elle u.m~ gu.,rra? nilo tl!r:i d i!liculdade 
de ouwr por outros m~ios qu\) não ""P" da força 
matcrh\l qual<t!ter bem n,snltndo ? I• aço a penns 
cst:ts obsornlc;ucs. 

~~j tt pon!tn 4luol fõ1.· n dccisiio do gvve1·no, l'\!· 
tirc;so cU c do pod~J.: ou ~ con S<)I'V~, jámnis po· 
clc•·u cnlrur em i:lU\'tJn a fum~za Ctn que estan1o~ 
UC unr todos OS reCUl'SOs, de fazer olS ul!imos 
CSfvl"~üS p ill":l. sue O nome que \CIUOS g'-lnho U •t 
America ")1~riU101l lll não sotrJ-a mancha UCS$a l'e· 
pul>lk :.o, q ue · CJU CI' pagar-nos com ingraticliio a 
protcc~iio e nmiznde qné lh~ ha\·~mos prodigali· 
sado. 

O govemo nesta questi'io de,·e cGntar coou o 
cuacurso · <le todos, <le,·c dcsen,·oh·er-sc como o 
gOYerno dll utnn llll.IJÜO qu~ tenl suas instituic:ões, 
c por su~ justiçe~ pl\ra com os cs!.ados que a 
cerciio t~m direito de opteSênla•·-so com orgulho 
p~rnntc a Amcl'ien Mel'idional. 

Para este ftm cn,·iuc o go>crno todos os meios, 
abrace-se com a representa~"lo na cional, que estou 
con\·encido que tel'!Í unanimillnde para con;;cnuir 
manter a bonm c a .dignidade dn nnr.iio. :Apoia
dos.) 

O Sl·,.. :\I:Ug(l.\n;.l~~ Ca~ta"o : - }"'allúrão 
tlcus nobres deputados contm, fo t• t.emcnte contra; 
ni'io cspr:nwn t~r ngcrn a palan-n; m:o.;; V. Ex .. 
nú\d:i.... · 

O Sn. Fllnn.\z :- Eu·Yot.o a fa•·or do projcctp, at.é 
d ou r,,,.~~" de mnis, se o gove1n:~ qnhcr. 

O Srt. ~hCJALIIÃil9 C.<STrt?:-Que ro os cous.>s •l 
nõo -tts pnlo.vras. P ronuocillriio-so clou• disCUl'S()S 
de forte opposiciio, c em toda esta tliscussiio ha
yiJa sú se tem fnllndo contra; sou cu o primeiro 
que í o.llo "; fa•·o•·: o reg.imento ."·ai mu,lido por 
cunsequ enc.a . . Mas d~•xemos 1sto e ye.mos ti 
discassão. 

Estou pergu:uiido, Sr. presidente, da inutHidD.àC 
dRS minhas , ·ozes em relao;ão ao eurso neees· 
sario e natm-al das consas; le,•anto·me portnnh 
poll'a cumprir o deYer d~ depu.tado da · naoiio e 
porque tnmbenl C'ldO â~ imp1•essões do mome,;to 
com a satisrociio de lnnnif~~t,or o meu pensarroento. 
X estn. quadril, quan<io se di7. qne de\'em todos 
<.lefinir suas po.;1~ões, era imp o11sb•el •Jue me eon· 
seryasse calado. · · 

Son'io tnh·cz menos e~act.'\5 ns conjcct!lra.s roi· . 
nh ns ; inftucm portlm, Sr . pr esidente, de m~o, · 
o tanto no m~u onimo, qu.e não pouo dci'ltW de 
felicitar-me do alto desta cadeirn pelo estado li· 
songcil-o em ·que ac a cba o impet·io. Não negais 
ni\0 podeis negOi·O; no inteLiOJ 0 COlll a paz qué 
é gerlll, e A sombra da ordem publico., reprodu· 
7.C1ll·SC os cnpllaes, que se empr~gilo nas diversas 
indns t rins com extrema confiança; no exterior 
ainda n ão Coruo ·atacadas impunemente 11 hon1-a é 
11. di:;nidadn nnciona). · 
. ~no posso poz:UUlfA?, Sr. presidente, _deixar de !~

he•tar-mc desta cadctro paio estll.do lisongei1-o em 
que se acha o . iroperio b•·a&ileiro. . 

S. :E;.x. o :~obre ministro da. g ue1·ra, disse o nobre 
deputado, que encetou ·a discussão, entrou pata a · 
pasta quelbe. coube coberto de.applausos; o nobre 
~inístx:o ~omeçou . inspi~do 9Qntian<:4 illimitada, . 
bsongelras }lsperan~~~~ !orao as. de.iodo o imperio ; 
mas fi·uSt.•adali 1icátão, não !:Orrespondeu S. Ex . . 
~ espera_tiças ~ ~~a. ,Quaes sãu por~m- os de· 
fe•tos .do nob~e. mmi.sloro . da-.. guerra-~ Onde as ' 

. cu.lpas? · Qilaes são a.S Calb.s pelaa quaee .D nobre · 
ministro de'!.e. retõ~·2e (not~" : bo"!J J?ara. organi· 
sar no>-o mmlater1o.'l .. Esta es~teg1a 11ão I!Crll .. 
bc!ll succcdfda ~9~F!I. i o ,gabi~ete actual·;. Dotal ·' 
bem, senhores, . como , e..tas. c;ou~a~ ,. vão; . um mi· . 
nlatro·; ~ol>ert?,,.,aé •. ~~~; · éheio ·de .- cri mes, , mas: 
~enao orgáii~S&C novo minlsterio 1. . •. · 

· Exili'!\ióiml08 · 'à 'i · ta\taS, · eiaminemos 35 culpas 
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d· ~ nolu·e lHinistr...> da ,guerra. C •m (:JT~it,, ~Ü~) 
iinmcn;;as. sito g•·nn1les? s:io iuLulerax~is ~ O no~re 
~11iuisb·o tern boa~ palavr~ .. ;;. é. chil e g~noro:;o ; 
não satisfez, O \~Brdale, COlU prumpt-id.w a pre
lun~:Jo di..! un1 cc~·t.!l cot·on~l; c(lutinú L ~~n c Jl~
nlissklo na nruv~n~io. Uo ~[aranh.ão nn\ ee~·b capt· 
t~ .. ; ft n0!Jre rnini~tro ri~\. ba.ixns, o nobre mjnistro 
niio dá IJ:üxas, porqne o nob1·J 1ninisLrv c accu 
sado por d~r baixas, e é accasa•l,, 1nr niio d~~ 
ba.ixas ... 

O Sr... I•'Enr<Az :- NJo ba cantmdicçõio. 

() Sn. M.\G,\Lll.\1>> CJ,.~TRO :- E;lol\ r~petlndo a 
qu~ úis·se, não c_stou dizendo que_ h3. contl'''.<lic
~üo- o nobr~ ministro conc~de llce:\~M, adm:·t
to.mc:ltos, pass·a::ens ; o nobre ministro permittc 
addidos em di!Terunt~s cot•pos. Toda~ estas cousas 
parece qu~ nào ha lei que IB autorisu, Oll q\\e 
naQ são do estylo; são novida1e~. Hc.wenlo m•)
,·imcu!:<> de tropas, quando se d1r. qu~ os soldos 
dos militnrt;tS S!iO" tão reduzidos, n1'o deveis con
cede.,· c~scs u.diantn.mentos permittido.3, nem dat 
'""" pass,tgcm. Amigos do exercít•>, defe11sorcs 
da cl~;se militar, apt·csentii.o-se J?or tal fó_rm_a 
•lcf~nsores úa disciplina; entendem qa.c a dlSCl· 
plina sotrrc po••que S. E:~t. dá passagct.L n quem 
n:Io t-em 11m sol•lo bom, poquc se conc~acm lt
Cênç.ls que as leis pcrmittem! 

~,lo muitas as culpa,; do nobre mini~tro. O 
nollr~ lllinistro eon~ente que a tropa de linha 
continue disseminada por .to]o o ilnper.io, deixa 
quo o solclo.do ttcompanhe pl'OCissõ'>s e qua guarde 
n:a cndêas, etc. . 

01·a, com· cfl'eito, devo· retirar-se este ministro . 
que pennitte estas cousns; nito <l pos~ivel qu~ 
se tolere um ministro que consente que o cxerc1to 
continue espalhado por. todo o. imperio; não é 
possivd que se tolere um ministra. qu•l não tem 
podido elevar o exercito ao pê desejado com um 
campo ·de instt-uccào ou praça d~ manobra;;! O 
nobre ministro da marinba ba de soffrer tambcm 
;:!rnnde.~· ataques por<juc não tam um mar d~ 
insh·ueção, on,lc a no~sa armada possa praticar, 
embora todo• os nossos vasos sejão pouoos para 
o serviço ordina.rio; mas ainda ni\o toi accusado 
o. nobre ministro da marinba para que o defen
damos, continuemos com as culpas do nollre ml
nistru da guerra, que são muita:;. 
T~ve ainda. a ousadia o nobre ministro de 

mandar p~parar o seu gabinete com lu><o asia
tico; . o m imstro da guen-a desta nação tão grande 
e No briosa deve tar um gabinete apenas aJor
na•1o com o necessario sõmento, llorque devemos 
Ter quo. somos pobres, multo rnhleraveis, .posto 
que soberbos muitas vezes, e orgulhosos por 
nüs~IH -~lorias-: O. nabre ministro. tem promo~ido 
por mereci mente>; a lei lhe concede este arbitrio, 
mas niio de-ria ns;tr deste direito que tem po1• 
l~i; accusiio-o sem exhsbir as provas das pr<J
mo~ões inju-;tas. 

O Sn. FJ::llllAz :-0 negocio lbe vai bem ! 
O Sn. .. MAGJ.LIIÃ.ES C.\srno:-Espcro qU6 o nobro 

<leputado me não incommode, peço-lhe pela ami
zade que lhe tettho, pela amúade que mostrou 
sJmpre .ter-me •. 

. O neg()CiO -não me vai b~m a. mim; e se eu 
quizesse trnzcr :1. diseÜ.s$iio · minha ·~•soa, teria 
mu.ito que responder ao nobre deputailo; mas niio 
filrci h<'jo .o que nunca f:z, Sr. presidente, c pois 
pro seguirei· accusando o nobre minislro da guerrt~. 

O nobre ministm i! a. guerra, Sr.-presidenk!, ·tem 
tido 11 coragem de ou-vir ·a. commissão de J?N• 
moções ! E se V. Ex., Sr •. ministro, não ouVIsse 
a commissào de promc:>çÕ'l~. ha\·1a • de ... ser accu
sado de absolutista, de querer. concentrar tudo 
em si, de querer 11er -tudo. . · ., · . . . . 

Portanto, veja o nobre min!stm como· procede; 
'l"ai muito mal ouv.inoo a ~mmissiio de promo-

t:õc . .;. P. se ni•J f'la·zJr o:tvli-a :::.~r:t a~~usn'o de 
absolutista, ct.; ~ "1ccntrador, ct:. 

E deste 1nodo, con1 .:u:m-.!lhant~s a-cctu:t::ões, con\ 
a rela~,\o de tae.; f,•lta~. qt1e s~ pr.,t~mh c sr, 
aeonsolha a l'.~tir.vl:'t ,]t~ n<n m1n:~trn! ~ S·'ir~ P.s.t~;:; 
os f,lctos qui} hi.!~l:'n•;\o as esper;lllt;:l.~ ll.songi"Úl'as,... 
que i~<pirou S. Ex. 'JU~aJo, coberto .te nppl:ut
S•)s. ontl·ou na a:l millistt·a~:~o do. gu.en·a. 

E o c1uc pi)Jerlll n1·lis ace~·csc~ntar mn.- defesa. 
do nQln·c n1intsh\l ·? Qnc poderei 1nais dizer de
pois de ter o nobt·e uliuistt\) se dcCendiJo com 
tanta da.reza '? 

Nada, nem sou tLI profisaiio, nem J'OSS) dizer 
mcUtOl' do que <) nubr,, mini~tro jfr. ilissc. ~ln
glli1LU neg!l. as vanta::;\!n;; U'ls c~rnp.v~ de inst~:uc
~áo ou manobras, \'~rtlaJciras éscola; de pcricia 
militar; nas ci,·cumstanci,\s por~m do pilh o go
vemn não poder:. til.> c~do cst~belecel-os, como 
cumpre, e o CX.:ll'cira nindn. p n· muito tempo 
s~rú. tlistr3llido e1n s~r\~it;')s lliver3os, comi) em 
gu3.rdllr caJêa..:~ etc , ~ etc. , 

O Stt. Fmm.\z :-Agom v ui llcm o nobre depn
t.ado. (Kotamlo q1<e o Ol'<U~or {aUa m<"~is baixo.; 
Est:\ no pi<\M. í llivn!•~s). 

o Sn. 1-IAcaur:i:r., c.\S'rfl.O: - Quem p&le aqui 
fallar, quem p.l:le ~ó gritar é a· opposi•;ão. 

O Se. SIQUEIRA Qazrnoz·:-Esta. n~o gtito1, fallrt 
mais baixo. 

·o SR. J\I,(GAL!I!í.Es CAsTno:- O nohr~ mini,;h·o 
reconhece. a necessidade de dar melbor organi
sação oí força publica, c não de;;cspera de me
lhorai-a. 

Creio qu3 o nollrc ministro lamenta, como cada 
um do ·nós, o Yiolento meio de recrnta.mento; 
mas niio tem sido po3sivel prescindir delle, a.ssim 
como nilo tem sido possiv<Jl estabelecer os campos 
do h\st.rucçiío. · 

A~ora, qr.anto a.o facto de ter o nobre ministro 
tlra3o de certo~ corp~s certos commandantes, 
tambem pàrece que qualquer de nó3 está mai>;: 
llabilitado a c~nhucor destas consas, muito mais 
habilüado do que o nobl'e ministro ! ·A disciplina. 
não se póde mantet· com a· nmdança dos com
mandantes dos corpos, c~mo se nno houvera. 
hypothes<lS em ~ue fosse indispensavel a mudança. 
-do commandaute de batalhão -{)U regimento. por 
amor da disciplina. Em todas estas causas de
vemos intervir, somos nós os juizes, e não com
pct~m a') ministro da respect1va repartição! 

Senhores, estas aCCU$ll.çõcs todas cte .. ~m ser 
munidas de provas; o ministro, procedendo dentn• 
da orhita. das leis, t~m a presUtnpção fa\'oravel 
de seu lado; quando um d~putt~.do pretende ac· 
cu~nL' o ministro, devo· apr~sentar.-se com doeu
ment -~ ou· pro•Juzir razõe> muit., concludentes-

Agor!L, sim, -~ que \'ou occupar-me com o no-
br:. t.lop.utn.do· qne mo tor;l dado apartes. 

O Sn. FEBRAz :-Prompto, (Risaaa.~.J 
O Sn. MAo.•t.nÃe~ c.,s·rno:-Prepare-se. 
P~mette o nobre d~_putalo to h a. forca ao-

govemo, alem m;:smo da !v~ça pedida.. Siio ex
c~llcntes as intenções· do nobr~ deputado, que, 
alhis eom manifesta _injustiça, consideroll muito
abllixo da mais ordLnada eapa,cidad~ a do go
verno do impcrio, na direc~:io 'dos negocios 'JlU· 
blicos e das nossas questoes eom .a. republica 
d~ Pai-aguay. . 

O nobré depo.~do encheu-se de' zel!l patri~ti~., 
de· um· zelo multo .louvavel p~la. honra··.c dLgill-. 
d~tde da. ·nação; sem Lcmbrar,se· que as ·p·aixõe;; 
mais nobres pec::ão p2lo excess), por · exagera~as-

0 Sa. Fsaa.u:, -- Não tinha a:nda on,·ido a. 
liçjio. ··' . . .. .. -

o Sa. --M .. aAuiA:ES CASTRO:-Por mais qne queira 
metC.Jr ,a , rldtculo-.eousas sérias. o nobr-e déf.nt.ado 
não o .po~~ri; con.seguir; · e>ta_ :.an.na do 'r dic~lo 
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»emprc ..-oltn-sc eontrn quem a ~rnprc~a. Tenho 
<:<>nstnnh•ment~ ouvido no noiJrc d~putado com 
aUcno;ilo, 1~uncfl lhe dou :~pnr1es, e nli'nQs npnt·
tes <tne o n1oonnnode:m ~ l•f~'r con~cguiu\.c esp?ro 
<pu~ ~ · nt•lJrc •lcp\atado 1nc out;a , c se niio lhe 
:tgrntlat- retire-se. 

J::n tl izin <Jll~ o nol•rc d<'f.ntn. elo se hnvia c n
clnd•) de nm _ pntrio1 ico :r.~. '' pela dí;.:nidnde e 
!loura <lll ""~""; mos <]llC tmh:t sido u~stapartc 
C:ttl,Sl'l":tdo e ítHpcrtinent~ . 

0 Su- Ft:nr..lz: - Isto c ,·,•rdt~uc ; p am os 
Srs- lllilli s l r<>:>-

0 Sr.- }[.-r..\LilÃJ?.S C.\STrto:-Qunlqne l' que s~j ;l 
:t. nnturc zn ou n enttsfl. d o procedinlCutn (]o ~o· 
v emo hrwido COill o plcnipc>t.encia.rio ch~fe Ja 
C$Qillldra. nas a::nnS do J>aragtl:l)-, OS IIOUTCS depu
t .ad_OS , <':<Rgcrnndo , com o tCm t:::X:l;.!'t..'.L":li.l ('l , t\ :õi 
nlhnH\S occurrcnc1n~, conscgnirilo t Uo SôlnAn ta 
coiJocar o go,·cnto sob :t <le~a~rnd:\\-1)1 pr~ss::io 
de p~r~ce1: que cc .• l~tt aos gl'ito.s dos nollrP.s depu
tados, m u1to prec•p:tados, llllllto solfl·egos n.:->:>h\ 

parte_ 
O Sn_ FEr.P.A>:: -Isto é accnsacão qutl e;1á Ia

ze~do ao govcrn" -
0 Sn: ~I ... r.~r.tr<i:.,;s C.\STRO : - Com ('S YCISS:>s cb

m o•·es lmpel·t•.!lentcs pnzes tes o governo sob a 
.Jo.lorosn pressa_o do parr.cc•· q ue cedeu a os YOssos 
~r1hs- Mas Sf'J3. qn.ol fôr a cansa da demiss.io 
•lo .rtcnipotencíario brazildt·o, ob1·a vOS!ila quanJo 
assun o pens•)JS, ou ~~ja act.o muito livre do tm· 
bin_t!tc, n inguem dU·t\, e m enos o novf~rno q~te 
~s~s trat:ldos ~le\mtdos pelo plenipotenclario bra
zllelro importao desde j:i. ofknsa á ditmidade e 
llonra nacional. E se não importão, n - que ;-cio 
to~o e.~sc clam~•'.~toclo esse fogo patrio tico ? Que
r ets faz~1· oppost~no 1 E11 nilo o pnsso cr~r: mas, 
pe1·gunto, qu-'r e•s f:>.xer O])posiçiio a pretexto. 
com a ~pn dà libcrdnd~, da dignodadc e d:l ltonra 
da nação 2 

O Sn. SIQuErn.l QUJ;moz: - Niio ha cnp3 _ 
O Sn. l\I.<~ALH:l:ES. 0Asrno: -Este~ objectos tão 

sal?l'ados, tao quer~dos, que · nos otrusci<o a .n6s 
toaos, serão pretextos pam deiTibardcs o min is· 
te!'xo tito s€gtt!"O desde o s~u prineipio t! o 11.ue 
fol ~na nos d1ss~. senllot·es, O· qu e nos t'eYelou 
aqu1 o nobre minis tro da mariniHI '! O seguinte: 
" O que posso dcsdQ jú declarBr ,-. camo.rn c q•le 
o plenipotenciario brazileiro celebrou com o ~· 
Yerno d~ Paraguay um tratnd > de COUlntcrciO, 
etc. ~ (Le-) 

Entre d11as altas partes contractnntes estes fa
c~~s ~ são, com efi',!!itO, graYes offensas ri honra' c 
dtgntdtlde da nacno ! Aonde estilo aqui, genho
res •. esS3!6 graves offoJns:~s h b onra ·e dignid11de 
uae•?nnl, tlllra ~nt,"irdes eom sonhado.s .off~nsn;; 
dernb:•r o governo? . 

~~nfto, SL-. prcaidcntc, em cada um dO(! nobres 
JlliDISli'O.<; . 

O Sn. FERR.•2 : -Oh l Tem ro%iio. 
O S!t S JQUElR\ QuEIROz: - Apoiado. 
O Sn. :\fAa .• r.»ÃF'.s CAsTRo: - Não supponl1o ter 

mais . zelo, n~m . m!'is patriotismo; descanço nas 
lu~es _c no patnoh smo deste gabinete, qu.c t em 
m erectdo a confiança das camams e do paiz. 
Quan~o Se trata de .questões tão sériaS naO 

posso .d1zer mais ; n opposição qlle atropelle tudo 
~ptlhda. . p~los de~ejos il.Q quêdn do ministerio._ •. 
N"o. ~~so ser !!IIUG explicito, pol'que não desejo · 
co~lic:rr questões pendentes. · · 

~:io, as .~heorias da diplomacia t<lm desappa
recado, disso o n obre deputado por S. Paulo, po
de~os trnzer para ~~~ta ~asa tudo. discutir-a J?eito 
des~berto. Eu, porem, nao aprendi esta doutrma • 
e qnau~o em ~utrOB pnrles, . em outros· .pa;zes;. 
possa a. .oppoS>çilo npartar-se dos salutares· pre-

ceitos dn sci•mcia, creio que . não estamos nas 
circunlStA.nchts .. p .. 

O Sn. SJQGEm.\ QcEmoz : - P ot·que 1 
o Sl:- ~L\G~LHÀF-~ c_ ... ~rno :- Scuhorcs, o que é 

e<·r·t•>, o que C$1.:'t nos olhos de todos, é que o 
;.!'OYcl·no j:'l iomou en1 consideração o proccJimr~nto 
Llo n\ini~tt·o plenipot.~nciario, clu; fe da CG•lU.'t<lra. : 
~ <Inan~o c.::iSC c1npregad~ tcnhn. infl-ingido, as 
IU~Lrttcçue.~, que import.l: tst..,~ senhC'IrCS, pt4rn .n 
r(•tin\d:\ . (\o n obre v1scontle minis-.rQ dos. n t.•·gii""Jcios. 
csu·:>ng~u·os quo nomccu este cmp•·cgado, e que 
amba c.lcmittil-v com a mesma ingenuic.ladc, cow 
n nu.•snut boc. fé ! E foi cst~ nobre minh;tt·o o 
qne mais sol!rell uo lwnra<lo membro da Ol\PO· 
si'-"1o. smn lcmbrat·-se daqu~lla grnnde capacidad~, 
tlaqu clla grande gcn crosidatlt>, d.aquclla cnridadt> 
inuu~nsn, •tno nesta n1esma casa o Ucft!udeu, 
<Junndo sotlh\m uu.a inju~ti~a ! ! Ess a c:tl'idaJe, 
ess.-. gencrosidnue, ossa cnpaciua·1", foi o noi.Jr c 
nli nisu·o de estt·o.ngcit·os~ o aquclla n1e.;mo qua 
n•ab so!freu naqucllc l>anco, que cba miio de <lvrcs! 

E d e qnem, senhores? De qncm n ão ha muit' 
recebeu do nob1·e ministro provas de · snbcdoria 
c de gene:·osidnde ! 

O S1t. N'ImiAS : - Com quem li isto ? 

O Sn. S<QU~<tnA Qct:moz : - &'lo palavras . 
O Sn. ~h<;ALI(\E-.; CASTRO:- Compar~i, senho

r~s. o procedimento do s-•>verno .:om o proc~di
u1JJnto c.J,\ opposição. 

O Sn. · SJQ.Ut:nv, · QuEmor. • - Vaooos o. isto. 
O Sn. M.~c_.ur:\F-S CAs-rno :~ O ~o~·emo· proccdc 

como tendes visto, com ingernüaadade e prutlen
ein, qut•núo a ?eposi~uo ni'lo duvido. com ex
:~gerad as cxdama~.oes pori~osas;nodoar esta patri>l 
t iiO g ueríun com a ignominia i! e sr.r g<,vcrnad!\ 
por lOCllpacidtl<les St'h:agen.s ! -.. 

O Stt- SIQ.llEIR.\ QcGtn~z ·, - :Nito apoindo. · 

O Sn. M..• GAl.IlÃES CAsTRO:-•••• - com a lgn<.~ml· 
nin de sc1• go,·ern:lda p or ministros selvagens ; 
a opposiçlio, que parece prezar tanto a honra o 
diW'iôade nacional , não duvida patentear, com 
inJustiça, que o imperio é go,·emndo po1· selvn
~ens [•·eclmnaçüesl , atordoou-nos os onYidos, pro
ferindo com doloroso accenlO inopport.uno estes 
nomes tiio caros - patria, llortra, e dignidnde nn· 
cionnL-.- palavras magicas, que podem nos utrus
cnr! ... 

O Sn. SJQUEinA Qce1noz: -Muitos de nós a teDJ 
defendido, · 

O Sn. MA<l.U.tt:\.~ 0.\aTno :- .... ma$ por outro 
Indo todn est:l nação consta de selvagens, de in
cnpacidndcs, começando pelos seus marquezes; 
pelos_ seus viscondes, por aquelles quo a ~o
Ycmuo ! 

O Sn. SJQCElttA QuEIROz! -Qncm diaao !s~o '! 
O Sn. F~m1uz : --:- Deixe-o, deixe-o. 
O Sn. llúGAUJXz• CAsTRo:~ Poderú. o Part~guay 

respeitAr este im-perio quando a opposição ele- . 
clara que os mims.tros que o dirige do· capaci
da:Jes sehQgells ?.( O <JUe quereis vó~, senhores, 
com esta exageração de honra e dij!oidade na
c.io~al f Quere18 a gue~·! Nã_o, o i!ahineiA:;men<Js· 
apaixonado · do- quec.·Yo<>, · a~nda nj~ ·Vos pedio : 
novos exerci tos . para sujeitar ao Paraguily, e nem.· 
vós . vps; mostrastes, tão ciosos na. occasião da 
desfeita que. està .. preparada_ .• _. , . . 

O · Stt- S(QllErlit.: QUEIMll : - Que direito t.em 
para dizer isso ! · · · · · · · · · · 

O Sn: ll~oÁLU~ Ç~'!"l\0 : .~ .~i1( ~tivom~ ~· 
todos, e~~· ~~.e &e .. n~o me:s:~i:ão. ' . : . . .. 

Ux ·Slt- · Duur.wo : - E o nobre . deputado · se ·· 
mexeu ' 
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O Sr.. M.\G.~Ln:ir.s CAsTno :- Nilo, porque espe

rei scmp•·o q_u~ o ll;o•·erno pr&ccdes•o como pro. 
c~cu. E quereis ngont a guerrn, scnhOl'C3 .... 

O Se. S I QUlilllA QcElnoz:-Qucm pedlo a guerra ? 

U>'·' ,·oz : - Deix~m-o, dci>:em·o. 
O SR. MAoún:\E.<; CA~Tno : - Senhores, a honr;\ 

c dignidndll >lneional ainda niin foi :~tacada, estes 
objectos sn~rados ai nda estilo incolmnes: mas se 
n:io quereis a guel'l'n que prctenclcis 1 Se
nhores, <:n niio sei nté <:.nde qucreiç ir eom tantu 
.bo11ra c clí::lliún.do nacional; ni!Q sei qual o fim 
quo ll>'c\encleis aU.ingir; confiai na sabcdorin do 
goyemo, ao menos nesta quest ilo de alto alcnncc 
neste assumpto t1io gran, que não ~c prendo aos 
nossos enredos internos\ c se llu conâcsccnden
clns naquelles que dcfenae.m o governo consenti .... 

O Se.. SlQ\lEitt.\ Ql:Einoz :'"-..\.h ! eonf'lssa que ba 
eondcsccndcncías ? · 

O Sn._ M-<G.\LIJ:\<:s C\STno:-' .. .. que vos acorde 
par~ , ·os afia!'çat· que srlO ~aldados, que niio po
deruõ t~r C~Jto, Qlte são 1mproficuos todos o5 
vossos pl:mos .... 

I ncnpncid•ldcs sP.h·agcns! Sr. presidente, o· t iro 
por sua enormidndc, de mão tão cnrrcnadn 
q-:ando f~ra. disparado. ~obre quem o tne>·ecesse: 
nao locana o :d,·o, det~ando csmagaolo o injusto 
aggrcssor. · 

(Tr oc<1o-sc alouns apm·tes.) 

Sr. presidente, volto aos negocias internos e 
declaro quo ~Hio teria tomndo tanto tempO' {• 
cumnrn, refcnndo·me ao nobre deputado pela Bn
b.ia, se n :lo me tivesse provocado .... 

O Sn. FEar.,z :-~·,ro sabia que era o minístcrio. 
O Sr. 1\-!,\GALHÃilS CAsTno: - Depois de longas 

lut~~· Sr. P•:esidcnte, de reít~~ndas tCmpc>tndes 
.pdt.tens, ve1o a cnlmn ; ao ngor das reacçÕC$ 
t::.lvcz in<lispensavols naquellas quaclras sucMde~ 
o descanso <los. espir}tos_; então, o thrÓno, repre
sentante legal, COI!StJt uctonnl, e fiel a naçiio nos 
reeo~J~mendot, -1ue nos abstívcsscmos <k que~!Ues 
abstrnetns, a ns c.amaras, nos mesmos sentimen
tos, res pondêrão_ A coroa, para curar dos int(:rcsses 
materiaL'S (!ç pa1z. 

Interesses m•1tcrines erii:o ·os assnmptos em que 
todos cuida \"Üo ; parece-mo estnr ou vindo ninda 
aqnelliiS po.lav~as fortes do · n_obre deputado, gné, 
defendendo os mteresses matenaes, parecia puimar 
por elles c~m exclltSào de outros principios do 
governo : "Aonde virdes cnkando-sa uma rua, 
I De8ies termos pouco mais o u menos) rasgnn
do-~e \lmo. rnont~nba., eol\$tt:ttindQ·so ·uma ponte, 
~br1ndo-so uma v1a de. communlcaçiio ahi ncha
':eis o impcl;io do Brnzll ; interesses' makriae~ 
c este o grande pensamento nneional » ' 
_ .Jaziilo ~cpultadas to.das as idéWJ de reformna. 

D.lngucm. OO!llem quena reformas, interesses ma
teriacs, e so conservação queriào todos. · 

Existe no~ arclli'to~ 4n eamarn um pro)ec~o 
de refo•·ma d4l consttbuçito que · apresentea em 
1848 .. E 9.ue destino te't'e este projecto 11 dorme 
nos areh1VOS da camara I Em discussões diffe
renees de diversos projectos de resposta aos dis
enrsos· da eoroa offeroci emendas ·para · que ·se 
tra~se de meUJ!>r.ar a lei de eleiçil.:!S; ainlla em 
1853 a eama tv. reJeaton uma emenda mi11ha neste 
sentido, e que só . teve o meu voto. 

Tras? · estes factos, e : 11.11 eon·sideraçõt$ que · te
.n.llo· ·!cato, pam .. pro1'a r que· tem· estado · no espl· 
nto dos ealll,rns <! ·do governo a necessidade ile· 
toda a re.!le:d'o, de iodn a moderação possiveJ 
no (}Ue respeita ás retonn88, a 9,ne é novo, ·ô 
intearamente novo, este desejo ardente qae agtota 
appa~ecc de reformas e mais reformaa; .esta ea
Jnara. lu! m!J..ito ~ue não. cuida e~n: reformas, nem 
as qae~:; so cwdasse, o .meu projecto e as mi-

'l'O><o 2. 

nbas cmenclas nüo ficnriiio, no cs<pi"Cim~ntll 
::J.quêll-!\ c ílespreznda.s cst n.s. 

;Sóbc, n(lstns ci1·cumst~ncins ao p~dcr o gabi
nete da 7 de Setemuro ' c de newt·do C~ LI\ :1. l'C
prcscnto<,.~O nuckmnl protnotto em sou prog 't"â1nrna 
onlcm n" palo\wa - C()llSCl'\'a~ão- c lii.JJwdau•) 
compat!\'él nas pnlaYras- proê"resso len to. 

Potlcts, s ellborts, ncgnr 1rosso apoio no g!l.bi
nctc, mn.s <lit.cr que o gabinete não t.:m sido 
fiel ao seu pro~··amma ó "uma dessas l!Jj nstlças 
f'JU~ n:io se pó<Jc crer. E' j:l muito tard~, a llOrfl. 
c:;t:í adiunt11da; dir ei sômenw qne o :Sr. pre
Sldmta do consclhc nlo \ 'OS prome!t;m p•l r-sc :'L 
t~st~ dns rcfonn';ls. pron1ettctt acompanhar as ne-· 
ce~tda.des elo pn•z com pruclcneaa e sabedor ia. 

O S r . pt•csiácntil do conselho n :io prometten 
íundh· os partidos, p1·omcttcu s~t tolcrnntc e mo
derado, cou1o o pritneiro passo .a dar-go para. 
chegarmos ús •·cfonnns uteis, que não podiuo ser 
acolhidas c adoptadns com proYeito so conti
nuassem os odios i nYcte1·ndos, sendo preciso C·)· 
meça-r pur nrJ·cfcccr os anirnos. .. 

O noiH'e p r•Jsidcntc <lo conselho na manifcs 
t.:•cHo ao programma do gabinete, n;to promct-tett 
por· se á. testa il:ls rofonnas .sen:lo com mnlto 
tento ; c ndulir:l (],llC o . nobre minist ro da justiça 
tenha sido nccusado p o1· ter procedido, nesta 
casa, om harmoni:J. com o pro:;rrunma. ministe 
r ial, ou por IHIYer concOl'<lado com a camara P.m 
a lguns nssumpto.<>: nccusndo, senhores, pela sabia 
modN'llçuo com quo cliscutio " rcftlrma j udicin-
a·la, etc. . 

ScnlJOres, esto11 cotn-('neido qne não é o melhor 
systcma pojr-s~ o gabinete a traz das c•maras ; 
creio mesmo, e estou con>cncido, quo o "OYerno 
dcye marchar á frente de todas as r cFvnnas ; 
ma;; nas cit·cumst:J.oeiã$ do paiz o gabinete tem 
toda a ra.z[io para nito se "pôr á r,·cnte dellas : 
a primeim das razões está no estado em que o 
go,·crno achou as camarns, oppostM ús reformas ; 
E! a sc:;:unda, no í~clo dns ul\animidades que 
dis\'irtunrião todns ns r eformas, que set·ião ta
xadas de extoa·qwdas (apoiados c f•cclamaçüc$) : 
a ssim penso, Sr. presidente, o no animo do go
'<'Crno pesa,·áõ estas razões, posto que ns nil() 
declare. 

IrüQ tomanclo as cousas bom enminho, e entr~
remos nas yias do progresso razoavcl, <tue o so· 
vemo nõo r epclle. 

Dizer porta.nto que o governo não tem sido 
fiel ao seu progrnmma é um:> manifesta injus
tiça, nssim como nllo desculpcll-o porque elle 
se niio tom collocado ai. frente das reformas. 

Sr. p1•esldente, eu não devo can~ar a pacieneia. 
dn camnm, nuncm eopcrel qne :me · ~oubesse a 
palnl'l'~ nestn. bor11. Muito tenho que dtzer, c nea• 
me~ mo sei por donde .Parta , nem onde irei ter. 
porque respondo n wdos os orodr.res que m e 
ptccedtirilo, a ítlllútão todos contra. Não me assen
tarei, J?Oróm, sem dizer mais algumas cou~s. 

rc X ao ha liberdodo de imprensa, u_ão h& l!ber 
dnde de tribunal , Oh·t scnbores I nno hn hber 
dadc. de imprcn$s em um paiz ·onde · tudo · se 
escreve? I N ilo ha liberdade de tribuna em uma. 
camara onde t udo se di:: ? I As accusaçõe3 cabem 
por si mesmas.Aondo esses processos, essas vin
ganças, essas pea-s.egulções ~ imprens!l? Nilo as h~ 

Nao ha liberdsde de tnbuna. l· Amda a. querets 
mais ampla ? I Eu. ·eonheco que a · discipl ina · n~o 
deve levar o representante da naçilo A necessl
dade de suffocat· sens tonnentos nos casos d e 
salvação da pat r ía ; mas, sem razão, nem nppa
rente, uma patente euparior do exercito Ievan
tn.ae na tribuna contra o sou ministro ; !&liA 
com indet>.,4!ndoncia quo aó ; é g&rlllltida 110$ 
paizes civd.iaadOII : e querela maior liherdado do 
tribuntt ? Niio vistee como nesta camara uma 
patcnto auperlor ergueu aUQ vor, mesmo sem 
l'nndamen"'• eontra o seu ministro ' Honra. seja 
!cita . ao· nobre gellllrnl membro . <la oppomçiiop 

10 
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mas ho!u·~l. svj:l l-!lnlb~m f~üt:'\ ao goYcrno c A 
ua~·ão úllll~ Sü ,-(~ pOl· t;.J.l fÚ~'HI:l. g:u·o.lUth.l~ n. ll-
lK~r..._t;ltlC J!l tril.>Ull;l. • 

c( HcptOYn,tlns ~ls peti.;Ucs ! ~ Oh ! senhores, pois 
t· llOSStYc·l •lllC partisse da Uoc:l. do 111n e.st~tdista 
o.l rcpro,~açlu dt!~to meio constitucwnal ·~: O qtu! 
s~ U.isse foi qltC nos pa.izes noYos c onllo,! se 
n~o podem ainda cousiJct·at· inL~irn.nJt:nlü n.rre
f~c- id:l.s :l.S paixUêB })Olitic:ls, essas }')dições 110-
d[•Ul s~t· p.:l"i~osas, e portanto tnnll1em nost~ parte 
o :lOYcrno 11úo solrt'e- h1·echa. 

Yoto;Sr. pre~itlc'llt~. pelas forças pctlidas; e s~ 
9 :'r. nliuistro pedir m..'lis, \"OI.~n·t~i pot· sna pro
posta. Conüo no Sr. mini~tl·o da g11e-rra como em 
todo o gabinct~J, e Uh·ei finalm~nt~ qne ó lastima 
qttü os :=nnig.>s Uo governo sl~j:1o os ttuc Ih~ f;:'l.zom 
mais doloro:;a opposi~.ão. Eu falto par uüm, antes 
quizcra marchar com o. opposi~ão ,.,,Jical, do (luc 
com a opposi~uo t.los 111en; amif;uS , dnquellcs 
que me ha\'iil~> apoíatlo hon\em, c que sem razilo 
sufficiC!nte me negJ:o ~gora seu apoio. lias lnos
trão-s.o h-omcH.s de pnneipios, outros do o.dg~lna 
n'!aueirn contrndictorlos, ou precipitados, ou irr11· 
flectidos. E como a otrcnso. do amigo é mais do
lorosa. que :1 do inimigo. eu, no g{)\~e•·no. nestas 
cirt u m;tanc!n.;, quereria. "\'Cl~·llle a Ur::t.~'0:3. com a. 
opposiçii.n rn.dic,>l, e 11ão com tvluclles qu.~ me 
apoiárã:o, quo nto c.lcfcnà.L-rão , ~ qne h a bem pouco 
tnol~dão por n1itn, eonto agol·a. mol'rem pol' assaa 
;d~as tle liberdade, de honra c de digmJade na
donc.l. Tenho conclu.ido. 

O Sn. lioRT.l:- Muito bem. ;Apo·iatlos.) 
A discuss~'l fica adiada pela l.Jora. Lev.mta-sc 

:1 sessão d~11ois das 3 horas da tarde. 

Sess:&o em G de -'unlao 

~l:mrAr.rO.- Expedientc.-Ordem do dia.-Pm·cce;· 
ela mesa. Discursos dos SJ•s. Fe;·,-a::, Paula 
Ca.tdido e .,tntujo Lima.- Fi:caç<lo das (oJ•ças 
de ta>•a. I>tscursos dos SJ•s. B;·andao e Lt<i:: 
Carlos. · 

A' hora <.lo c..stumc f>tz-sc ::.chamada o aahüo
sc presentes os Sr.>. \'isconde de Baep endv, Paula 
Cantlido, :111achado, C.on·ca das N cvcs, Limn., co
nego .Leal, ·Sc:ir:i, Rodrigues Silva, Paduu Pleu
rr, !ra\'assos, Pacheco Jordilo, A~eredo Coutinho 
c?nego Silva, _Teixeira do Souza, Costa !\[achado: 
l·~rrnz, Almetda c Albuquerque, Souza. Leiio 
Eduardo França, Lui.: ArAujo, D- Franciscl), Pa! 
rnnnguà, Thcophilo, Domingucs Silva, P1nlo de 
Campos, Nabu.co, Sobral, Leit:!o da Cunha J'ose 
Ascenso, Cunha, Pereira da Silva, barão de ~In-
l'oim e Dias de CarTalho. · 

Comparecendo depois os Srs. Brusque,. Mello 
.Franco, Bandeira d4l Mello, · Teixeira de Macedo 
Luiz Carlos, Monteiro de Barros, Barbosa d.;. 
Cunha, Behsat·io, Bellort, Lima e Silva Sobrinho 
!\uues Gonçalyes, Wa~tderley, Dutra Racha, Fer~ 
nandes Vieira, Araujo Lima, Fausto, Paula San
tos, Luiz Soaras, Horta, Bemardes de Gou .. êa 
Sayã() Lobato Junior e Sccco, o Sr. presidcnt~ 
declara aberta a sessão. 

Comparecem depois os Srs. Paes Barret.:>, Vieira 
de Mattos, Raeoso da Oamnra, Aprigio Guima
riles, Gomes Ibbeiro, Ferreira de Aguiar, Souza 
~tendes, Zacharias, .José Mathias, Nebias Antonio 
Candido, Sayiio Lobato, Brandilo1 Jacinth~ de Men
donçll,l-'. Octaviano, Pedreira, Ltvramento, Santos 
e ;A11,neida, Siqueira Queiroz, Figudra de. Mello, 
Rtbetro da. Ln2. Mendes de Altneida Barreto P&
droso, Andró lla.stos, Canditlo Bo;gcs, Souza 
Franco, Brctas, Paranhos, Augusto de Oli\·eira, 

Araujo Sorgc, Rocha. \'hiat:)? Pacca., Titár:"\, C!l.S
téllo-Bra.nco, licuriqllcs, Pnchcco, Paula ~·onseca. 
,, llippolyto. 

I.~-sc c apprOYfl·se a acta. da scss:io aute•·ior-

EXPElJll.:..."\TE 

T.Jn> rOi'f\\N'imento da baohar:-el.J,:,aquim da Gam:l 
Lobo <l'E''''• 1° tenente de :>rlillul.L'ia, pedindo Jl'lS· 
sa.~em pura a l• classe do coqlO <lc estaio-ma.io~
-.A. counni:s:sào de n1n.rinha e guc-rr~. 

De U. A•~na. Umbe!ina Cl:~ra. de Me\\o, viuva 
do :tjudantc F"Ux Antonio da Rosa; pedindo que 
se decrHe a percep~'lo do melo soldo n que tem 
dirdto, destlc a é!>oca da morte tle seu marido
-A. commíssão de marinha. c g-uerra. 

. ]),, tencnt" do estado-maior da 2• classe Luiz 
d.e Beaurepairc Rouan, pedindo ser de JLO'I'O res
tilllitlo ,\ arma de in(autaria, visto ter cessa<io o 
máo estn,la de s:tule qua o obt•i;:.lm a pedir a 
t!.:a.n3f0t·cnc1a para. a 2:~. cl:.1.ssc.-A~ coannissÜI) de 
nlnrinha e guorra.. 

De ~Ianoc\ Igun.cio IILLcho.uo, subdi~o portuguez, 
pedindo àispeuS'l. na lei para poder natumlisar
se citladilo llrazileiro.- A' commissão de eonsti
tuiç;to e poderes. 

De J o~o Moreira Jc Queiroz c de .Toào Cy
prio.no Lino da Cost.n, ?edintlo o lugJ.r de con· 
tinno <lest:~o c!lmara.-A mesa. 

D<>S oüicíacs de ju!'tiça ' elo tribunal da. relação 
de Peruambuco, pedindo attgmento de ·ordenado. 
-_.\.: commissi1.0 de pensõJs · e ordenados. 

Do pa.dre Joaquim Jo3é de Gõcs Tourinho, vi
gario collado na freqnezia de S!lllt'Anna d:t Ald<':n. 
n'< pr.;n:itlciJJ. do. Bahia, pP-<Iindo uma loteria para 
a conclusão da mat1·iz. - A' commiss,lo de fa
zenda. 

D> dc3cmbargador Henrique Velloso de. Oli
veira, reclamando contra a ~ua aposentadoria, e 
pedindo que se lhe declare o direito ele haver 
da. comp·anhia tle estrada de ferro de S. Paulo a 
Snntos uma ind~mnisaçiío, e que se mande res
titui~ um manuscripto seu que existe na secre
taria do imperio -A' eomrnissão de pensões e 
ordenados. · 
D~ :Hcreulo.no Antonio da Fonscen, pcãind() 

permissão part~o fazer e:otame do S• anno moclieo, 
na turma dos e•tatutos que em 1&>2. regiào o 80 
sino da escola, o sendo nelle o.pprovado, fazer 
tambem exame das materias em eujos annos se 
tiver matric,llado.-A' eommíssii(l do instrueçiio 
public~. . 

Fico. a ctunan inteirada da participação qu~ 
fazem os Srs deputo.d·os Saraiva e Taques de 
não poderem comparecer á sessão ·da hoje ·e de 
mais o.lguns dias. · · • 

Foi lida e approvada n redaeçiio d'1 projeet<> 
que r~duz o tempo mareado pa:ra. o in~ersticio 
dos eapeUiies militares, e Njeítada a do proj octo 
q u<:~ nutorisa o ~overno a conceder ca~ta do· na
tura.liso.ção de etdadão brazíleiro ·ao Sllb,iito por
tuguez padre Ant.omo Maria !.Iasctuenha.s, sendo 
o projecto remettído de n.ovo á cowmissão de re-
dacção. . 

Pnll\~A PARTE DA ORDEM DO DH. 

P.UU;.CER D.~ ll)::SA. 

Entra em di~eu.ssãa o. parecer. da mesa. que 1i
eá.rn. a:!.i::W.o em sessão anterior. por ter pedido a 
palli.Yra o Sr. Ferraz, approvando a indicação do 
~r. Araujo Lima para guo seja di&cu.tidD englo
badamente o projce\0 ao relorm~ hy~~becaria ll 
nilo artigo por artigo. · -

O Sr. p..,rrcu: :-sr. p1·esidente, a di~ssão 
d4lste projecM não é uml. disCWISõo politica, versa 
sobre .naterla a· cujo respoit.t) devemos prOeeder-
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de mo~o q~ possamos ob ter ue: resultado SB· torisar-sc ao nobi·c mitüstro para f:ttcr só:n<;nt~ 
ü:;factorio o esclm·ecido. este trabalho. . 

Nos outros pai%es quando se trata de materill. l>úll!nis, stnhor~.s. para que tanta prêssn aqui? 
tão impo•·tanto n«o se procura np:·&ssa•· e oko- o PI'OJCcto ,·~ i depois pam o serllt(lo, ,; ~:·, uis-· 
pellnt· n discnss1io; ouvem-se todas as pessoas cut iuo nrtigo por M·U~o. o senado far-lhe-h!l a~ 
llal•ililnd:>s, ~ discussão caminha pausadnm unte, emcndn~ qna jnlqar corn·enicntes, dcpoi; noloó 
o o resultado sempre, em consequ~ncia da dis- enviará, s~rüo ellns approy:~.d~s por nos, c fkn-
cussão, é sattsracl..orio. rcn1c.1S nós reduzidos n nma camn.r.u. de r egistros. 

Eu prom~tt\ o :mno passado ao n()br~ minHt.m Qt~nn<1o nesta cnn>tlrt\ se tr:~tou do codií'O com-
d.n jusli~a dar-lhe o meu p~qucno contingent~ mct·cial se propúz para que fosse discutido ~m 
em favor desse prcjecto, porque julgo que n mn- globo, e •·ordade, mas ponrue duas commíss<ics, 
teria i: digna de todo o npreço .{ttp()iado,<l, mtLS umn tirada do senatlo e <JUtt·a da cnmara <log 
c:u pe~o no nobr~ ministro da jnstio:.a quo DlC deputado~, trnbulh!J.rão ncs>a mnt~ria consnltandr~ 
!liga como é possh·el discutir-se cnglobndnmenlc os pratieos do conm:2rcio: Yotitmos, votou-se o 
um p•·ojccto no qunl so :tchão t'e1mi~as mntcrius n camara snbe·quc dous annos durou a discussão 
tão difficei~, o do tiio grande ponderação, e sobre desso projccto no senado, c o resultn(!o f'll fa-
ns qunrs de•·cmqs pensar bnstantc. (,ipoiados.i 7.Crcm·lhc . cmonuus nnlllcrosas, foi-nos cm·iado o 

Um pr(lj(!cto, ~r. pt·osidenlc, que ní1.0 c filho nós (1 registran>cs. Isto, se.nl•orcs, .; tirar n im-
do uma com missão, póde-se dize1· dn casa; uma portnncin da rnma1·n dos Srs. dcputndns fnl C1l-
mllteria que não tem sido discutida p<;la imprensa ao-se uma r.onfissCto tacit.a . de que nã<; temos 
como cumprl:l; uma ma teria que se póde cons'- conltecim~ntos , qttc não· estamos habili ta<ios parn 
dcrar nova, que 1oteressa a toda a nossa lejtiS- t1·ntnr oobro mnterí:rs important.cs. 
JaçiiCI, corno é que so. quer discutir englobndn- O nobre minist•·o me tem .a seu 'la.do, f•)i ucn:t. 
mente? ge n no!Jre ministro quizessc · obte1• o promessn que lhe fiz ; c o nobre ministro sabe 
resultado que dcsPja com maior presteza, . pare- que minha pal:n-rn ni<o <i n palavra <.lc minis-
cc-me quo tinha um meio já Ségllido na camara, t1·os (OI•! oh: Risadas): hei do apr•ciar esse tril-
e é o dividir .a discussão por ·matarias h omo- balllo e fazer-lho algumas re.llex:ões, po1·quo é 
ffeneas; em 18·16 ou 1847 a di scussão d~tt·etomla impOS$i,·cl :que ~ ol>r.a do Sr. min istro Silja pcr-
Judiciaria foi feitn 11or esse modo; urn doe hoc feità; tião lhe contesto porém a bondalc de sett 
rnens mais emi:'entcs do paiz, o ·visconde do trabalho, mas ha alguma causa sobr e que se tem 
Uruguay, se oppunha a que a discuss5o fosse do fa7.et· t•eflexues. Já. disse ao nobre ministro 
em glo\Jo; eu. ofi'ereei ó. consider~rão da cam:tra que dom; ou tre~ pontos principaes do p rojecto 
un1 req t1ct·imenttl para que a. disctissllo dessa r o· fat·:io }lurtc dessas obsm·nu;ões, e assim como eu 
forma fosse diyidid:l em 3 ou 4 pnrtes; ent~o muitos dnpu.t:~dos ta1•1bcm tcrii.o o que d izer. 
estava no poder o partido liberal, c acei tou in- (Apoiado>'.) 
t eiramente a minba proposta, c n discnssiio cor- Senhor es, n~•cnda a camara que a n>ntcria de 
reu pela maneira por 01im apontadn. , Lypo\hecas é muito impm"tante, sobre d \n deve 

A camara n ote as mawrias in teressantes, e por haver mnito tento, val-se bulir com !nt.cresses 
nssim dize•· inteíram~nte differentes, que contóm de grande momento, póde ser muito fat al ;, agri-
o pYojecto; cllc •tem uma parte vi~rtl, qu& e a cultlU'a · do mo_do porque se acha conc~bido o 
e:.:tíncc,iio do prh·i!cgio da integridade, conccdid() pl'ojecto; remetamos; o ministerio conte de minha 
por ·Icis nntiquissimas a um ramo da nos.;;n' la- .P:I~te com o apoio, o. llem de um~ lel de by-
1·oura, a industrin do ·assu~al' e a industria. de pothecas, e cu creio que ll opposição segue-mo 
ntinernr.Uo. E stende-se a uma parte ainda mais neste ponto (apoiados) ; de minha parte cu farei 
importnn~ que . diz respeito a uma classe de todo o possivel para que essa lei s~ja di;cutida. 
nossa. po~ul:lo;ao soblJl a qual nós devemos tomar corno eonYém ; o que queremos· <i umll. boa lei, 
J?rovídenclns de modo que possamos moralise.l·B, para honrá d:t camara ·o do paiz. 
c a escravatura. Tem n p:n:te. qu~· di?. rcsJ)<!ito Divida o nobre ministro a discussão em ccrtn 
aos priviiegios. O nobre ministro até in nova () pontos. discutamos esses pontos; o <! t.iio r eeo-
systciua da. nossa legislação neste ponto. Temos nluteida a necessidade do um!l Jarg11 di-.cunilo, 11. 
a par\ e . diiS hypo~beca5 prlvil~illdas, dns t:•eibs m!ltcria precisa tanto do cscla.rccimcntos, quo o 
c l cgaes, o das judiciPnas: sao ponto~ esses nobre mmistro assim ~m . um artigo exige umn 
que demaudíio um grande descnvoi\·imento. Se· dictadura, ampla autorisaçllo part\ rcforma1· toda. 
nho:rcs, 'depois ain<la · temos uma · parte muito n legislnçiio na parte que fur nt-cess:tria c condu-
i!ll~rtante, qu~ ~·en1 a ser a da tronscripçito dçs cent.c deste projccto ••. 
tatulos de d()mtmos c d as .bypot.hl)(as, m:tter•:t O Stt. hb~"IS':tlW D.\ J~-sTl<.:A. d:í. um apule. 
muito importante. · 

Creio . que 0 po.i.:z. lu.era~ia muito que sobro O SR. Fnm,\>: : - Niio vejo quase separe a parte 
cada. ?onta _dcsscs.d<>.quo tenllo fallo.do hou~csse formular da parte fundamentaL .. 
uma d1scu~s<~o parttcnlar.; ella. chamada a attençilo O Sn. Mo:..~tsTno D.~ JusTI~A :-0 qne é íundci 
dos . moços qu e temos :applicado ao estudo da está feito~ · · 
jurisprudellcia, provocaria a atten~ão dos pra- o Sn, Fmuuz :- Essa materla interessa a .J?artO 
ticos, chamaria a nossa attençõo; · e eu mo. de- do. nossa. legislação relativa a eontraetos, lUte-
moveria do lado J?Olltico para este ponto impor· rena · a parte da .legislação relativa. a processos, 
tante, qne tanto mteressa ·ao nosso paiz, .mas ,. . l~itlação. relati-va a heranças, emfuri interessa. 
como llavemos de dizer . 11lguma · e·ousa q.uando t 1 · 1 - b do · · tem, os de tratar- ene..,.etopedi-ea.mente d AMa ·m. a· a o a a egLS açao, porque versa ·so re. mmlOS, 
tena? Nós não só tcn;,,os de examinar 0~ qu~ con- · e ha uma parte do project.o que como que esme-
vém .. a.d. opta\'.· no noss;o pai:t,, c. omo. . 0 . ". ue ~~iste rilha. a. origem de tod9. a propriedade, que exi~e 

d 
,. seu regi'!tro, que commina. pen!13, que impoe 

no9 . outros· 1gno de aproveitar-se. prescripções; em resultado é wna materia muito · 
N& · cilmara .. . (muceza olljeeto . Bll!Dalltante · foi. Importante, e niio vejo razão .par& que · o nobre 

l~og&J!lente disi:utido; 11011 outros paízes1 llll Bel· ministro queira prohlbir a. seus amigos, .a essa 
gtea, o meiDlo 118 ileu·: ~c 16. nó.s .omnl&ciCntcs mocidlldc tlio csperançosa~e sa dã ao estudo 
iío!:lcinos .em , ama diteuui[o geral aleançiU'DlOS· o · de direito, aoa . desemb!U' res que se &~:hão 
sello de meJ.!t.Or.;. aobre .~$to , an tenho al{ltlma& aqw, a· todos os juizes .direito, a todos esses 
es~rançu, e é tiaa luzes do ·nobre ministro da m~a que se applicãc.-ao tirocinio das materias. 
just,ça; .mns .ainlla .sendo. isto sWileiente deve-se do j urisprudoneia, porqna 1Wl quer o nobre mi-
deiu.r ~ direito. a · qualq~r 'depu~il · tle . ~tlr . · uial~ quo a eada Ulll desses pequenos re~s 
a matc!rlll, por.qac ·.a n.ão acr .aa8Uil ,bastana au~ contribua para a graud4 massa do .grande no't 
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O>t.,alllO$ a toJ~s: p)is o '',· ,r~ nt:tté~tl·~ 'l\lC 
par~tieulann~:nt~ o-;.;,ytJ !lDS s~U:' a.mi~ll~ e3V•)lhi
dos, tamb~nl nãu de.s:jarla oud1· a s~t1s c;Jlleg:t:3da 
cmnara? ... 

O Sn. )t!L~I~Tlw v.\. Jt::s.TlÇ .. \:-Inclu3iYe V~ Ex~ 
O Su. FRnlU7. :- Declaro que n1io t~ulw p:1rte 

n1guma no· p1·ojccto ... 

O Sr:. ::'IIIxisTn'J no~. Jusn:A:- Pc:ii·lhc o seu 
YútO. 

O SP., F•mu.-z :- ... a gloria pertence toJa ao 
nobre nü-:lifjtl"r>; pôUe ser que o nobre lninistt~u 
inclulsse cn.:t seu t.rabalho :tlg:utna.s id.Coas lninh.ls, 
cn1 yirtuda de conYersaç.õ.es qtte tiY~DlO"i,. ma i ett 
ulo emendd netn dd nminhu. opiniclo pJr e~~ripto 
S()bre es>e projecto. 

}'aro csto. d~clara~:ío porque não S} snpponha 
que Nl tenho part~ no projecto, c por,1ue n1o 
des~j o nunca fazer a fif(Ura da gralha q >U se crn ~ 
<!Olll as pcunns do pavii:o. 

Tenho medo que o nobra ministt·o pJnse q>tc 
estas minhas palavras sKo a declo.1·avao d~ op
posiçãu ao seu pt·ojecto, asse;:uro que não. Se 
o projctto é gl'llucle uuo é culpa minha, poLUa 
ser lllCMl': o lnini,;t.erio quiz se~uil: o sr$tema 
de sít' Robert Peel nos seus b~l!s regenerndo
rcs: compilou toda a doull'ina em Yoga, quiz re
duzil·a a Teg,·as; e que essas regTas· fossem 
Ian~o.dns· no seu projeeto. Eu louvo este empenho, 
daqní resultou stta e:{tensão: mas nó• podemos 
:J.prvveitaloO reduzindo a discussão a certos pontos 
eardincs, que ni'io podem ser mais de seis ou oito, 
quando muito oito. ~inguem est!J. m:.is habilitado 
para isto do qne o nobre ministro, çnjas luzes 
<JU não deixarei nunca de r.:conhecer, cujo mereci· 
mento eu inYejo. · 

Portanto peço á camara q11e attenda a estas 
minhns rellex.ões, e ao nobre ministro que ·não 
as tome como motivo de opposicli.o, :pois que cu 
não posso que1·~r p~ívar ao meu p:uz de uma 
legislação que entendo llte deve. ser muit-J util. 

São estas as rel!exões que tenho a fazer, e não 
me animo a vol.ar contra ·O parece1· se acaso ellc 
fôr ·concebido de outro. man.;il·a, se acaso a ma
lcri~. em Yez d~ ser discutida em globo, !úr 
dividido. ent algumas pa1'tes. Parece 111 esino que 
este é o meio mais consentaneo c<•m o regimento: 
que a 2• discussão nunca e em· globo, é discus·, 
são por artigos. Reduzn-sc a discussão a certos 
}lOntos. cnrdtnes, role olla sobro}· elles, e aprovei;· 
tem·se ns luzes de tantns pessoas profisstonaes, 
de tanta~ illusu-a~uos da cusa plira fazer uma 
boa obra. · 

o s.-. Paulu. oun.<l.lolo :-Peço lieenç;t d 
cam~ra para faz~r algumllll rcflcxües, correndo. 
me este dever por ter asslgno.do, tendo to. 
m.ado pnrte na confeccao do pnreccr que se 
discute. Em vcrd&do não podem deixar de me
recer grande attcnçüo as j ustns rcftexuea que aca
bi'ío de ser offe~cidas ll consideração do. camara 
pelo .honnJdo deputado que me precedeu ; rele
ve-me porém o nobre deputado e a camarn 'IUC 
<!U ao menos exponha os motivos que mo\·êrão 
o espirito da mesa. ·quando exarou esse parecer. 
Essas razões, que nao são contrarias ãqoellas · 
que indicou o nobre deputado -em seu di.Scll~so, 
forão ponderadas; com tudo a mesa eurou .o -pare· 
cer, mas por isso não· deixou de reconhecer a 
magnitude da mataria. · 
·A mesa ponderou em primeiro lu!!ar que pre

cedente.s ba\Oia para desta maneira c se proceder 
á discusstto. Vio Il)ais que·~ c.omq,uanto propunha 
qp.e Be tratassem . to:dos os art.lgos englobada
mente, era esta a 2• "discussão," no·· fim da qual 
podia ainda dar-se discusSão dos arti~ lldmti· · 
'\"OS; e q11e depois· destas ainda havia 8• disC'Its
são : em. todas temP9 'haveria . para se 03clarec er 
a matena. A mesa descansou tambeill na retlc· 

xittl e S'llJeJuria d~ camara para dar a expansão 
necessaria á discussão, e ao.> t llenlos q11C qui
z~ssem oJf:reeer ao paiz o resultad.o de suas lu· 
cubra0õe$. A mesa nãl) dm•idou, ou ante~ pensou 
que não e>o.rcta'"" a diseussao com o parecer 
que offoJreceu; tanto assim é que o .nobre de~u.
tado que me precedeu coacluio por uma man~1ra 
que cu :n~o digo da parte da mesa, porque ainda 
a nlo consultei.!, ma3 que eu pessoalmente la
lDento que o nollre tleputad•> não m·1ndasse um& 
en1en da por a que eln vez de di:sc.utir-se ~ngloba
dameute ·se discutisse diyidindo o projeçto em 
cc rtos pontos cardiacs, cn1 os q uaes, di vi <lida a. 
matcda, line e proveitosa fosse a d!SCIBSiio : 
t~LYcz ea me5mo votasse por essa divisio dos 
debates. 

Em verdacle. senhoras, o parecer da me.;a est:t 
despido d~ todo o espirito de coarcl.ar a discussão 
(allOiado>), e pel'mütn-me a co.mara qu~ ainda 
torne a pandcr.lr quo nesta 2• discussão, que tem 
de se1· mui larga, ainda temo3 o l'ccurso dos 
artígos addítivos que pertencem pelo no~so relti· 
monto ao fim da 2• discussão. Alem disso, sealio
r~s, fez muito peso no animo da mesa, par-.1. que 
clla -<:xarasse este parecer, a circumstancia de ter 
o ~aiz neces~idaJe urg~nts da mcd idas hypothe
carl:ls.· (,1powdos.) Mats do qu~ cu conhece a 
c amara as diffl.culdadeo com que luta a nossa. 
agricultura, que está. sujeita a uma. p.?r~iio de 
usu1·arios, que vendo-a s11bjugada pela · lei da 
necessidade obriga-a a enormes e arruina<lores 
juros, e lhe cmp•·Gsta dinheiro a 10, a 12, a 20 e 
a 3J %. ( . .J.poiados.) Esta idéa, que o nobre de
pntado mui bem deixou presentir no seu. discurso, 
tiuha já feito gmn:l.e impre;~ão no a.n.imo da 
mesa, e le1·ou·" a ell:arar um p'areceJ: no sentido 
de abreviar n passagem de uma medida que trará. 
grandes beneficios n:'i.o. só á la. ~·oura, mas tambem 
á intlustl"ia e eomin.ercio em geral. !.J.poíadas.) 
No entanto a mesa estil prompta a. raceber qual
quer auxilio de luzes que m~mo nesta materi& 
lhe fôr offerecido no sentido de melhorar o seu pare
cer, todo baseado no desejo de dar á lei a maior 
perfeição pos:li\•el. (Apoiado.} 

o Sr. A:raujo Lln>.n :- St·. prcsiden·te. 
autor du indicação sobre que versa o parecer da. 
meaa, cumpre-me expõr, se bem que l"esumida. 
mente, os fundamentos em que para isso me 
fundeL O nobre deputndo que encetou esta. dis
cussão umitCJ bem rccoulleceu 9.ue ne~t:1. materia. 
niio entri'io considerações polibcas; versa ell~ 
sobre reformiLS ec~nomicns a que os nobres de
putados da opposiçiio prest~o .a sua ndhesilo em 
geral. ~ 

0 SR. SAYÃO LOII.~T.:>:-Peço a palavra. 

O Sn. AnAom Lt:ot.a.:-E;tá pois manifesto que 
o pensamento do atttor da. indteaçilo, RSSI.m como 
o do gn·crno, não póde ser inftuenctadD seniio palas 
co!lsiderações que são devidlls 6. nature.lla da. 
matEria, que silo prescriptas pela .discu;são, quB 
é essencial a semelbs.nte assumpto. (Apoiados-. i 

·Felizmente, Sr. preaident&, o nobre deplltado 
que~impugnou o parecer da mesa· jã concordou 
em que a discussão artigo por arttgo é impos
siYel: is~ é \lma grande-vantagem. Sua duvida 
versa sobre ser a discussão por capítulos, por 

· cérta divisão de mate rias q~ elle nli:o .illlg_a. a. 
· propasito submetter á consi~era<;ão da . casa. Ainda 
ns~1m acredito, Sr. pre.siden te, que os inconve

. nientes que se têm em · mta · remover coro: · a 
discussão artigo por artigo não fteão desfeitos 
com o systems. qua o DObre depubldo 'lldopta. 
Esses inconvenientes ·apenas se ·mín<>~ mas 
não ·se destroem; subsistem quasi·em toda a sua. 
força. . . ·· · · 

Porque é impossiVel ;a··ruseussiio artigó por ar· 
~? A camarasahe.:qu.e em·debates semelha11tes. 
se 'essa discussão· devesse versar ltttlgo' p()r artigo, 
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Sl}.-ia mui ..J illieil ou qua>i implssivel olltct~sa u m 

~ •·esulta<.l~ definitivo. ~cskt materia S:Í) tanta" a.s 
cabe~as qunnt:Ls a.s opinii:ies. Uns adOl>l.aráõ o 
sy$tema. frnnccz; seguido; ontros o svstcma. alle
tlhio: ngl'Ath\t':"l. a outros- o sy~tem.a. • mix.to, e a. 
outros no.nhum do~ systemns de qtte se trat~. 
Ad~ersarios. <3 nmig.Js emp~nhCl.r·3o-h!io nos de· 
bates, c umo. vc" empenh:dos uclles, no com
bate d·ls opiniões. na rejei~ão das opiniões expos
tas, o am~•·-proprio off~,ldiuo fa:·á n~lles entranhar 
os ot·ai.lore~ ató aos coto\·ellos ; a luto. se•·•\ .in
terminavel. uma ··~solução defi1litiva lmpossivcl. 
Ora, qnando a camarn l'êconhece a urgente ne
cessidade de se apreciar e r ol3oh·er uma mltet•ia . 
des t a ordem, acredito que não.serla mzoa,·el que 
se adaptasse um systema de discussão por ar
tigos ou por :::rondes divisi3e5, que trouxesse como 
resultado incvitavel o adiaut~nt:> delln qunsi in-
definido. · . . · 

Aindn, Sr. l>rcsidonie, u ma outra consider:r.ção 
fe~ muito peso em meu .espírito qu•u•do apre
sentei 11 indiç:1~üo da qtta se tl'!lta. A unidade 
<1e p~nsiUllento, a liga~.ão c cvordena,ão em todas 
as suas partes,. me parece.n ser o curacLer ueces
sarlo c essencial de urna le~islaçi\o I'JUO tem al
guma cxblsi'!o. Ora, ess~ uniUade de pensamento, 
essa l igaç•\O c eoordenar~<o em todas · as s uas 
partes scna mui difficil, se nüo impcssivel, em 
uma materio. qu e fosse snjcita à . discussão de 
:~rtig·l por artigo ou em parte~ mui~ mindas. 

Em uma camara eompo>tn de tantas intelli
gencirur não é razoavel esperar que ella, chegue 
a. um accordo sobre ·materins t!io dh·ersns, ú:erea 
de que versa a rc!onna tio nosso SI'Stema h y
pothecllrio. No n~nme simu.ltaneo, ou· em totali
dade de uma lnnteria, a com pa~ão é mais f~ cu . 
c pro,·e!tosa do que quando é elle · !elto por 
topicos variados o miudos. 

o Sn. Flli\OAZ: -o senhor, quan~o pnrlnmen-
tnr não dlz isto. . 

O. SR. An.\UJO Lm.\ :-A.discussiio que se trava; 
o amor-proprio q_ue -se offende ou lrrita ; a des
attençio e descu1do, que é tiio n atural nos corpos 
deliberatlvos, tu·io empece a unidade, que é tão 
imy~rlttntc na legislação ndoptaado se princípios 
CUJO.S consequenciii.S. se. negão, ou ndmiltindo-sc 
e>tae reeu~aaos aquellcl', tU:do ·conduz á incohe
rencia, â eonfusl!o e desordem. 

Ora, é sensato ndmittir uma f\lrma de discus
são nrtizo por artigo ou em partes mludas , que 
conduza. a semelha 11tes l'esultados ? . 

Aindn mnis. Creio , Sr . prcsident), que nunca 
c inutll pedir conselhos· A experioncia para cor
t·igir o que u tbeoria tem de demasiadamente 
pliilosopb1eo ou abstracto. Ora, o que se propõe 
à casa é alguma. novidade no nosso syst~ma par
lnmentl\r't Bem · ao contrario, em vez de ser uma 
noYidade, catA nas trad~ constantes, inv-.tria
veis, do parlamento .brazíleiro. Como !oriio dis~ 
eutidas as emendas ao codi~ do commer.:ip vindas 
do senado en\ lS.'iO'! acaso a discussão dessas emen
das dirigio-se artigo por at;:igo? acaso dividirão-se 
as emenda~ por capítuloS? 

O Sn. SIQUEIRA QUEIRoz·: -E$tamos ·so!frendo 
as consequeneias dlstó. 

O Sa. · AnAu:o · L orA : ...:._ O codigo do eommercio 
niio -a\?raogia · matcrias tantas a tão variadas? 
niio v.ersna sobre b~pot~ecas, -sobt;e preferen
cias? Esw em~d&!l tivetao uma sõ d&sc>~ssão, 
e em. gl obo: como aÚI.dà · foi disc11tido o codigo 
do commercl.o ·ae 1843 a 181-)! Teve uma ·sõ dis" 
cussão . e em globo. '·· 

Como foi ainda discutida a. lei. da creacão do 
conselho de . estado em-1811 ? -Eiiglobadamente ~ 
em uma s6 discussão. Qilat .!oi. ái.Dda a (órma da. 
discus.'liio que teve. ,easa.lai tão .,afamada, .·a ·lei 
chamada· das r efonnas em .. 1sn' . A eamara não. 
segu\o a opln!ão dos nobres -deputados·, diseutio 

e:;sa. lei em umJ. só .Iisca.s3'io, o dí ;cutio-a. en
globada.ment·~. 

E. s,._ pr~iden te . SJmJiha.nte syst~lll!\ d,• 
di-iCusãH:o ,~.t ul d e épocas mais remoto.:;. -A cn.uutra. 
so reeordo.rll que os emenda• a? codigo d' pro
CCS$0 a ·loptArio em 1S3·Z for!io nppro\"1\~us em 
globo, f~l'llO nppt·ovadas em uma S:} discussão. 
A e:<i>tencin de pt·eccdentes t::io nurn•lrosos c Mn
stant~s rcYCla sem duvHa a sabe lo ria tjue pre -
sídio a tnos medidas. · 

Yll-so portnnto que todos os pr~ceien tJs () tte s~ 
podem in\·ocnr <.lo parlamento brar.iloiro são contril 
u opini:io que o nobre deputado apl'és ~ut:t, s:1o 
favoravais· u indicação de que sA t rata. Nesse~ 
precedente> qu·~ tenho ntcnciona:lo, n caml\r :> r.>
conheceu que, om nutterillS de t al or.lCifl, a d:s
cuss:io não podia rl~ixa.r dl! ser em t;lob.'), :t ca
n1ara r~conhcecu a conven ieucin. cl'! u~n:1. só 
:liscussiW; f~z lllt.is, por~nt?. quo no pres~nte 
caso, en1 qu~ não se pre.->cind• de n enhu.ma <.las 
discu.ssõcs que o rçgimento Jnnrca,: apJna~ se peJe 
quo a segunda. ·dlsCllos:io <ru.c vai t~r luga1· s~ja 
em globo. · . · 

Sr. presidente, r-te cu n~s ti\.·csse d1! nc~~der (t 
~xi~enciar de s. E.:. o ~1·. m!nist•·o úl ju->tiça, 
ma mais longe. quer<!rltl. que houvesse sobre 
matcrias tae3 Ul!\a sõ discussiio, q111) ns emen~o.s 
apresentadas ÍI)Ssem antes de aceita~ cm·indns a 
uma commissiio, e que por_ fim fossJ t1t1lo nppt·o
vado ou r~jeita:!o. Appro:dmnr-me-bin do finn<lo 
sonai.lor o Sr. Pauln. c Souz.,,. que ~lO l l:l:Jl assim 
o prvpnnha nn d iscu.ss:io das bases do eJdi;to 

. do pruecsso criminal, s~n:io d~ op'niio '(ue hulo 
fosse appL'OI'ndo 011 t•op:.:>va-lo s ,m . di.<ca;;siio. 
l:>ó assim, a meu Yer, s~ causen·a a urliú:t~e tb 
legislação. . . · 

0 Sn. FznnAz: -Era melhor suppciru.ir o corpo 
legislativo. · · 

O SR, SÚ:jliEIM Qol::moz :-E melMr er-:1 a:utJ
risar o governo. 

O .Sn. AU.\t:Jo. LIMA :- Os nob~~ depllf.adus en· 
tendem ·que se .faz com isto uma o!rdnsa a o corpo 
legislativo, eu penso de uma maneira inteira
mente diverso.; não tenho iúea que ~m p:1iz ne· 
nhum. do mun4o o corpo l<!gisl&tivo fizesse por 
si um trabalho de legislaçã<t cxt~nso, systelllatíco. 

O Ss. · F~<nn.<z: -Oh! senhor J . N•• F t·nnr.o. a 
lei hypothecaria íoi discutidt\; na B jlgica· do 
mesmo moQ.o. 

O Sn. An.llJJO Ln.r.\ : - Não concebo como uma· 
legislaç!io de alguma extensão,. obedecendo a um 
systema encadeado em todas as su•U p.u·t ~s. seja. 
obra de ·uma multiplicidade de cabeças ; para m im 
isto é uma verda-.iell'a impossibilida le. Nem "com · 
i sto se faz offensa ao corpo' legislntivo; nenhuma 
offo~nsa se lbe faz quaodo, conserva1o o seu di-

: reito o mais amplo dê exame, se declina a . SU3 
i com_petencia sobre. materias que por sua nnt.urez!l 
ast.iio· fóra da alçada do meilln<> eol'po tegislatiN. 

. Q C!Jl'JIO legislath·o, composto ..Jc taat:~.S intelli-
gencias, em que as opiniões dive·rgem ,;obre ta.utos 

: assu.mptos, · nlo poderia apresentar .um · system~ · 
· de legislaç.iio seguido, um systema . uniforme; 
. apresentaria uma .macbina desmantelada, apre
sentaria l.lm.monstro de Horacio .•• 

O SR. BMNDÃO:- ·!lks is to se a ppliearia a 
· todas aa l eia do corpo legislativo. 
; O Slt • .AR.\us? Lou:- Não se applica a t\ldas 
' as léia p(>rque todas as leis não tém a . mesma· ex-
tensão, ·o mésmc> systema e a mesma ligação em 
tOJias· as suas partes, Se'os llobres deputidos me 
prova$:~em· que. Was as. leis estõio neste caso, · 
en~o recon~eria. a iacompeteneia 4o corpo 

· le)fislativo para l egislar. · · · 
~y~ P.O~l!to a caman~:o . vê o .n. ?bre deputado n. 

que tu• . ob~o a. "'efP.ur-me, que com o systema · 
de dlscuss!o ;;.ue se ap~euta u':io tlvo por ·rórma 
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31go:m:l cnt ,·ist~l. .tu a enlc1!det qnc :J.. h,gisla~ITo 
n:to tem i'nnort:mr.in. n:lo jog-a. com os intCl.'CSS~S 
·mais g-r:l\.~:' .. t~~ ~od l.!datlc l.-L·.a:r.ilt:-ir~l; ('s:.;;e sys
tcm.a. de- disCUS$iiO, repito, L• JicLado pelA ll:ltu
r~z~\ dn::. constiS~ ,:~ c;o;~~~ndc.lmcnt..o liga,Jo ú tultu
rezn de n1nt.:ri:.1.s ~~~lnclhnnte:-:., a qual uão IJ<:~dc:·j:l 
t~r llDUL soln•:i1o nw.onYd, n:lo podr.:rin. t('r uma. 
solu<,,'::Í') tlir1 na t.l.a c.o\mnrn~ se. cu1 1ncu cnt.cndet·, 
1.1flo ÍtlSSC ~ontt.:mplad<.l, n~t:o fussc cx~~.ninaU .n. l) :J l' 
esta fúr111a. 

A uccessí<Ja,le pot•tanto uc u:u' uma süln~~" n 
~s;te as.sumpto,. du c!"luscrn~t a unidlld~ · na lQgis
laçiif) e de li<lclicladc ü~ Lnuli~üos do.> i"'rlament:l 
l>rur.ileiro, silo os funJ:t.mcntos. que justtfic~o a 
indicw_~;"io que St~ tHscute, :J qtlC:. a.crl.!dHo a ca
mai':\ dos ~r~. dcp11iad".~ em snn ~nbc,loria :tc·J
lll(!l'à bcuignamen1l.1 • 

A dbcussão fie:l a<iirtda P' la hom. 

SEG'CxDA P.Un'E DA OUDE~I DO DI.\. 

ContiGÚ.t a discn~silo desta nll(crin.w 

o Sr- Brundáo:- E' p~l:J. se~tmdn vez 
que no cor>·cr da p1·csentc lt>gÍ$lntur" ~11 snbo 
á tribun::t oppo~icionist.~ pal'!\ con1ba.ter um nlinis
tct·io que, t(ondo fdtó em. snn. ascensão .:10 po
de~~ l~l'.';fiS c lisongúirns pron1C,ssns _i, n:l~::lo_. tem 
em rcsu\t.ndo Cl'Oa<lo uma situaçíio verdndeira
lncnt~ in<lcfinh·el c pt·ep:u-atlo) um·estàdo de consas 
a t.odos os J..·esp~itos l::unentax(;l. Digo a todos os 
respeitos lnmen t:n-él, porque, ao passo quo v<:jo 
n ,·ethn opp.osiçüo cnt>·inchcirD.dn nas suas idúas, 
t:nnuem Yejo nm::t p~rtc rl!!s flleirns que ou\r·om 
\lcrtenciiio :to goycrno inio:h·nn•cntc separada dcllc, 
fazendo-lhe opposiçlio, <? opposk>1o, 110 mP.u ·~n
tendcr inteiramente coscienciosn. [Apoiados). 
.- :Ka situação em qtte me ueho collocado, S•·- pre
sidontc, situ!l.ção flUO não ó filha de t·csenti>nP.n
tos proYenien les de prdeno;õcs mallog-t·adas, mo.s 
da conscicncia. de meus devet•es, um \lllico per.at· 
me acompnnh:-t, c e .-cr-mc di,·crgcnte daqu.elles 
u cujo luâo ontr'ora coml:mti: mas cllcs me f:trão 
jusUê::t, cllcs .-er:io em minhns palavras niTo o 
dcs<-jo ncintoso <lo fa7.cr ~:ucJ-rn :.o go\·omo do 
meu p!l.i7., p0rcm o sentimento profnndo dos in
teresses nnciouncs, a con,~jcçiio do não te1·eJn 
sido ~atisfcita:s as nutís import,lntcs nccessi<k\dcs 
publicas. iAlJ()illllo<.; 

St·. presidente, f~zcm :l! mcze~ <]UC deste ntcsmo 
lu;::::tr ·cu pcrg,mtam nos nobres s~eret:trios de 
estado que então tlirigiiio o~ dP.stinos do pniz :-
0 que tende féito?- E hoje n for.;n dn cir
cumstancia me obriga ·n fazer nos honrado< tni
nistros da corôa n rn~srnissimn pergunto.:-0 que 
tcnd~s feito, senhores-~ 

O Sn. SNUEIRA QuEinoz:-Apoiado. 
O Sn. Bn;,);o:\o '-Subindo ao pod~r o nnms· 

terio nctual, disse ao pniz: « Eu vou seguir uma 
nova.poli!H:a, YOU abrir·um campo vasto á.ju:s· 
tiça e conciliacão, vau encetar unu\ nova <lra ao 
pro~resso e felicidade n3cionaL l> 

Examinemos porem, senhores, qual tem sido a 
mnrcha do governo, qual tem sido esse progresso 
que P.lle proclamárn perante a nação, e depois 
desse exame. decidiremos. se. com eífeito os actuacs 
ministros têm cumprido as suas promessrts, e se 
o paiz ha recebido os. beneficios que tinha ·di
reito a esperar de t'i:o ~olcmncs manifestações. 

Quan'd.l appa\'cccu o I?rOA'rnmma do gabinef.e 
existião no imperic necesstdades reaes que haviã:o 
sido demonstradllS nesta. casa, e·por mais de uma 
..-e.z denttnciadas pela iriipren·s·a •. A .agricultura, 
a l!<)u tm no, reclamava proYidencias e auxi!ios; . 
o C!lmmcrcio tambem,. a .indus~ria. })ela mesma 
fôrma, e finalmente todos os ··brazileiros ca.usil

".dos das, ,lutas pa~~~ pedião 11. concil~açilor a 

~ 1JarJnn1)io.l Uo.:; e.:p:l.·it(,s, :."\ jnstk~ Uu p:ntc llü 
1 goYcrno~ 

E::;hts ne~.c~shln.J.c:-:>,. con1o J::ís~~..~, t.iJJIJilo sirlv 
avt~ntntlu$ nu ç~\lllUl"fl. c !:!Cl'\·hlo 1.k ohj~cto de 
hLrga_..; discnssi)cs. :\ln.s o que Í(~Z o gabinete'? 
l)n.ltcg-eu cllc pm.· ,·entura a. ag-ric11ltura titl pa.iz? 
Aaxiliou-a em alguma cous:1? Pvl· ccrt.o que não; 
<i<m :•lgum pns$0 pnra_que o~ brazileirvs (j\IC vivem 
scl!'r~:.r~uos <h índustria comnH;rcial pu<l~sscm ser 
a•hnittiU.os a clla, o ~uzar das v.n.nt:.v··en:s 'lll~ os 
~str:u1gdros. lle.,jfn1ctào "? Euunciou algtmla hl~~a 
neste :-it~nt,iJo? Aprüsentou il e:unartt t! :lJ paiz 
nl~um plunu lle Inolhorau1cntas'! Ct!rtn.nlen~c quo 
niio. 

E a co·,cília.;ão? Como Í0i e lia tcntnd,,? Que 
pnssos Ucn o gov~rno pnrn. cll~? A (lJ)pàsi<.:Jo 
nt(lical o 1en1 dcclal'a.do, c a. su:l dcclrn·a!:~1o neste 
í~<Bo é Ue suu1ma imporLafici:.t. Ella diz que u:To 
tem h~wirlo tal c<mctlia,.ii:o, fJUO ap0nas se t•:m 
r•ccoruodn<lo tues c tacs in(!ivioluos ']Uu fot·ão 
c.ll.~mados pam um on outro emprego, e nada 
mais! E i! esta a cour.tliação <JllC o f:>tbin~to im· 
pcrial pt·omctlcrn no seu pro~ranuna, nüs s~us 
rdatorios ~ O empregar nm ou OJlt1·o i:)diYidno 
nesta ou nRquolll! lng,u· é que se pôJtJ c.h!unru· 
c.on ciH açõ.o? 

O S1L FHHmmA DE 1\IELr.o: -Em qttc consiste 
a c0ncílitu;ão? Diga. 

O S.!\. Br..\:<t>Ã'': -Sr. presidente, cn dc\·o ma
llifcstn.r frnncarncntc o 1nea pensalllento a r~s .. 
ru~itO desta lliO.lCl""iUl \·istO COlllO fui UUI dos I;,.}U\!. 
~~tlvog-arão n cansn. dt\ c()nciliat~üo não só nn ses .. 
s~o de IS:i:l, como na do anno pnssnd.o. 

Entendo qnc clla nno poderiL existir emquanto 
se 11~o derem modlfica.cõcs nas pt·ctcncues uc um 
(' d c outro partido, t?-l'l"Iqunntã .as idô.as ::;c nU o cn.
s:tmm mnis ou me11as, <HllQnilnta finalU1oute. nâo 
houver cntt'C êlles tttn nccordo sobre tacs ou tnas. 
principias, sobre tncs ou tacs pont~s a respeito 
dos qunc;s existe divc:q;~:enc;in. ConcilinçUo por certo 
nlo póde s"r isso que o go\-erno t:m Ieito; a 
luta c.Jas hl~as subsistirá sempre om todo sett 
vig.Jt•, e o gnbinete não fará mais do que i\luàir o 
seu programma c a nação. 

o·· Sn. FrGOI!U'."- DE: ::llELI.O:- A. hlia das idéas 
nunca dcb:nr:i de .c:dsti•= 

O Sn. Br.A:<uXo: - Fa7.~i .conccssvcs aos vossos 
a,lvcr,;mios pol\tico!;, não por emp!·~gos dados o. 
est:-.s ou nqttcilas individu::ilidad~s, roa$ por prin
dtl1os con~:1gmdos na legislaç:lo, c qnc nproYci
tcm a todos : approxintlli·Yos a clles por ·est') 
ntoJo, e cnt:1o Yerci:s coono a cOJ•ciliucão principia. 
:1. rcu!isar-sc. · 

O Sn. ::\leLLo Fru.:<co; - Apoi.'\do. 

O Sr:. BP~,:<n:i:o: -- .. Emquanto :tssim o nüo 
fizerdú~, cono;~nü que YOs digo. quo não ha de 
ser com um ou out>·o t!mpr€go do.do a este . ou 
áqu~lle inJ.ividu<>, qw: não h a de ser com ofncia.
latos c commendas que conseguh·eis :.. ·concilia
ção c conchavo do idéas com os vossos t&n tago
nistas. 

O Sn. :MELLo. Fn.~:-:<:o : ~ Apoiado. 
O Sa. BRAND:\o = - Portanto , ·meus ser~bore$, 

wjo QUe o miuisterio actual não tem cumpddo 
o seu program.mo.; vejo que elle não. tem.· d·Jrra
mado oeneficio algum sobr.yas classes inJustrio-. 
sns da sociedade, vejo que . plllo contrarlo tem·. 
pertuanecido em :o.m terreno · esteril aond~ só ·. 
irnperão o patl'onato e.:~.. !Ullhadagcm. 

O Sn. Fzcu~;:m.1. l)E Mir.Lo: .:_Não apoiado.--.. : 

O SR. BR<l-'<DÃo; -:-Vejo .finalmente que as b:i· 
ses fundwnentaes dl! nossa prosperidade., a agri- ' 
culturn e o commercio· não merecem os seus · 
caidados1 e jà por' estes ~otivoi o · não 'posso , 
acomp~nnar. . . . . 
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O SI!. 'FJr..n::inA n~ M'aLG: - Pia~lO llÚHll) s:J 

,;a l O)Jtano. 

O Sn.. Bn: \XD:to:- Porém, v~jamo.s n~ora s~ o 
nü:list~;r:o, u~Lo tcnU.o cumprido as protnessac; que 
lizera ao pa:z, nào t2ndo daclo tuu passo para o 
bem, tlcixou de dar bmbctJ1 um pas$o Jl.l~a o 
mal. 
Senhores~ ness2 t:)rr.cno na YN"d.n.Ue o ~abincte 

se tem ~ustinguiUo de todo5 o:;; s~us pt>cJeccs
sorc~. ~reanuo. pari\. o t>aiz um futuro q<tc cu 
reputo desn..;Lt•oso, c }H";JparnnUo un1 estado de 
cousas Uo l..fllC u1uito s:= Ucve l'~t.:eiar. ( AlJOÍa
dos, \ 

Etltcntlcu elle qu(} devia ser ro~()rmador; mas 
cnt um sent.i-io dium~tralmcnt.c oppo::;~o i.Í•IUI.!llc.l!m 
que se dovia ser. 

O Sn. Fxot:F.Ht.\. D~ !\·[El .. L O : - S:lo opinlVcs. 
O Sn. B!<A~oXo :-O que fez o miniotcrio actual 

a este rcsveito~ Apresentou ú camnro. dos Srs. ue· 
putados a celebre lei da l'Cforma juuicial"ia, e 
<.lcsl'artc assignalou no imperio uma época que 
no mcLt enten<ler, como acabei de declarar, ha 
de tm~er conscqucncia> ftmestissim.ns e deplo-
l'a,~els. -

Sim, meus senho1·os., o mínisterlo ent~;ndcu qne 
jil era tempo de descartar-se dcs.;rt frucçi"io tlo 
elemento deruocratico, que fo1·mando Ulllil. <las 
partes do nosso pacto ft1ndamenial, tanta o in· 
-commoda; persuadio .. sc que j~t cnunos um:.~ SO· 
siedade tão velba e tilo con-ompida, um povo 
ti\o degenerndo, que havia. chegado a época em 
que <l al.J~olutismo podia. pairar sob1·e nus ~em 
causar a menor imprcssiio, sem produzir o mais 
pequeno abalo em nossa existoncin social! 

Mas, Sr. prcs<uonte, n1e parece que os nobres 
sccl·ctnrios de estauo illudiriiO·S~, o err:i.rão com
J>lc tnmcntc, q unnrlo suppuzerito quo no pn.iz ni'lo 
ha\·ia. mnis opiniUo publica, qae ~m toda a ex
tensão do imperio niío existi.~ mais quem levan
tasse n voz conü-a o despotismo e in vasõcs do 
poder cxecutiyo, (Al>oiaclos.) Senhores, ti verdade 
que a oplnit\o publica entre nós tem jazido como 
que em marasmo, como que abnraila, de certo 
tempo a esta parte; rnns not~ü qu~ quando se 
toca no elemento popular, quando se tentn con· 
tra o principio democratieo, quando so ataco 
essa parte da constitui~iio quo int~ressll a todos, 
ella desperta-se, acorda, tOIIIa novas forças,. c 
ftnalmente npresonla-sc em todo o vigor da sua 
juvenilidade; e ó jt1dtamentc o que tem acontecido 
no caso present~. 

O nollrú minlstt'O da justiçn e os sous collc
gas persua•Jiriio·sc que era tempo de o.cn.bar com 
n judicatura popular, eom a liberdnde dn im
prer.sa, com outras garantia01 que siio dadas ao 
púYO b1·azileiro ; e nest<l sentido o g!lbin~t<l fez 
passnr nesta c~n c.. fttmosa lei da ref<lrma ju
diciaria, porém aind;~. .nos resto. o. esperança de 
q ne o corpo dos anciãos da patria far>Í. a estn 
lei a devill.lt. justiça. 
·O Sn. SEinA.:- E<bi. preparado para coml>a-

tel-n. • 
O Sn. Ba.,-:.;; DÃO :-Sl·. presidente, esse primeiro 

acto do ministe1·io no meu. conceito foi o mnis 
attentatorio das liberdade pub!iciiS que elte po
deria dar. 
·O Sn. FIGVEIIU: DE l'riEr.r.o: - DelllQnstrou-sc 

o . anno passado o contrario disso. E demais, essa 
let-está. SI!Ora em discW!São?· . 
· O Sn. Bn~:>."D!o; _:Respondo n:> meu 1iobrc cal

lega que f ai an-olha!io o ã.nno passado (risadas), 
e que não pude f.Ular contt"ll. essn lei cruel, e 
que. se então .. o pudesse fazer, mostraria como 
.eua se encaminba. para. o absolutismo; o que 
a _penas. ia rei agora .. ligeirame;ute. 

O proj eeto da 1ei. ~1ueforma ro~,. dizia eu, ~e:us 
senhores, o neto ma1s attentatono !J.Ue c.· m•n.s-

tertu poder;!l. pralic:u· contr~ as l!lJordrd.cs pu 
Llicas •. c pa1·n. fH'O\";.t dcst.u n-5~·~ r'=ilo ui~) tenhu 
ncc~~SSJdndc tlC outra <:OUS:t m:us Jo qu.·; de !"Ca 

con·c1· ú histori:l d•Js pOWlS. Cum cjr~itn ella. 
nos Írtl._ Yí)l" que, t _>tlàs as \'~zcs q u~ n ~.-n-úrno 
se Ytti a-fastando d~ seus djJv~rcs e procura. e.'>· 
tahcleccr o a\)soluti$mo, as duas primdt':\~ insti
tuirües q UC atncn ~li O O j lll')' C a Í lll r r r. n la, 

D-:!stlc o tempo dos rum:lllL)S a.$SÍJU acontece-u. 
Q11anJ o entl•ü clle~ n nutoriJ.:J.,lc pttblic:1 quiz
a.caUal' con1 o.:.; ultimas ve3tigios d:l antiga li
llcl'<h<lc, decretou o dcsappa1'~cimento dcs;c tri
bunlll popular que ~e compnnfHI dú juiz~s sahidós 
das classes actiY:l.S <lu nação, c quo crão dono
minados Judi.c ... ·s solc:~·ti., Jutlic~.)· in albo )~eta.ti. 
V cio De;:.eleciano, o css:. juJ,catum f J i abo!iua ; 
o nbsolutisn\o o mnis fcto;r. pâin>u então sobre a 
c:lbcça do to,Jos os t.:iUu.tlãos l'...Hnanus. 

O mesmo se t<~m d;l<lo em Fran~a. Sempre 
gn8 o despotisn:o iHvadJ a sodcladc fmric??.n., 
c contm a impl·cnsa e contnl o jury quu clle 
dusf~cha os seu~ primeiros g•>lpcs. 
- A~ celel.Jr~s· leis do !S;)2 ~ lcli>l dcJUcnsirÜ') 
exubcrant~mcO:!c que o ud~al impcra.dor dos 
francozc> muito receiou <lo j ury c <b imprensa. 
acabamlo afinal par nullificctl·os. 
P~r~c~ pois qLLe o. _gnbiueL<~ :.lct.Lial Uv. Brazily 

na.llllc1nc;ao dessa !c: da rcfortna, qnc e o neto 
mais importante dd sua vi<h politica, n:lo teve 
inten~õe; faYorn\·cia :~; líbei·Jades pnl>licas. Pa
rece qttc ellu quiz elev>Jt' o pt·incipio cl:t autori
dad~r a uma nlLura qtte necess:lriamcnte o de,·e 
ft~z.;r pesar sobre n n:tciio como umn sombra. 
p•n•orosa e te c-ri vel.-

Eu, senhorc~, sou p!lrLldistn cl., principio da. 
·:mtoridad~ ; pertenço a esse Indo que no paiz 
se chama da. ordem; nunca. cntr(:i em re,·olu~ões, 
SGll inimigo dcllas • .Mns cnten<i~que elevar esse 
principio a uma exageração ta.l cvuw d:!>eja o 
"abincte a~tual õ lançar o paiz no absolutismo 
revestidO do uma d~ suns fórm:lS, O m.ÜS ltedion
ua, isto é, com a capa ·da coustitulcão. 

O Sn. FtGUEtn,~ DE Mm.Lo (com i•·onia) :-Isso 
G hOlTivcl! 

O Sn. Bn.~o.xn:to : - Senho!·os, s~ entendeis que 
o pniz niio se póda reger palas formulas cansti
taciooa.es, fõra melhor 'lllC vos aprcsentnsseis 
peranto o parlamento c digsess~is : « E' mister 
mudur de íól·ma do govomo " • ante~ do quo 
quererJcs hypocritnmente c.,·c.:nr os ultimas res
quicios qu~ restlio dns libet·LlaJe; puhlicns e dns 
gaL"nn till.i outr" otn concediUas ao ciJnd~lo hra
zileir.;.. 

::!.Ias vós nlio tende;; coragem pa:·n t:1nto .... 
o s~.~lc:t.LO Fn.\NCO :-Apoind~. 

O Sn. Bneo.'DXa : - .... c por isso pro:oenis a. 
tangente da lei da rctorma, c vos soccorrcis a 
meios indirGctos partl congeguirdús n1uillo que 
tanto desejais e 11ue o paiz tnnto nbotmna, tnn1o 
repelle. . 

Eis pois; Sr. presidente. o primeiro p11>s0 que 
deu o ministerio ; eis os prolegomenos de seu 
progregso reftectido e :filho da éxpertencia. 

O paiz: jaz:ia em paz, todas as classes da. sa
ciedai!G s~ appticavão ao trabalho, nenhuma idéa, 
nenhum pensamento existia a respoito da ne
cessidade de · privar· os cidadãos das ínstituiçõc'> 
consagraàss pela ··constituição e que caracterosão 
um povo l~n·e; entre~nto .o ga?inete julg_a. de
monstrada· essa. necess,dade, e da um form1davel 
assalto contra as liberdades p..tblicas, fazendo 
passar e~se desastroso proj ecto de rero r ma! 

E é esse . o proJ::resso . refi.ectid() que nos. -ero 
metteu o ·ministerio? .. Morte ·do jury, aniqu•ln
mimto da: .imprensa, arbitrio para nomet.~A;ões · d<:l 
delegados · extraordinarios com poderes discrieio
n:~rio:S e' I~riViiegio de fóro, limitação M principio· 
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da <lef<>zn, qt~c .! de direito natur••l, reconhecido 
por tu~1o~ os 11o~~os ~ é cs~~, c.Hgo ~U1 o progresso 
rt.>U("C-bhlo u~, nui.Jn! lDllliSt.l"o,) Ua justi«;n. c tios 
se ai. collcgas ·? !! Ora, se ist-o assirn d, <:onw flS 
:H;tos t.L) :;. Ex.. o dcrnonstr3o, Ucch1.ro qnc o não 
pos.>o acompanhar, porque scrin um critu e, o que, 
p('Lo c<>n tra.rí o, como cidadão bmzilciro, com o r c· 
p~escnlant<) do paiz, hei de estar sempt·a na 
brecha pam ataca•· o combater sJmelhanLc pro
gr~o;sn rc!leclido. 

)lus, scuhorc>, van1os Yer se o ministerío tem 
:10 menos procurado sunvistLr esse pdtneiro pn:Sso 
que dou p,ua firmar " absolu.tismo govcnmmcn
(a(; Y;\mo~ ,·cr se lembrou-se de at~itm111 mcdidn 
que possa ser yantojosn ao paiz e trazer proYeito 
:í.s di'l"ersas classe~ da socicda.d·~- · 

Cuidastes, Sr. ministro, da liberdndc individunl? 
Não sabeis que eUa ex;ste no l3razil, mn.is do que 
em qua!que1· outro pniz, constantenwnte nggre
dida? 1\iio sabeis qltc tem h::.,·ido no imperio 
um abuso constante da parte da antoddadc re
laiiYnmente a eSS..'l.~ chamad•lS prisões para a,·c
rir:na~ões policincs? Niio sabeis ~ue se con~ClTÜO 
l~IHlOS c nnno~ ênearecmtlos na:=s c!ttiêas indl\~íduLH 
sem processo c presos ú orJcm tl.e tnn ou outro 
::..gen.tc de policia pat·n n.vetigua,;õcs? E o que 
ii.:cstes pnrn. gm:nntir <;$SC dorn pl·eciQSO que- tnuto 
cuidado mc1·eccn_ do legislndor constituinte·? 

Etl 11ão v ejo, nem na ·vossa lei de reforma, 
nem em outro qualquc1· neto posterior, uma pro
videncia sequer I[Ue gunmt(l a liberdade dos 
cidadãos, que a ponh'l a salYO do arl.Jitrio do 
poder, da invnsii:o da nutoriundc publica. Por
tanto ainda nesta p1a·tc reconheço que o qtte 
quereis unicnmcutc ú dar ac clmncnto ab3oluto 
um poder colossal com que possa esmagar a von
t3Llc n qn~m bem lhe parece~. 

E e,; se abnso contt•a a li b~rdada ill<l i \·idunl de 
que tenho f••llaUil Cl"Cio que mesmo nesta cõrte 
se tem dado em grtmdc escala, sem duvida contra 
as intcn~ücs do mcn uobre amigo que uclla excr"c 
o c;:u·go <lc cllcfc de p<Jlicia. 

O Sn. F1ou"m.\ n;: :>f~<r.Lo: -Pc'.~ lado tln po
liciDo p1neeo q tiO nüo. 

O Sn. Dn.1~1•:\0:- Aqui onde rc>ide o nobt·c 
ministro lln jnsliçtl e todo o gabinete ten1-sc pt·en
dido pnm nvm·iJ<UUt;ücs policiacs muitos cicladüQs 
qu.e h1\o sido consc•rnluns por longo tempo sem 
processo nus cnxo,·ius do Alj ubc. 

O Sn. Mw.r.o l•'n.l~c·t) :-Aqui a policio.,; mn
wumilna, co>nccdc nmnis~ias na scxl:~.-f.im dn Pni
"'io. 

O 8r.. Bn.,xt•'\o:- Do mllnoirn quo para o mi
nistcrio n uni~,l cmtsn que 1.0111 vRlYr.} u principio 
Jn nutoridnde: n lil1crdnt.lo do cit.lttd:io niiu devo 
,-nlcr cousa ~tlgnmn! 

Mcns senhnr~s, não posso·ll~i:mr do ío.IJnr ncsto. 
mnlc~io., por<J.Uc sou stmples ciunclüo, c niio soi 
>:~e utu d•o. nrá cn~ qull nlguu• ag .. mtc da poli
cia tamben• me raça prender paro averiguações 
pollciaes. Consegnlntemcnt~ 6 esta nindn uma. das 
eircumstancias que muito peso f1l2cm em minha 
eonsciencin contra esse projecto de refe>rmn ju
diciaria com que ·o nol.>m ministm da just.ica e 
todo o gabinete estreou a. sut~ mCJnQ)"atâ admi
lli~tração. 

Vejo que tudo sn quer para o "P•·incipio da 
.llutoridade, vejo q1te esse principio fica revestido 
de um poder c de um arbitrío immenso> ; ao passo 
que observo que a liberdade. do cidadão jaz de
.aamparada, sem.protecção alguma. e que até os 
-:~micos nhiculos pelos ·qu.aes ella .se póde xna; 
~ifestar e. salvar lhe querem tirAr, a saber;- o 
Jury e a Imprensa. · 
'llontem o nobre· dG!)ut.ad<> pela. Bahia .fez uma 

noalyse das .fra•:ções dos partidos polit.ic:os, c disse 
1ue o parttdo da ordem tinha uma "porção de 
horo.ens qne, romquauto ' adoptassem o principio 

dA nutoridnll0, to.Jayia querião o consorcio deU" 
~ou• a. lih~1·dadl~. Ex:plicou-sc ~xccllcnt·.::taent.;; o.l.S
sinl •3, Sl·. presiJeute, c e a pertenço :1.. essn. fr~,c
..:úo; ;lCUl libcrdmlc n_i'io qnero u ardetn, sem a 
<>rdem uão q ucro a !Jl.Jerdadc. 

O Sn. l\1ELI..O Fn.~xco:- Está dit·~ito. 
O S•~- F~:l".nEnu n~o: Am;un:- Eu tambem. 
O Sn. Bn.\XD.:i:o:- Uo.s 110 ministcrio esta dOl\· 

tt'liu:: não agr~~ua; ello s:ó reconheca o ::.rhitt·io 
c o poder; a Ir bcr<ln<lc do cidadão, i~so 11•10 lhe 
con,·cni. (Apoia<los.) =ôe ao menos querendo for~a 
pnra a autoridade, quo· j{L a ten1 de sobra., eU~ 
tnmbcnl qu.i1.~s~c g:.aanlias pa:ra os gtJvernaUos, 
en llto daria o meu voto, mas isso não qnct· 
elle... · 
u~u \"0%'- Apt•escnte-me essn ~at•anlio. nOYtl. 
O Sr.. Bn,1:-:v1o; -:-•''ião exijo mais do quo aquel· 

las qttc nos dú a constituiçào, o jury, n libct·<.la1e 
de imprensa, e é isso o qt\C se prQcm·ott aca
ba\· com c~sa fatal c celebt·c lei da reform:\ jn-
díc.ia.dn. · 

Kii<> ~Oll rcuttctot• de pnpcl .nenhum, nlio sou 
escriptol' publico, pelo cvntt;trio tenho sido vi
clima da imprensa o ainda o estou $endo; mae, 
embora. ella 1ne uggrid.a, hei de ser s~1llp1·e o s~u 
defensor, porque tne parect~ que ella ú nma. das 
primeiras garantias de ttril povo livre. ~AJJOÍ!c· 
dos.) 

A.:ora, Sr. presidente, seja-me permittido fazer 
algumas consideraçi:ies sobre outro assttmpto ql\.; 
se liga ,\ marcha do ministerio. 

O :>r. presidente ·do conselho e sens collegn.s 
disseriio o anno passado; e repctirno este anno, 
que tinhfio feito grandes economias, e que o 
e~tado lino.nceiro cio paiz era brilhantQ, o nesta 
parte dirigindo-se ó. opposiçiio cxclamó.rü.o:" Vós 
u;io 'tendes o que dizer .. :" 

Poclcn\ ser o.ssim, Sr. presidente,· mas em estou 
um pouco sceptico a es~e · respeito, as leis do 
or~atuento, do 11:10\1 parn c{•, apresentão todas nma. 
"obra. do receita q Ltc monta para mais de quatro 
mil con~tos... · 

U:.a yoz:-A i$50 ti que se cluuna csto.do sa
tisfacLol·io. 

O Sn. BnA~ll:\o: -Tem havido essa sobra, e 
entretanto obscr\"O quo se abrindo o corpo le
gislativo, tratnn<lo-s~ do ot·çamento, e apresen
tando os nobres ministros os seus relatorios, 
nclle$ n:tda se diz · a r~speito desocs 4 on 6 mil 
contos <]lto devem existir no theso uro ! 

Ao CQntJ•nrio o St·. ministro dn fozcnda pede ttmn 
cmissiio de hilhetes do thcsauro. nn importnncia 
do oito m it contos corno iinticipaçüo da receita 
do c~crcicio de ltlii(l a 1857' po.rn fazet· fa~e ás 
dospc~ns do mesmo exercício, se nfi<> me en~ano, 
emig~iio esta que nunca foi tíio avultada como 
::;. Ex. agora quer! 

Fico pots á vista disso perplexo c um pouco 
nssombro.do ; se devem exis!lr sobras no thesouro 
j~ liquidadas e arrecade.das, o. se o nobro mi
nistro da fazenda nos fllZ semelhante pedido, é 
clnr.; que Q negocio carece de explicação, pam 
que saibamos aonde estão essas sobras, que ap
plicaçfio- ti verão, qual foi· o seu destino. E' de 
ct-er que não e:s.isto. muito dinheiro· no thcsouro, 
porq u<l se nos pede autori~ação para emissão 
de bilhetes em quantidade dupla á dos an
nos . anteriores ; . e, pois declaro ao ministerlo 
que me acho sêriamente ·.embaraçado .e ancioso 
pOI' $9.ber que fim l~várão as sobras de que te
nho fallado, e q_ue eonstão das peçns olliciaes. 
que tenho em mno •.• 

O SR. FIGU~ DE Ml::l.Lo >-Talvez comes~ 
sem. 

O Sa. BRA>:DÃ<l : - En nio tiro conclusÕ()s, nem 
V. Ex. m'as pôde ·e"mtJresta~; só quero saber se 
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esses di11heiros e:~tistmn ou se for:W npplicados 
em proveito do imperiJ e doa cidadiios brnzilei· 
TO~. 

Em lS::S eu e os meus nmigos p:~rlameilta· 
>;~S ••• 

O .Sn. Pzxro X>E C..u~l'os : - De snudosa me· 
lllOria. 

O Sn. Bn.<:.:nXo : - . . • disçemos nesta casa o 
qne e isto t O que são orçamentos? Os ministros 
da corõn dispoom do~ cofres da nação a seu nr· 
bitrío, e po:t meio de e1·editos suppl~mcntares, 
CQDlO se fossem propriedade sua! 

O Sn. FlGt;nn..' DE ~LLO : - Niio nw lembra 
de nad.'\ disto. 

0 Sn. Bn.~oxn:\o: - Creio mesmo que em um dis· 
çurso rio V. Ex. se l~m taes palavras. 

Aprcscntn·so a:;:orn. senhores. uma dcspeza d~ 
2,600 contos em credítos supplement:lre!!· (T,·o. 
C<io·Sa avm·te$.) E os mesmos DI"US anugos. não 
n:e querem ajudar a combater o goyerno que 
assim gasta os dinheiros publicas. 

O honr.,do ministro do imperlo, em q_uem aliJs 
eu •·ecvnhcço gt·andc capacidlWe, multa agili· 
dade .... 

U:..-A voz:-Agilidadc? 
O Sn. Bn.,_-..;oXo :- .... muitas habilitações, no 

exercicio de !853 a 1851 gastou . do thesouro, 
nlém dn q11antia votada, 131 contos quinhentos e 
tantos mil reis ; .no exercicio de l~i n 185:>; 
32 contos. O nobr·~ ministra da justiÇ!l, este foi 
mnis alto, gP.stt..u nos dous annos perto de 700 
contos de r .. s íót-n do orçamento. 

O Sn. l\fl.-..;IsTnO Da JoSTlÇA dá um nparte. 
O Sn. BnANnÃo : - V. E:.:. ~ntrou ptu·n o mí· 

nis tcrio no principio do exerci cio: por consc· 
gu.inte cssB quantia foi toda dcspcndidn no seu _ 
tempo.... · 

O Sn. Ml::-tiSTno DA JosT:(A dá outro npn•·te. 
O SR. BMxoXo : -Eu creio quo o or<;nmento 

quando se foz incluo todas csStU dcspczns, do 
CQntrario estou em erro, e V, Ex. deve esclnrc
eer-me .•.. 

O Sn. M1~1srno DA J•JSTI<;.\ :- A dcsp~zn foi 
creada depo•s. 
· O Sn. BM.''1D:to: -Pois bem; o no nnno do 18;í~ 
a lSíl> a despczn là Mo c~ta.vn c:rcndn ? . ... 

O Sn. Fsnm:uu. nE Aoov.n:-Tnntl>om hou,·cL,1o 
dcspczns dcct·ctndns depois. 

o .Sn. FlCUEtid n:;: li1ELI.O:-Doh:c isso pnra. o 
()rçnmcnto. 

O Sn. l3nA:orn:to: -ParmitUI·mc v. Er. ~tUO cu 
continuo agora, cmborn a. minhn. pouca mt.)IU· 
gcncin nilo rno p=ittn conhcctlr :w ,·ou bem . 
por nbi ..•• 

O Sn. FxGt: ~::m!l. nR MELLO : - Fnço-lho urn -pc· 
dido. 

U;w.. voz:-DP.Ixem o orador fallÍtr. 
o Sn. BRANn:to: - O· nobre ministro dos neso

cios estrangeiros andou com a despeza· fôra do 
()l'Çt1Ulcnto em 76 contos, e o nobre ministro da 
marinha, esse. foi elnstico .{r-isadas]; nQ 1• nnno 
gast'.>u ~ contos. fóra a d espeza autodsada pelos 
dous -dec1-eto~ de ns. l,:ro9 a l,SSS; isto -no anuo 
de 1853 ll 1854 ; de 18i>4 a 1800 gMtou 593 eontos 
~ e tnntod mil réis, de· maneua que só S. EL 
gastou mil contos do réis além da despeza mar
cada no orr.amento I De tudo· isso .. e-u. concluo 
uma causa, senhores, e é que as . .leis do orça· 
menl.o süo lnuteis, devemo3 deinr o thesouro 
nos nobres minjstros, elles que fa~o as dcspezas 
e depois de abrirem-<;a as camaras apresentem 
as suas contas, se qa.i~rem ; iSso é melhor do 

TOKO 2. 

que SS. EExs. n seu arbitrin · fazerem dcsp~zas 
além das votarlas, e ,·irem dizeL <tue olfas csb1o 
justificada$.... -

O s"n. Pnt:.~ln&.-..;n::-Pérmittu·me o nobre úe
putado pcdír·lhc quo interrompa o seu discurso, 
para com•id~r a deputação que tem de apresentar 
a S. :M. o Imperador a rcsJ?<lsta á. f•tlla do throno 
a cumprir a· sua missão. 

O Sn. BnMm:to : - Sou membro dessa depu
tação . ... 

O Sa. Pnestnr:-."Te : - O nobre deputado pódc 
interromper o sen discurso o acompanhar no! ou· 
tros membros da commissiio, porque vou susp~n
der o. sessilo ntó elh voltnr. 

O Sn. BR"-"o!o:- Bem. 
O Srt. Pnt:smE:<"re conviüa a commlssão que

tem. de apres~ntar fi. S. 2.!. Imperial a resposttl
á fa\la do throno a dirigir-se ao paço. 

Suspende·so a se>siio o abre-se novamente ,t. 
1 e lj"!. hora. · 

O Sn. B.\XD:O:lP.A DE Mr-:LLO:- Peço n palavr~ 
pela Ol'dcm. · _ 

o Sn. PnESIDEXTE: - Tem a pala"\"ra o s.-. Ban· 
deira de Mello. · 

o sr. :aan<I:óira de ~:r~1~o:-Sr. presiden· 
te,n dep-uta~!lo encarregada de leva :r a S . .M.Imperi:ll 
a resi?Ostn á fulla do t.hrono diriglo-se no paço 
da cidade, o senüo ahi recebida com ns forma
lidades do cstj·lo, li cu o voto de gra~as, ao 
qual _Sua Ma_gestade so; dignou r~sponder pela 
mnna1ro. seglllD l.C : 

" l?~dcis manifestar á c:unara dos Srs. de-pu
tad~s o (),\\anta lhe agradeço o apolo que pro· 
mcttc ao meu goyeruo : só assim terão mnis 
p1·ompta recompensa os seus· desvelos p,clo beOJ. 
&.la naçao. • 

O Sn. PR:e~IDEXTE : -A respost.'\ do Sua Ma· 
gestade é recebida com muito especial agrado. 
(PaUSG.) O Sr. Drnndiip põdc contin~ar o seu dis· 
curso. 

O Sn. IIM=<J>:i:o:- Niio sei, Sr. presidente, em 
que ponto tínlm ll.cndo, mas me pnrci:c que !ai· 
111\"a sobre as fin:Lnças do paiz o sobt-c o estado 
do thcsouro quo nos foruo aqui aprcsentndo!> 
como multo lisongciros pelo honrado Sr. ministro 
dn Cn1.onun; também fnllnva sobre css11 multidilo 
do Cl·cuitos suppl~cntarcs a oxtrnordínarios que 
csto minfstcrio tem lcY~ntado contra o que ·por 
'"c7.Ca ao tem dito nesta. casa. . 1 

Senhores, um CRcriptor muito illustre da· t:ti.· 
rapa diz quo as 11nonçns constituem um terrclfo 
obra7.ndor sobro o qunl se fazem e se desfazem 
os minlstcrios ; o assim ti, porque s~m duvida 
nenbumn niio pude d~i:tar de ser muito impor
tanto urn nssnmpto que diz respeito á. bolsa dos 
cidadiios o aos saerifteios que elles fazem quando 
pngiio impostos para ns despezas do catado. 

l:'or conseguinte, se se . mostrar que um governo 
não tem bem despendido ós dinheiros. publieas, 
ter·oe-ba pro'l"a.do que essa governo não pôde 
certamente fazer n· felicidade do seu pniz. · 

E' pois para vêr se salvo o minl~terio de uma 
semelhante situação desagraclavel que lhe neço 
que me d iga que appllcaç:'io tiverão M sobraS da 
receita, ao menos na iwportancia de mais de 
4,000:0008 que figurão -no balanço da rl?ceitn e 
despeza de 1852-1Sõ3, e ·que passá.rlio :para os 
seguint.es exereicios, nos quaes, s~ndo .os or· 
çamcntos,novas sobras devem de ter ha "\'ido. · A ma
teria é grave, 'e · me parece que SS. EEu. não 
dei:taráõ de cxpliCil.-.se. . 

Tambeti> eu dizia, Sr. presidente, que era 111Ira 
fatalidade essa. multidiio do creditos snpplemen
tnres e e:r.:traordinarios ; dizia que aerla melhor 
que se nlro ftzessc lei do or9ament;o, e que se 

u 
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t'nü·~s~ n;) aTb itdo do go, ·ctn\l t·1das ns des· 
vc,_a;; j ,\ que ctle co:ttinu;wa n dispôt• do tltc· 
sonro pul.Jlico alem das YHIJ:.ts Jcn'êtadas. 

U·:pit-> ago;-a a lll(lSlll~ coasn, .; t'•'l!ito-ó com. 
. os tliCU5 :tllU~os p~th\mcntat·cs de l:l. . .:l, \)Ot'qu~ 
(!\les 1utàt"'3o· no m esmo tcn·~~no ~(ll)Oiado.)· 1! .. n t7o 
Ol:.Olrtdos' , u..!cusaudG n.ssin' como cu o gvYcrno 
d:tqllclln ·<lata pot• eaus:t do:; creJit~s extraorJi
uai·ios c supplemGntnr~s .... 

O su. l\IELt.o Fn •~co:- F ogo n~ilcs 
O Sn. PtxTo DE C.t.:uros:- Não a poinclo, porque 

b..:>jc n iio se dão ns zucs1nas circumsla nd as tlc! 
cntilo. (.-tpoíados.] 

O SR. Br..~::m:\o : - . ..... no ouc M houY~t·iio 
com toda a razilo, c tÍ<) mcsm·J mô,lo p~1· que h•>j~ 
cu procedo . . 

O S1l· PA.:s B.u:nE"ro :-Nãt.l ha h\l; a s eil'cum
etancins são div~t·sas . 

O S P.:. Dr:.A!'.Plo : - -S~o :1s n1~Sn1issimas, C:Jtn n 
s imples ditlercn~<\ de pessoas. Cons~zulntemcn te 
estou n •M rueus prineipi>ls, e tlor for.;a dclles não 

· vosso apoiar um governo que al<hll do Jllt\is gasla 
íó:-t~ d'\s preYisõcs do on,amcnto Ll~<lS mil c ~eis
centos contos, al(im das· sobms, cujo cl~s!ino cu 
:ünch ignoro. . 

Islo parn min1 é ne;:oc.io mu\to m.:Hnd1'oso, c 
que, como o~· nobres min.istms s•>bcm, nn. Ingla
terra dtl. lugnr á mai~ renhida porfia en tro o nü
uist~t·io :1. opposição, c. :'•s ,·e·!o$ cntt·u os sous 
p1·opdos anü g(ls.. . 

Creio que SS. E x.s. não hiio llú ueixar de t~1· 
lido o quo disse o anno passnúo no seio do pariu· 
mcni.o iuglez o Sr. Gladstonc, <luando, Ycnllo-so 
cul\J:u·a~ndo com a sucn-::t do Onentc , e rçconhc
c~ndo q11e ern ncccss:~no tomar um dos dons 
expedientes, ou contrnbü· u m Clllpr~stimo ou :mg
nl~:nt(lt' o inlpO:.;;to \"nlgarül llllt t) cham:1do incmne 
tm: disse: " Yós estais l'<!UIIi<los , c se eu Yos 
í:ieS.S~ pedir grandes sonunas pr~sentcu.cntc ti
nhei:; o t.lh·eito do n1·t1s n cga1·dt:!s, div.~ndo·mC qu(,! 
cJ)Jquan to d m·n:·om os \'OSSO$ tmbalhos cu poso o 
íflzcr a s lllinh~s l!''op~sh;l)c .. s. n PcUio, pois, uuic:r.· 
n1cn!c <lous mühucs cstcrhnos J>:tm ns dcspezns 
<l n. ~ucrrn, c n~~lm t c..:onho!eo:u que cu1 mutcrin 
tl~ <li!spcr.n,; e tlinhch'ús J.1Ul.>li~os ~,; o p:u·lttmcnto 
l<·lll i •u·ísuic~iio. 

:lfns isto so pnssn ~~~ In~lutc·•·•·a; no Dm~il QS 
C<JU~IU lllU<.Iiio ltlllllO de fi;,;um. . 
Con~ínUo, J!OÍ:i, <JS 110\.J t·o~ IIC~tl'l:oríoR u~ 1'8!.u>l0 

qu-t lhes üign quo 011 uiW vott tio ncc•'•l'•l' '• o qn•l 
}'cl~ contl'lltio tcuh<l thl\'iulls 11 r~s~•uiLu •ln~ d~dll
.1:<ll~i:ill~ Q11u se l.cu: Cuito nn oosn, t.:~ que o no~~ ~ 
'l.lslmlo 1\ rcspníto <lo objocLo .Jo q•w neal.Jo llo h·n
tnr é li~ongciro. Pódo ser quo lltisim s~jo, iJorún 
cu conservo mui sériAS ttpprchcn.iÕcs, 

Re scn·a\'o. o!iri~ir-m., ao honr:illO S•·· ministro 
do. guerra em ultimo lugar, mo.s camo tenho tro.
tado de orç amcntos, da. r endo. e dn despezo. 
publica, mlo _deixarei nes\a occasíiio. _de pedir 
a\gamas explicaç~ a. S. ~"<., t1. q'-!_em alius ir1buto 
a mais Alta e aub1da cons oderaçao ... . 

0 Su. Ptt~mE~'T!! :- Não s~ tratn agora 'do 
orçamento. · 

o SR. At:Gt:STO DE DLt>ElRA : - Mas a uiscns;;ão 
é em geral. 

O Sn. Pai<SlDSI'>":rE: - POde-se tratar nesta dis· 
eussiio da politieà em geral, ma~ o nobre de'J?utado 
quer r eferir-se. segundo disse, á r enda pubhca. 

O So.. BllL'iDÃO : - Eu r etiro e><Sa expressão. 
Vejo no pare<:er da nobre commissãc; de mnriuhn 
e guerra uma cousa que na verdade me causou 

. especie. Diz ellá, Crl!io que de accôrdo com o nobr~ 
nauistro· do. gaerm, qua o exercito l.>razileiro ainda 
não se eleTon além do num6tO de l G,OOO homens~., 

O Sn. SF~\nJ. ' - Isto é facto . 

O :SR. B!tA:-<D:io: - .... no enbnto observo que 
nns lei~ tlt.l orçamen to consl.nnt~mente se vota :> 
qn:tntin de perto d~ J,OJJ:OJ(),f par:t :.?0,000 bom<>ns 
cj,, }ll'n~a~ de prct em ~stndo _ordi!:ario, e m<tis G,OOO 
bom~n• <!m estado cx.tt·aorJ.mnno .••• 

O Sn. S~o:.\n .\: - Para o estado extraordinal'io 
n:'io Sll dá quantia. 

O S>t. Bn.l.."oio:- Mesmo que seja paro o estado 
o1·uinario, o que <, -:ot·to ol qu~ n quantia \'OI.nda 
é 1"1:'"- ~(),\)()() l1omcu <. Or;>, nito tendo o curcito 
e:<ced iuo a lG,O~ h omens, desejo que S. Ex. m<: 
diga se toda llf\Uella qU•>nt.i;; tem sido gasta com 
os 11: ,I):)() homens, ou se exis to :llgum sahlo delill, 
c s~ e.;:;c saluo tem p:lSs::Jo para n l·eccita dos 
annos s~gnl n t.cs . 

E u p~,o ao nob,·c ministro esta e><:plic.'lçiio para 
esdn.rccet··lm~ , porqu~ cotn c1f..:ito em Jnat~r i:\.5 tacs 
S. Ex. r~conllcccri que todo o csc\areclmcnto é 
s~n1pr~ p~·o,·.chosn. 

Teullo, meus- sonltot·cs, de,;conflãucas mllito 
s~1·ías de que teremos no f11turo Ut11a gra nde com
plicado pelo que iliz respeito ú.o; fiMu~.as, pelo que 
diz l'~$peit~ ,-, receita c despe7.:t. p u hlic.•L ~em ha
Yt! l';t b1•aziloiro que pense nos neJ?ocios do ~~u 
paiz quo nilo ostcjn PL'COc~up:t.Jo aes~ns ue;;con· 
lianças; po>·quc oboscr,·o que t o d os os a.nnos, ou a 
receita·. augonente on dccre>\'.1\, a d espe'.a sempre 
au" mcuta. Comparai a <lespcza do anuo de 18:>3 
cu!i1 o uc !Sã 1, comparai o de 1S5i com o. de 18~5, e 
\'ÓS ycrcls que de U!)l para. Olltl'O nnno l!ugmenta 
scmpr~ n\~~mo na lct do_ orçamento 1,0:)() ~ ~nt)s 

·contos, c isto ou "- rccctta augmcnte ou d •mtuun. 
~ns meus s~nhorcs, d'onde p:·oceJe isto? Qual 

ê n c:iusn pr_cscntemcn_tc? ""F-' .o m!nist~ri.o q~c 
cliri ~e os <lestmo~ do pa:z- D1go quo c o numstcno, 
porq•tc \ ·cjo gue cllo tem a col·oçoado dcspe:ms 
cxcessi,·a~ ; \'CJO, p~r c:ocmuplo, que tendo de montal' 
n repnrUr.i\o da; t-ln 'lls, creou um pessoal tão :;rrandc. 
d·~ll Ol'útillndos tncs, que hoj e cosn rcparLiçiio j :i. 
cust:1 mais 1.11! 81.1 conto3, sú pelo que di:~: respeito 
ao pc.•sOI\1: \'cja qttn o min\stcrio tem dado um 
c~•:tuplo que niio p~dc deixar d e ser assl\stado1·, . 
t em uccnnntlndo n o mesmo indíYiduo d h ·ersos om
!WeJ<C~, n r nnlo 1le ha,·er uo Rio, _de J:tneit:o empre
Jt:ulo qnc pc!'~cbo !H contos do mts de vcneuncnt.:.s; 
<J i•~v M )JilBSO quo l;l'llllde parte da populn~iio Yi~·u 
llh.ll'l"<'ml~ A fome l Ha cmprc:;:ndos, d1go, que t em 
21 o l:J cunlo$ <lc réis de Ycncimentos no llio> 11o 
J:1ncil·o! 

o SJ!. l".\CI-\ c .... '<»I oo :-Quem s lo esses ? 
0 S". Bn'""A:o:-Nito me incuc:l.Jode rlizcr o& 

~c·n~ nonoc~. mas o mi nistcrio bQ~P os couhcco. silo 
tiCU$ nmi:;os, seus queridos; q,uom quizcr corLiftcnr
"o ..,.;, aus bAlll.nços, vti nos or{-amcntos, e a bi 
v~r,\ . .. . 

O Sn. P.wt..\ C.L:>DIDO:- Nem todos tóm t,mpo . 

o Sn. Btn:-.::o:\o : - Pols p oJ cm pedir a. ou.tros. 
Com ciTei to, meus senhores, e"iste luxo oxcessi\"o 

nas rapnTti-.i'ii!S, digo ll\XO nas suas orgnnisaçõas. 
como ncssi das .tero·a s. A.$ eommisSÕC$ constantes 
e permanentes que parece que nunca. o.cabar~õ, as 
m1ss<les particulares, as accumulacões de orde
nado, tudo isto taz oom que 11 renda publlea So:!ja 
absorvida e dc i:!:e de aer applicada aos verdadei
r os interesses da. nação. ~ forma que, como dizia 
o nobl'e deput:1do pelo uearà, meu ami~o qu.e está. 
sentado ao 'Principio desta bancada., o .Cuncciona
Jismo no Brazil parece que q11er absorver tn<io ; e 
o governo ru::oroçoa aste funeeiona.tismo, sendo 
que hn pastas que se têm tomado mats sinl{ulares 

. n~m parte, como por exemplo. & do Sr. m1nis~N 
d o hnperio ..... 

O Sn. ~Is:rao .~ Intruo dQ um llpattc. 

O SR. BM~Io : - Q•umJ o ao tlat!lr do orça
mento, se me d~ a palavn. mosuarei que a 
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su.'t n.Jininistração, ncs1<} pnrlír.•!ln.,-, te1n sido ter· 
1·ivel, tem cortado largo <le ma1s. 

Tamlle1n, senhores, ha uma. eousa. quo me _sor·. 
prende, c agora cnbc diri;.,-rir-.mc ao noí! L"~ tnjntst.ro 
d3. justiça,_ meu promdo a~ugo: A pohcm a.b;;or vc 
uma quantia enorme de Ól llhea·o • •. . 

O Sn. Fmv&nu m; MrrLr,O: -Explique-se. 
O Sn. Eu~xoXo:- Fallo da policia em geral, 

Vejo crcuiLos supplcmcntarcs constantemente p :u'3 
a polleln. •.•• 

U>~A Voz: - I sto ó muito mysterioso. 
O Sn. Dr:11~n;io: - ·Dizem-me ::ttti que hn. cm

pr~gados de policia [nã!J dou como cert!l o fn.cto,. 
rellro o que tenho o.:..VldO P'ernlrnente dtzer), que 
ba mesmo urnn por~:.lio tle :l:;cut!!$ della que absOL·· 
-vem sommas enormes; fal 10 dos <'!Splões: nffi•·· 
ma-se que ha nr.slc n<-gocio eousas horrorosas, 
que hn 11omcns que vencem G:OOOS eomo c~piVcs . 
dn policia .... 

Ull.\ Voz:- Com ctreito! (Rísad<t.s.) 

O Sn. BR.&snXo: - E de certo eu creio que ha 
com <:lfoito cousns muito soh·io.• a csto rcspcitQ, 
porque Y<'jo que n lllôt· poste dos creditos sup
plcmcntnre~ cr~aclos pelo Sr. ministro pa justiça 
,,;:o pa,-., a policln. Ora, a t~olicia estA no orçu· 
me mo j n bem dotada, dá.-sc-lhe bastante dinheir o; 
c além d e tudo ISI? lá Ycm os taes credítos qne· 
rerorçiio a sua j ~ nssás considoravel dota~iio. S J 
nós cstivessemos em !tlgum:~. de ccrto.s cidndes da 
Europa ser ia 'i sto justificnvcl , mas aqui, qnc n1lo 
ha r ilzão suft1ciente para que n policia gaste tantas 
ce:1tenns de contos de 1·~is , e menos aind:l para 
que tenha espiões pngos por sois contos de t-.'; is I 
Isto ó horri,·cl ! 

Agoro, meus senhores, trntnrci do um ponto 
que, supposto j i• t•n!ta sido <l lscutido nesta casn, 
niio posso prescindir de tocar nelle; visto como 
prof"l>'!o plinciplos 'l'crdadeim c fielmen~e eonsti
tucionncs. Vou fa!lnr dess.-t reprcscntnç.1o do Yns· 
sou~ns. ~ue aqui deSf(r:l<)adamcnte eu vi condemnar 
ou qualificnr d e scdiciosEt; c como QS >nssou
renscs, segundo o qu~ l t eru sua dita r cpresen 
tar,ão c o q11e "''l <los jornnes, estào nns mesmas 
icléas em que estou, isto ú, qurrem o jury, n 
libm·Jndo d,t imprensa, etc., etc., nüo posso dcix:.r 
de dlzor duns pn1avrns ~ este l'r.Spc•to. 

O ministcrio entendeu q uo nlóm de tudo mala, 
c de hn.Yer d ecretado quantas dcspczns quiz por 
nleio do seus credites supplcmcntiU"OS e c::drnor
d innrios, que alóm do ter feito !lll~Sar ncs~a ca•a 
a sua lei de rcfllrma, entendeu, digo cu, q uc 
atO: de\' la '?Orno quo impo1·. silencio no pui~ c n 
todos os culadãos n rcspctlo delln; c o o <l,\10 
rcsullo, meus senhores, <l csso. manücstaçi\\l re~ta 
pelo nobre presidente do eonsclbo nesta casa 
contrn aquclln rcprcscntaçüo dos propriclllrios 
rtu·aes ntnis ímportnntcs, s~undo m e 1uformüo, 
do. pNvincia do Rio de Janeiro. 

O Sn. S IQUF.mA QuEmoz: - Apoíaclo. 

O Sn. B nA!1:nio: -Meus senhores, quem dil'ill. 
quo no anno do 185G havia um ministro da 
corôa de declarar crn pleno parlamento que o 
direito de petição en'l'olvc agitação o não póde 
s~r exercido sem perigo para a sociedade! ~ 

O SR. PAES BARRETO:- FaUou a respeito d o 
modo. · 

O Sei, BnANDÃO: -o modo foi o mais sirnplos, 
n1eu honrado collega. Não sei de que outra ma
neira so POderião prevalecer os "<nssourenses para 
fazerem ebcgar á pre$ellça do senado do seu pai% 
uma petição em quo manifestassem as suas opi
niões a res~ito da lei da r eforma judioiana 1 
Reunirito-se paclflcamênto homens quo n ão inspi· 
:rão o menor suspeita, . homens que ~m tanto 
in~ressc como os proprios ~tros de esta~;~ 

nn su.tonta-;iio da ordem (apoiados), homeM qu'! 
otfereecm por sn~.s fortnnas, pelos seus prece
dentes, por suus familias , todas as garantia~ 
(IIJ>oiaclos.', todos os penhores de ordem, de obe
diencia á~ lei> e de amor ú monarchia ia)lOia· 
elos~. c nes~ reun iiio toda pacifica e euugnvd 
d_cliberQu·sc a rcprcscntnç:lo. Or-.1, lia nist? nlO· 
ttvo para dizer-se, coma fe~ o nobre prosulentc 
do conselho, que hom•:ns dnquc!Ja ordem, qn~ 
titul:~.t·es o prop1·ietarios nota,·.:i s são seJiciosos? 

üu.\. V<Jz: - X:\o ha tal. 
O Sn. P.:rm~;nh m; A!':.:un: - :!'iio fC~ assim. 
O Sa. B,.,,~n:i.o: -Disse que cYão agitadores, 

·c alli estão os se"s discursos. Mas, senhores, 
nüo admira i sto, não a dmil'(l que S. E~. quali
li<:a!ISC de agitador es os grandes fazendeiros do 
Vassouras, quando clle lcmllrOtl·Se, nos asson1os 
da sua c:.:altaç:\o, de lnnçnr pot· sobre n65, que 
em muito bo a f ú nos npr es11ntamos defendendo 
as instítui-.ões 1los nossos país (al ' oiat!os), n pé·cha. 
de que queríamos pescnr nas nguas t ui' \'O.S. 

O Se. P.lE-> B.\tm.cro : - Niio d!s;e t:J.L 
O Sn. Bn.\:o:nio : - l;;lla desculpou-se ; 1ll ~s Q 

disse . P•ll' minha parte decbro, e crdo que os 
meus nobro~ coll()gà..> da oppo~i~Lio nnnuir.iõ ,;, 
m inha declara~:i:o .... 

O Sn. N'EU! AS E Ot:T!l.13 SE;~monE:õ: - P ôde !le
cl:J.rar. 

O Sn. Ba.lxD:io: - .... que nós, que nos acha
mos collocados em opposiç:io, e que temos ·11 co
ragem de accusar tlc [rente o goYerno, de pa

. tcnl.car <: de c:.:pur perante o paiz o que e li.:: t em 
feito e o que prctenuc fn.zer, ):'ossuimos tambem 
lJasmnte p"triotismo pnrn n ão quererm~s scniio 
o que e lícito e digoaruente nos pOS$a n r, e qtto 
nem n o passado nen1 no presente podcri•u o 
nossos nd\'CI.'S:ttios encontra\' ín.etos qt~c nos ltus 
milbcin c que a1üoriscm a essa propo,;i~i\o in
discreta de pr~tendcnnos pcscn'l' nas ng1tns tr,l'\"US· 
(Apoia<tOS <la 0PllO$iç<1o.) 

.Ag·oro. me <.li dgirci cspccinhn~nte 110 honr f!.uo> 
Sr. ministro da ::;ucn-n : ó sobre o objecto parti
ctliar dn discuss;\o, a fi~n~.Uo de for~.a~. 

Apczur de todns ns ox_Plicaçi:;es quo o nohr <J 
mimstro tem dado, estou mtimamentc com•cnciJ o 
q1to u commiss.<o do marinha c guer1·n, mn ve~ 
olo dar·lho um YOto do conllan~n, lh e fvl hostil, 
o estu em perfeito dcso.ccordo. com ::;, E~,; 8. E~. 
vio-s.- tnl\'ez pcln for~n. dns c•rcumstnnctns obr~
gndo a concordn1· com cU11: o I?Or conscqucnclll. 
ou considero a po~i·:~o do ~· hx. intclrm~Jcnte 
dosfavornvcl. :!llllS <let:.:cmos 1sto, \'!1mos :ul1nnta . 

Qncr o nobre ministro da gllCri'(l 1~ mil ho
mens de pm.·a do pret, o cu lhe dnrln ~ mil 
homens, dnriÍ\ mnis d~ (i() mil h?m~ns, se tnist.c'l' 
Cosso,pnrn SU$1cntnr n honra c d•gutdl\l.lo do ptuz. 

Porêm tenho umn desconfiança multo grande, 
c é quo S. E~. quer csse.q 18 m il homens para 
\'ivercm na n1csmn situQl:.iio deploravel eut quo 
actualmcntc se acha. o nosso exercito. 

Digo silna~iio deploravel, e nio é sem razão, 
Sr. minis~ro,' porque desde o anno passado q_ua 
eu dcole.l'ci nesta. casa qu~ reputova o. exerci~ 
do Brazil a todos os r espe1tos desfayoreetd'!, J!O'S 
que observava. que o sol<l,ado e ollic!al brazilettos 
vhiiio na miseria, não tmhão quas• o· que comer, 
ao passo que outras classes de empregados r;o
zavao de {\randes ordenados, e a inda assim os 
reputavüo msufficientcs. 

o SR. SIQl'Enu QvEinoz :- Apoiado. 
o S!l.· :Mixtsmo o.~ GuEii!l..\ :- Ha uma propos~ 

da commissão. 
o sR.. BRA.xPÃO ~-Essa proposta me parece que 

nlio satisCcu: o desiclcmtum. O augwento de ora~. 
nad~ é 6Õ para os felizes. 
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l_;"~I.\. YOZ :- rtll':l OS dê$elll11:lrgaJol"CS, juizCs de 

dirdto. etc. 
o Sr.. Aco~:s·ro DI' ÜLIYEllU :- Apohldo. o~ ma

gistr,ado:s não tL>rn razão de quci:utt t~tú siJQ bc1n 
aq ninh~ ados. 

0 St:. Bn.,,m~o :-Sim, S1·. lllÍllisü·o, ainda pCI'
sí~to na con\·lcç:lo U'! (fllú o ext}rcito brazitciro SI} 
uchu em uma posi~ão dcploravel, po•·quc nn \'Cl'· 
dtldc não JlOSso concebcl' como os soldos nctuD.c< 
chegu~m para um o~icial yh•er }hl c,·J~Ü"!, ou mcsll1o 
em qualq~ter das C1daJ.cs do mtpt'I'IO, bem co•no 
para ter Uous fatada.mentos .. pa;::::a~· c~sa.s, an.dn.1· U:i~ 
seiaLlo, c {a~cT out.l·as u.~spl:ZUS .\ndispcnso.,·clS a.o 
l..tcmem que se estima (apoiados\, c isto e-m uma . 
(·poca em qnc as Sltb;;istcudas c~J.<lrt dia mais cn· 
cnn~ct.:nl. 

O Sn. :i;JQc<:llU Qnm:n ,-Apoin.do. 
O :SR. Bn.~o.~n1o :-... n 1nL"nos que se nao CJ.UCira 

qtt~ a far.ln, que uc\·c sc1· o symbolo da !10nrn, 
fiqno. expostn. n. ser mnnc11n.do. pel::l.s ncccSSILlaàes 
1·e~nltantes da n~esquinhez dos soldos. 

St·. prcsiJcnte, só o brio dos tnilit::trcs 1Jr:lz~lciros 
,-. qnc faz com que elles se con3Ct'\'Cm moral•sa.dos 
c 11<iO andem praticanlo actos <l~scdrosos pt\ra po
den:·m sulJsbtü·, parn se poderem f::trll.:lr ~ c sabe 
Dcos qu:tut:ts ncccssiJ.adcs, quantas priva~õ zs mui· 
tOS dclles niio sentem ... 

O Sr:. CoSDll>O BonoEs :-.Apoiado. 
o St:. E'~-•xoio :-Ett conllc~o o!licincs ... cai· 

iad<•S! 
O Sr:. SE. i nA :-Coitü.dos, n tio. 
O Sr .. Br:.1.:xn:i.o :-Coitados pela posição em que 

se adliio, pelo mesquinho sol(lo que percebem ; 
eoitados p;:la 1nú rctribui.;:io d~ seus pcnos:Js G 
apreciavcts sel'\·i~os; coita(lus pclns injusticas que 
soílrem, c sú por isso. Conh~~o ofl':cio.cs, como 
dizia, qne so1TL·~ni immcnsas privuc:;üe;:; ... 

o St>- SE.hu:- Apoiadv. 
O Sn. Dnc:m:io:- ... qnc fazem as mais rcõ

trictas ceouomius, afim da qttc esse pcqtteno sohlo 
Ut~il clle~ue pat·:J. passar o mez, c nes~as circum
slancias, que não dcYcm se1· i~:norndas pelo nobre 
ministro Ja gu.erra, ell~ n:~.da diz, n:~.ua adianta 
no seu rclatorio ~m favor u.:ss:l das se a quo 
tmu bem pertence! ! 

Soullor~s, semj.>re que se trnta do exercito sobré'
vem-ma uma iden, c ó que com·em antes Ler um 
pequeno exercito, porem bem pago, do que possuir 
muita tropa mal retribuída; porque c ·de primcim 
intniçiio que n miscrio. desanima, f,lz perder n. 
cot"U~.:om u (!nthusin.smo, o lc\•t\. n. dcs(~.5pernção 
ao espírito o mais firme e resoluto. (Alwiado~) 

!.\las, Sr. prcsiJ.ente, niio ê s<imentc a mcsqlli
uhez dos solo.los q_uc acabrnnha ao soldaJ.o 
1Jmzil6ro, são o.> !nJu.stiças do nol>I'C ministro 
do. guerra. Ha poucos dias um nobN ucputnllo 
pela Bahia fez a S. Ex. uma igual acccsnçilo, e 
cu n reforço, para ver se o nobre ministro .recua 
na ca•·reiro. de suas injusti~o.s-

U)l-< "oz :- São declawaçucs. 
O Sn .. B.u:<DÃ(I :-E não serã inj~tstiça preterir 

os direitos de bravos c distiaetos officiacs? Niio 
será injustiça obrigar a que· continuem a scHír 
no e,;@rcito soldados com 10, 12 e 18 annos ·de 
praça, e ao mesmo tempo dar baixa a outros com 
4 ou 5 a unos de serviço? 

O Sn. FmuEIM DE ~ÍELLO: -Isso õ p.:>rquo 
to rã o se recngaj ando. 

O Sn. Bn.\:xn:\o :-Estzí. cnl(anndo o meu nobre 
amigo; asseguro-lhe que exísi~m em serviço mui
tos soldo.dos com 10, 12, 18 c mais annos, sem 
no'l'o cngnjo.m~nt.o. 

O::;,,, )bx•snn DA '3t:Eun.\:-E tnmbcm aqui. 

O Sn. ll;u:-;nio:-Ell. qnizcra quJ o nobre mi
llislro, ainda quaudo n;'(o pudesse melborar a 
class~ militar, pr:tticass~ justi~a mva.riavel, por
que S. Ex., que e soldado, deYll saber que nessa 
classe a injustiça é mnis dolorosa do que em 
outra qunlquer dn socicdsde. {Apoiados.) 

Se S. Ex:. c>::~min<1ssa o attcndesso o que se 
pnssn na F1·ançn·, que é um :(laiz csscncialmcnLe 
mUita. r, nssin) como na Pruss1a, Ycria (JUC o en
thusiasmo do sahbdo francez e a sup~l'iorida.d<} 
que dle apres•nta. nos coml>ates procede princi
pahncnte da impo1·t:mcia que o se~t govcruo d,í 
ao exercito, uns r<Jeomp~nsas que lhe. prodiga
li;;a; ú por isso que a. tropa. francezn se acha 
pmticanc.lo prodig1os de Yalor diank da formi
davel !ortnleza de Sebnsiopol; e por isso QUd a 
constnncía c eoragcm dessa trvpa attrahcm pre-. 
sentem ente a :lltMçii.o do muntlo. N'o Br:1.oil, porém, 
p1·oceJe-~e com o ax~rcito de outra fót·ma; o sol
c.lau<> brazílciro ~ sem du\'ila o homem m:>.is 
poln·c c pcr~cguido pdo. \njust\~o. que c><:.iste 
no paiz! t 

Nesta occasi:to n:'iO posso deixar de accusar o 
St·. ministro da gt~erra pdo pt·occdilncnto que 
t~Ye com um oflicial do cstado-m:lior do cxeL·
cito. Esse official de q~tcm fallo, moro de ta
lentos e de moralidade, acaba de se~ como que 
dc}lOt'tado. por S. Ex ... 

O Sr:. l\Ir::<LS'l'P.O D.\ Gc.,;R!n:- Foi encarregado 
de uma missão honrosa. 

O Sr:. J3r..\~m:i:o :-Ha ch·cr1mstancias que f,lZem 
dcscobdr o fim occulto, potC.u1 'ferJadch·o, tie cor
tos actos •.. 

O Sr. :llfrxrsTr:o 1>.\ GuEnl!'-: -Creio quo est:l. 
nomeo.do h::t. mais d~ am anno. 

O S1..:.. l3ru.."'lnio :-Se é a:;sinl, o que cu ignoro. 
o1>scryO quo V. Ex. sú o mandou snhir da cõrtc 
de pois que cllc com e<;ou. a cscrawr um .perio
c.líco q u ~ lll e niio agrada 1 ... 

O Sn. ~frxiSTI\J n,, GcEntn :-N:lo sei disso. 
O Sr:. Br,.l.xn:i:o :-Sendo esse mo~o o rcdac~or 

do pe1·iodico dcnaminado O "'\li/ itm· B,-iasa •.• 
O S~<. l\IrxisTno u., Gcmtr~l. :-Nilo sei disso. 
o s.~. Dr:.\xDiO :- • . • c so.hind.J n~llo :tlguns 

artigos mui~o decentes; pot·~nl qtte incommo
d:ít•tiv a S. Ex., nppnroccu immcJ.iatamento a 
01·Jcm pnra cllc ; cslns coinciJcn~ins rc\·cl:'iotulo •• 

O Sr:. :.hxi~Tno D,\ Gumm.\ :-Eu1 scn·iço mi
litar n:lo ha coinc!tlcncia~. o servi~.o ra~·sc, c cu 
dei o destino que deYin a esse official. 

O Sn. J3lu~n1o: - Orn, deste. maneira lli\clll h<1. 
q tte se niio possn j ustiflcar. 

()~nCcs50 l\0 nohre minislro dn gucrrll (j,llC nã> 
cosl11mo clizcr o quo niio sinto .•. 

O S~:. Mr:-:rsTno 1'-' GuEnr~\:- Nem cu. 
O Sn. Bn.•~nlo:- Fnzcn-lo ele S. Ex. um con

c:cito Uluit<;; subido estremeci qunndo so deu esse 
facto qnc a.cabo de referir; estremeci, a disse 
commigo, jó. desconfindo como ando de que o 

. ministerio tem suns pr~tcncões ao absolutismo: 
"ch·•gou !l. êpoca do ostracismo, e o paiz se ncha 
ameaçado por um faturo medonho. n 

Sr. pr&sidente, eu vou concluir dizendo duas 
· paluYra.s a. •·espeito do deplora\·el o desgraçado 
nego cio do Paragua.r. O desfecho desse negocio 
veio matar o ministerio na. opinião publica. Qttem 
ouvio, como eu, a maneira emphatica, o santo 
fervor eom qua o nobro ministro dos neg Jcios 
estrang_eiros se explicou aqui tres ou quatro dias 
antes oa chegail.a do vapor, e depois le11 o fatal 
resultado da diplomacia. armada do gabinete, não 
póde deixar de lamentar a desventum dl) nobro 
mi,>istro dos negocias estrangeiro~. 

UlL\ Voz:- A boa f~ o justinca. 
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O Sn. En.,:-;oio: -Eu não llle uego a l>o~ c.; ___ _ 

0 5!t. Fl(l!!UZ: - lia do ir CO!ll clla po.t·a O 
ccc. 

O Sn. Bu,,xuio: - _. _ miL> o q u~ digo G qu~ 
o que se pussott na casu o o qtiO depois Sé soube, 
se n;l.o demonstrfl. inepcia ou falto. de intcrosge, 
em clch-unemo da honra e dignidade nacional, 
-"O :uenos 1no::~tra cttlC o nobre min.jstrv dos ne
goc•os estrangeiros ê extromamentc leviAno (oh: 
o~•!), porqnc, se o niio fosoc, sem ter infornla
•:ocs exactu~. sem sal>er o qLtc wt·dadciramomc 
havia occorrido no Paragttay com a nos,;a esq ua
d~·a e tliplom,lta, não viria perante o cot•po le
I:PSlatiYo tecer-lhe elogios immeusos, para ulti
mo.mentc ver-se obrigado a refet•endar o decreto 
de domissio dnquello a quem tiio estrot>rlosa-
mentc elogi;'u•a.. . 

Sonhor.Js, o m1nistet•io procedendo p'clo. fút•mo. 
que cu tenho exposto póJ.c i~ 111uito bem, uo seu 
cnte~Ucr, po~·1hn ,-,Li ll1uito tnl).l pcrnnte D pa.iz. 
(llutto Uent !} 
os~- x.. .. .l.i7. Car1o.;:-Sr. JW~sidente, achan

do-se a l10ra tno avançad:), serei muito llt'eYe, c 
não o.llusard do. pacienc\a do. cam::u-a.; tlispen
sat~me-hia mesmo de tornai· parte na cliscussiio, 
se não fosse o imp.erioso dever de defende>· a 
Ulniza.dc, n. Yerdade c a. justiça. 

Não quot'O, scnhor0s, cmmaranhtu:-mc na qucs· 
tao <lc política, sobre o que j{, sufticicntemcntc 
se t ~m dito, nem mesmo a respeito da ma teria 
~m discu>são, Otl· a fixnçlio de íorçt\S, porquanto 
(•, por assim dizer, objccto vencido na lei an
teriot, com n <lifTcrcnça de sm· no projecto actual 
mais reàuzid~ :. propot·~.ão dn forçtl pedidü. Ccr
tam eu ta sol'i a para mim digno de co n testueão o 
llrbitrio pedido pelo governo pm·a alterar o quadro 
do exercito; como porem S. Ex. o :>r. ministro 
da. guctTa conveio com a lllusts·c com missão en1 
l"etirnx aquclle podido, cntenilo qne nada ha mais 
n f>Lzer a tal l'CSpcito. Sobre n 1wimeira questão, 
c com o fim do sntisfnzel· à., interpellnç~es que 
~c tem feito 11:1. casa, dil·ei simplesmente que cu 
ntio gusto nem acredito em JWogrmnmas : no 
meu conwito ll molhar progt·amma para qt\alquer 
administra~ão é 11 cxncta obscr\·nn<lin dn consti
tllição c uns lol5, Q lnnis ntio ptnsn de principias 
mais ott menos bello.'l que se ennnciao c que 
aúmcnto peln npplicnçüo nos far.to3 se pód.c c 
deve npl'ccinr. Vejo, St·. presidente, di~er-se de 
um lado qttc o ~OYCl'llO nindn n~o entmu no 
s~gnndo P•'riodo do sou progrnmma ou na reali
saçilo de idohs tondcntc> n conciliar os partidos, 
de outro \aJo pcrgttnta-so nos St•s. ministros o 
que to!m f dto! O go\•crno rospúndo gno muito 
tem a far.e1·: cu porln.nto ost.ou ~csolvi(1~ a aguar
ela r os factos, 

O Sn- lham,.z : - Para a; kulendns gregas. 
0 Sn. LUIZ C.~llt,Q;;:- 0 meu fim, Sr. presi

dente,· tomando a palt~na, foi para dat· lllgumas 
explicações ao illustrc deputado pela minha pro
Yincin. que faltou sobro o nrsenal de gLHll'l'll, 

O Sr.. i\IEI.l.O Fn.L"'co : - Eu? 
O Sn. L1:1z C.mt.os:- Sim, senhor; o illustre 

deputado · irrogou uma grave injustiça aos mem
bros da .commissão de compras do arsenal. 

O Sn. M<:LLP FnA.'lH:o : -Eu nita me roferi aos 
membros da commissão, e sim aos defeitos do 
regulamento. 

O Sn. Lmz O.~nt.o~:- Mas,- no discur~ a que 
aUudo, o iUrzstre depu.tado diz que M compr~ 
do o.rset1al coutiMaviio a ser feitas como que ao 
acaso, ~ que parecia não haver dedicaçiio .:\ fnor 
<los correo publicas; é sob~e isto q~to me propo
tl bo f aliar, o a camara comprehendc por certo o 
imperio~o c ind~cliuav~l d•~er que wnho parafazol-o. 

Sen!lor~s, . o. rc~~l~n1cniü "J.lt ·~ c:rec..n 1l'lue11a 
conuntssno e 11u.p~rle1.to e e:J.l"êc!.! cl:! reds.:to, par:1. 
o que. b~1sta ob""'er•:ar qne contõn1 dispQ:;içÕJ:; Íll
cx.:qutYe~s.,. con1o, p;.>r exen1plo, a que dctcrmhta 
qtte_ os ;:;enerus d~ fabrjco e~trangeiro sejão eo tn
praJos as casa s 1mportadoras se1n d(>s\,..,nac;l~) 
de quantidades; dessa sorte par" a canq;;·a po~: 
~.xemplt> de u•!t milileiro de prçgos, de a1~utua< 
hl>ras d~ alYalada ou YCrmdhão, ou outr~s se
melhante•, $J tle,·eria dirigir :i.s casa~ irnllvrta
dol·as; mas todn a gento snb~ q11~ ess:\.s ca5aS 
n=Jo costumrio 'renUcn·. a. varejo, c consr!guin te
llleutc, s11ndo neca.;sanos ess~~ g~wJtos, !otço~) i· 
haYd-os contm a rigorosa disposi.;<o elo re·'uln-
m~~ a 

I-~a g~nerus no !l.t'Sena.l que si~l compra.cl,B S(.:tn 
a 1ntcL"vençüc do. eommissào) C·)nlo pOli" c~~llll)lO 
~ polvor(l. c outros;.cnh·etanto que mcJia.ut '; sn:l. 
l~terferenpta. se compra frnngQ.:; para a cnt~rlna
l~Ja., c nte 1·oupa. para os escrasos. c africanos 
ltHCS; cmnpre entrd~uto sabor-s! qac todas ns 
compras slo fo:til!~-com ptcccden~ia <te annuncios, 
e n~ sua •·cahsac.ao attcndc-sc pt·intipnlmcnt~ t< 
qualidade c aos preoos, <la.ndo-se pr~fet·cneía a.ü 
1~1 cnor custo ua !·cl~çilo da boa ou nwllwt· qu·t· 
hdade, e a commtssao tlc compn1s $0 tem lw.du.-. 
se-mpre. oon1 a ~nilior c.lreartH[H'!c~ão c U.!lo~ rlnnd(l 
Ctll. r0suitado só no anno passn.dol u em nl~::ptn~ 
n.rbgos de que tenho nota, 1\l\1<1 econom:a a (a\-ot• 
dos cofre; publicos de cem coatt>s d~ rêis eco
nomia quo so púdc aY<lliar '"' d11pl•:>, se a~ qun
Uda..des nt;:o fossem bo:1s, co1no ant.:: rjvrmentt.! 
succcdin. · 

O S!\. :MELLO Fn:• .. :·-:co: - Elltilo tinh a elt razão 
em 1$;;.2! 

O Sn. Lt:tz ·c.mcos:- Son o 1n·imciL\1 " ~eco
n1lCc~r 0 ser~iDO im:port.t\n~,e C]Ue ent:-lO r~l 0 ilM 
lu~tre deputado, asstgn:tlando os abttSÓ> o dando 
lngar n tomarem-se a.c.; convcn.·Lcnte_,;; p1·ovhl~ncins 
pUl'" impedir a continun~ito; mns na ndllnlidad•• 
nüo ca.l.h~nl as· n1esmas ncens~~õe3 sem íujustic:~ 
porquanto, quando 111e3mo no anr!o antcl'iu1• nth-, 
hou\r~sse lll!ÜOL" economia do que n flU C acab,-. 
<.lc indicar, essa em mais qu" sctllici•~nto para 
decidir da utilidade c coa1·a•1i~uci:l da cOil~er
vaçiTo da commis3ão, e peço a S. E~. o Sr. ·ni
nistro licença para fazer-lhe umil · o!J;er\'ll~>'iO, 
co1n a qual n5.o t!!nho o. l"t'l en: ) r intcnç:I J de o 
lnolestnr. Tendo sido S. E~. um m ornbro <li<·· 
tinctG da conunissão de compms, n~ q llalidadc 
de dii'Cctor do arsenal, e occupando <1C!>Jh a pasta. 
da R~m·ca, tendo J!Ol' c)nScquencia tod·JS os da•los 
offidilc.; t>ara aqmlatar 03 serviços <la eommis>ilo 
e julgar com precisão da s vantagens que des>es 
serviços tem pt·o,•indo ao thcsouro. e pa•·a admi
rar que no seu relr.torio nenhuma c~plici!çiio de; 
a tal respeito, nenlmmn ·ral:wra tle aníma~ii·> di
l'igisso o\quellos mcmbrvs· da eommiss:<~. ·c 1,1clo 
contrtwio afflrme astar ainda ~lla em S3\l tlro
ciniol 

Scnl1ores, cu não tive tempo pnrn cotlígir toJos 
os dados e informa~ões a respeito da touas as. 
comprns eff•lCtuadas pela commiss:1o de arsenal ; 
mas 11 Cllmara podcrà fazer um juizo npNxima,\o. 
se não cc tio, 6. vista das poucas notas que tenho 
ü honra de oll'ereeer 1\ sua apreeiaç,l.o: 

O panno nzul pnra fardamento co•upt·a.va-sc an· 
teriormento a 2~700 ·o eoYado, c o que se \•en· 
dia m~is barato, a. 1,!1350, era ~ortttd~ pelo meio, 
o que \'inba a dar na mesmn eousa, :2$i00 ; no 
anno passado comprou a. commiss;_io 71,175 euvados 
de panno pelos preços de 1$103, 1$750, 1SS50, 
lSSQO, 1S800, lSS$J, l~D70 e 1S~8(} rs., o que d:, a 
econou'lia. de i20 rd- em eovado, tomando-s~ o 
preço mais elevado pa~a termo de compa>·ar,ão, 
e por conseguinte só nesto artig<} · temos a ec<J
nomia de ul:!028000-

o Stt. FEnnA~ :-E o Sr. minisb-v niio salle disto 2 
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O Sr~ Jxzz c.,ur.vs :-0 p:mnv J'tlrtl J)<ln~IJ~s c 

~potes se ~omp.-:wa ~o\J a quali a•k ,11! onlma.
JJnrio por JS~J• I ; no anuo pass:ulo c-•ulprou a 
e.OU)ll1iS$âO panuo L•.il).l. ;;.~~ t!ü covaJvs pch~\Pl'C .. 
<:os ,),:, !Silll, ~~~0(1, IS~5o, J ,~lllO, I S 100, IS • .uO c 
11;5;,0, o qno <l>L como meio ier111o o p•·c~o <I~ 
lSt15=J ou .!50 1~, menu;; do que d;)llt t~~, ü po1· 
~ons.;gninte a economia d-.! 1-l:f,ul*)UU 

AlgUd:to cusbl\·a nutcrioru1~11te ~:}u ·l'tJ: :l- ...':a.~~~ 
a commissãu con1prou no auno pnssa.Jo tÜ,-'->V" 
-.·aras pelos preços de 2l~l, :llV, 2~1 o 210 rs., o 
<)Uc ,);, _como te~·mo médio o cnst·l d<' 2:N rs., 
ou 30 rs. de uilr<'l·en<;a <lo outro t~mpu, c con· 
se;:zuintcmcute n economia de 2:287:it~. 

1.) }):\llU-l p reto • t':\ compr:l•lo ::mt~n·wmcme llOT 
25 ; t:omprou a commjssão no ann_<> paSSll~~_;l,.xl;~ 
CO\':lÚ<.IS " JSlOO, 15"2<1!1, l S:JOO, 1 :1--~10 c ~i>=.VO, o 
que d :i a <liJrcrcu<:a de '!.:o rs. , tomnthu>--se por 
tcnnn de cnmpnrn•:tio o mni5 cuo·o, c port:mto:. 
economia de l:lH;?ii::li,O. 

O panno ,-êJ-da_ ct·n compr~<l<>_ p:ll':L fnrJum• nlo 
de C:l\'lldOL'O$ n 2S t0J; n comnuss·;o C•)ll'l[ll'Oll 11,!90 
covados M mr.llo de 1$0;>0, o q11c hnporto~.n ,d!f. 
·f crença de 7.:>C 1·s. em caàa cova.J.o, Ott :;>;.,:,u~OJO 
na toralidn<lo. 

A h•1cta nzul cu;iava G3ü rs. : n coomnls5ao 
compriln no :ulllo findo 10,000 cov:ulos a 5:.10 • s., 
o <JUe importa a dill'ercn~.a de \hl rs. cín cov:L· 
do. ou de l)J()~)() na totalidade. 

A hollan<ln era. comprada a lt'O rs. o eovn.J.o: 
a commiss.io comprou ·no anno findo 4$,;:;t 1<: 
coYudos pcll)~ preços de ti.t'), _'íO, i:J, _y;t~ l :z:._ u &1 
1-s .• I) que p1·odnz: a eeononu!\ do 4:e;:,t'StUO. 

O brim de linho, damos COillprt\dl) pelo pre~o 
•.lc 3<1) rs., orn d•l tal qualidade, 'luc fnt.en,lc·Jõ<! 
Jellcs saccos Jc \'Í\·erês p;u·n. o_~ "ololado-1 fvl 
l'ccttsado pd~ m·scu<'ol da pronu_cHt do R1o Grnn· • 
de, c tovc•$C de ap r<'>-eilln· aqtH para íon·os <lc 
f;u·tialltulto,;: ontrctnnb o cOJl)prndo p;:l>\ com: 
mi,;siio p ul' diversos preços olcsde $-lu 1·s .. atu 
400 rs., na import:lncía de l~í ,=.:H í vílrns. c _Uc 
qualiuatlc que pôde com·ir a gual<lnCl. J D _1w_s. 

A . c'asi mim uc cüres custn. ya 2S~•0[l, n couli\HS>ao 
comprou 7.2..,2 cOYiltl•>~ a 1SSI.l:l , 1 ~:>?.0, l5!)()(l, 
159;'.:•, i!S, 2SWO, 2SJOO, 2$!00 c- :w.oo, o que dá 
o t~rmo mõ,lio tlc 3-)!) rs. tle dífi~t.::nça, c por 
co:1scgulnto a economia de 2:~38~2ú'J. 

Os sapa!.os orào forllccidos por cont•·acto pelo 
prcr.o <lc l S()()() , a commissiio compruu no nnno 
j)C\,;Sndo r >O/~') paro::s f'Ol' d i \·crSOS JJl'eCOS, UCSàc 
IS4!'() ntú l~G:>O, o qtle importa n difl'crolle,:1. du 
2:;0 l's., o portanto :l cconomi:l tio l~:Uí#~JO. 

s~nhQl'eS, cu il·in. Iongl\ so SCg"l\isso COHl esta 
llnnh·;e a ,-cspcito de todos os goncros comp•n· 
dvs ·pcl~ evmmi~sã:o , mas .o que t enho ncullado 
tl• • lnaulr~stnr a camam JUlgo sufficlcnte pnra 
po<lcr a,·nlíar·se do r est•'• e creio que a quan
tia de IOO:OOOS cc<>nomisados, quando m~:;mo 
fosse s.), er11 bast.nnw pru-a prova uo que tenl•o 
a honra do cxpendcr. 

E nem se <ltga que é p rPjnuici nl n comp.-a em 
sc.,unàas c t~nieirns miios, n concul·rencítt ,; ,;em. 
pre vanl.:ljosn nos cofres pnblieos, c pouco im
portn. qun o fornecimento ~~jn. feito por Pedro 
ou Paulo, um~ \'CZ que Sêjn boa n quRiitla.Je e 
por pre~o mais caulmodo, nem nlc~mo se ganha
ria em exduir uon ou outro indl'l'iduo dessa 
concu.rrcncia, PO«tUe esse indh·iduo poderia pro
curar um outro· · que figurasse por si. Sobre a 
concu.rrencia. eu lembrard que ainda ha pouco, 
un compra de '.ll'llas espadas mt!ndad.a etrectunr 
por S. Ex. o Sr. ministro, houve uma eonour
rcncia de dh·ersos, do qne resultou comprar- a 
~ommíssão melhores espà.das, do q ue a que foi 
:mandada eomo lUJ\O$tra pela secL·et.arill. d~ esf.ll.. 
do, e com a difl'ercn~a t1e 100 J'S- para menos; 
~ que produzio a vantagem pn1·a o theSollN de 
~00~. . 

Concluirei, senhores, c~ttLs o\Jservar,ões fazen
clo um appello p11.ra a juetiçn de S. Ex. o Sr. mi· 

nistro da {!uet,.:l: cllc, que a est.e r~spcito D·iSSllC 
t.odos os nce~:ssarios csclarecimcnt.cs, •JIIú g,, digne 
in formar ;, camnra sobre a ~:tncLiúii<> Õ•> qu~ 
acal>Q de t~:r n llonr!l <.!c dizer, c sobre o~ scr
Yiços tios mcmhrns d,, con>missiio, uão sú os actuaes 
col!lO os nnt~riorcs, em cujo numero s~ nch•t s. Ex. 

Fica a <lisçussiio adiaria pdà llora, c l~vantn-sc a 
sessão. 

Sc:ssao em 8 de .J11nho. 

Sr.ananro. - E .xpedi.:t>t<?. -Ap1·esentaç•io c <1is-:-u,·
.<tio ru' pi·oicctos e indic"l'ucs.-Ordem do ctia.
Ptrrr;cc,· clre. 1nesa • . lJiswrsos elo <i\ S>· . .; . S<r!Jc"?o 
Lo&ato, e X auuco. Az>p>·omçifo. - Lic•"''F' ao 
jl<i; <l~ (/o·cito lllm·cos ~111tonio do: )[q~e:lo. 
AJ>Jl>'Ot-oç<1o. - Fixnçao elas fm·ças de t,_?l'lYI. 
Discu1••·os elos S>·s. Az,.igio G-ltimm·iics, lVan· 
dc>·lc:f, míi1i.~t•·o ela guet>·a. e F cr;-a:;, rota
çi<o.-Jfuh·icula de estullaHtes. 

A' horn do costume raz:se a chamo.dn., e o.chão-sc 
presentes os St·s. visconde de . Bn~pendy, P •mla 
Cuudido, Corr l!a das Ncv~E, Limo , ~eílru, concgt> 
Leo.l, Leitão <ln Cunl1n, concgo Sih·a, Lníz Soares, 
Azer(!dO Coutinho, Bretus, Teixeir-a d o ~nut. , 
FcrraT., Say<io Lobnto, Eúuanlo França, 'Iravas
SIJS , FerrciTa. tlc Aguiar, · Mendes <lo Almeida , 
Souza lll cntlcs , Pnranaguà, 'Vntltlcrlcr , !\Icllo 
Franco , Dias tle Cnrvalho, Lh·nnnent.o, André 
Bastos, l ' lt:irt\ , Nabuoo, Fernandes Yieira, AI· 
meid:l c Alllt•qnerqun, llelfort, Rodriguc•s Sil,•t\, 
Paub Santos, I.ima c Silva sobrinlto, Siqueira 
Queiroz, J-ui~ Araujo, Jose Ascenso, 1\>i!'eira do 
Macedo , R.ih.~h·o _ da Luz , Horta, Suuta Leile> , 
Padua l'l~un·, \Jarão de Maroim, Nunes Goncal· 
Yes, Snntos c Almeida, BanJeim· de ::\Idlo, Do
minga~s ~ilvo, I>ereira da Síh·a , D. l•'rnncisco, 
Cas~llo Bn\nco, Q Du.h't\ Rocha. 

Comparecendo depois os ~rs. N'cbin.s, S.1.y.io 
Loba to Jnnior, Brusqne, B.llisal'io , Hi!)potrto, 
ApTigio Guímnrks, e Jaeintho de ~icniln~a, o 
Sr. p•·esi<lentc dcclnro. nberto. a ~essiio. 

Comparecem <lepois os srs. Vi~ira üo )fatb s, 
F. Oct,winno, llnrlJo5a, Paula Fon$c<:a, :u~,·nar· 
dcs de Gon,·ên, Cundido Borges, Zachorins , Dnr
\Joso. dn CunbR, Bn;·rcto Pcdroso, Pedt·clrü, l:'n
ch~co, Souza F ranco , Po.ranhos , Antonio Cnn
uiuo, A1·nujo Jor~~. Sccco, Costt~ ::IIachndo, Arnujo 
Lima, Pint.o de Campos , Thcophilo. Gol'%\ C>$ lU· 
beiro , Au;;usLO de Oliv!!ira , Figu~il·a tl~ )1~llo. 
J os<• :IIatui:ts • )[onteiro · !lc Dm·1·os, L ui:~: 
Carlos , Ylrinto, Pncs Bnrreto, }'oust.J . Ho· 
cha, Sar:ti\'n, Cunlm, Raposo dn Cnmru-a, Sobral, 
Pnche'co Jor<li'io, Henriques, e Paccn. 

Oceupt~. a cndeim de. 2• scerot.\rio o g, .. c .,rrô:a 
das Ne,·cs , <te- ;,;o o S::-. Linut, c elo ·1• o Sr . 
~cllo Frauto. 

Lê-se o approvtt·SC n actn da nnterio•·· 

El(l';.:DtE,--rE. 

'Cnt officio <lo Sr. 1• secretario do senado, commu
nicando que S. M. 1. consente na resolução qlte 
-autorisa :1 Ordem Tc1·ceira da Peuitcnda da ei· 
dade de S. Paulo e a varias outr~s a possuirem 
bens de raiz.- Fica a camara inteirada. 

Outro do Sr: . deputado Antonio .José 'Mil.Chndo, 
communicando que,. por haver íallceido um ~eu 
cu.nhado e est.nr de .nojo, deix.e. de COII\pareecr al
"Uns dias il$ sessões desta caPlaL'a.-:.\{o.ndoa-sc 
dcsanojar. 

Outro do Sr. deputado Francisco Diogu Pe· 
rcira de Vasconcellos, communicnndo quo , por 
íncommodo:S de mmlli:J, niio póde este nnno com-



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 15101/2015 15:50- Pág ina 2 de 10 

SESSAO EM 8 DE Jl'NHO DE 1855 87 
parecer :ls s ;:ssões desl:t c:uuam.-Fica n eama1-a ! dade r~ssõcs c :w;.ücs do.s byp~~hceo.s e uos conser-
lutdrada. Ytlllores. • 

" [,•, O titulo W que trata das disposiru<'> di
versas.-Pc:,•â;·H da t:jill:(l;. ,, 

em J:cqncriment~ de Joaqllim Josó Til\';ll".~S, 
subuito }lortu:,;uez, jleclindo <lisponsa no. l ei pa!'U 
po der naturtti •M.r-se cidadão bm.zHeí ro.-'- A' com-
nüss:lo de cons tituiçlio C podOI'CS. O Sr. S:.t)·ão L o ba. to ;- Sr. pr~siúon~e, a in-

Da irmnml$dc do SS. S!\eromcntJ , t} l"Ccta n:l. dica~ãQ (~ttc .;:c discute proptic u•ua a ltcr-J.ç h> em 
mnt!'iz de Kos<" Scnhot·a do llosario ut\ ciutl<lc diSJ><lsiçiLo mnilo ünporluute do nos$0 t·c;:im~nto. 
do J.>e nedo, província das Alagôas, vedindo pel'- Trat;\• SC de o.lt.cmr· a onlem por <]l\e s·~ ÚCI'tl ui;;.. 
missi'il) pam po3suü· · uens de miz. - A' com- c u.tir quahJilür p t'l.>jccto J~ l~i em :!• d i>cll:>São : 
missão <lc fazenuu. pr.,;;ciad..,-s.; do S)'6tema que U1llito snbi .. nwntr,· 

D e D. Jo~.:: Puiz y nrnguera ,' pcJin<lo uma esta!Jc!t-ee o r egimento, istl é. de se auoptar o 
•»rnpcnsaç:to dos servi~os qu~ diz presLát'<' a <> !llcthoJo nnaly tico de se cona:dcr,.r l,o,to •> pro-
Brn7.il.-.-\' commissllo de f~enda. - Jecto por p:u·tes, para quo cnglol.mdam~nto d l" 

Dos C\\1\lN:iados da. :-.dminiscra.çuo do rorrcio sc_ía ccm.siucmo:lo. 
get·al da pt·ovincln. de se.·gille, petl indo augmento . v. E x. conhecer;'>, tnnto l HL (ll'OpC>Sfa dc:ota i:><J i-
de ordena· lo.- A' commissao· de peusÕ<lS e or- cnç.io, como mesmo na :lppi·ova•;iio que a me-sa 
d e>tados. pcltl. sua parte já lhe .. olá, o no aoulhimcnto q '"~ 

Lõ-~c \\ · é remettbla ;,. com•n issão <le consti· parece que a cnmar11 Ja moaLra a cs!.a i nd' ca~:!o, 
tuiç~o e po1eros a seguinte indicação: a \'o•·•lliJo de uma proposi•;à:> qac l•a po~cns dias 

cnuuci~ i n !'.!sta. cns:l, c · é \l\\e, ~n1 cireums1aneius 
f{ lntlicumos q uo, paro. preencher ta YO.~~\ qnc muito ot·dinnxJas, :.a. camur!• n üo llcSit:"'a'ú.. em 

o: i;; te na.· deputação ·da ·pro\'inci tl. do Rio Gt·ande dispensar a; formula; <I•> >'C~lm3nt~ . Mas, Sr. 
cb Sul pelo não compar~cimanto do S•·· depu- presid~nte, dar-sc-ha acaso qn·~ w t q nest;io ptc-
tado Dr. Israel Rodt·igues B,n·cell<>s, s·~ja cha- sente ltaj::t essa razão r elevante <)lte nos lcm n 
madol o ·1° suplente o S1·. Dr. Jos~ Antonio do prescindir das regras ,.,:•gimcnta,,s 1 l'roccàer:l li 
V nllc Cnldrc e· l•"iil:o, qne se acha nesta cürte, a.s razélas que o n o bre d••putaào aut01· <.h\ hldi-
\· isto que o 1• . supplentc · j i• está na cnsa com cn~ão ·npr~s.entou em sas!d l!a\"io <lo s~a p•·o:•o . 
nssenb Qm lugar d•l Sr; Dr. Oliveirn Bello, c o sito? E>t não o creio. 
:!" e ::!• su.pplentes dcclnr âr iio pot· escripto· que no ~ Ott\'iouo cQm muita· ~tttcnç"<> o nobN o.lcputnd<), 
cnso de serem chnmados n 'to poderitõ compare- pamcou-mo que, n pt•oe~Jcrom a s su•\S l'ill<ies, 
~Cl' este nnrio. . ellas n:>s lel"a,•ião n nos dtJ.rmo.s pot· lnha bili-

" Paro da camam, Sue .Ju.,lho u~ _lSi:í.-J«da- t:t i os e· i neapnzcs de discutir qu.nlqu-: t· materin . 
tho ele .:v~·11aonça.-Cru,; Secco. » I E' notn\'cl, Sr. pr~idcate, que o nobre deputado 

entandcsse e s ustentasse que u t·cgm d ~ l!Jethodo 
E' julga!lo obj ecto de dc!ibera~ão, e \'ni a im- 1 analYtlco sú polcrln ter IJ,m :tpplicnçii..l, q uando 

pt•imir par& CtHJ·ar na orJem dos trabalhos , o 1 .a lcl tulo fosse complexa, q uando niio ti \'Osso 
St:'guinto projecto : gnmclc extensão, de sot•tc quo uma proposkão 

" .-\ ns$emblcagcra1 lcg islntiva r esolye: s impl::-s, 0 11 q iHl se t>~p•·uximc mais :.i r.implici· 
dade, convem qu~ seja dcc.lmposta, qnc ,.,,jn con-

" A1't.. L• A. garantia. d e juros a.dd\cionnl con ce· siderada pOl' p:l!'tes, e u 111:t propo~i•;ii? C<J>nple.ca 
dida pelas nssembléa; p1·ovinciaes ás companhias que em·o!l·a \'arins pa.rtes impor tantos, ~sstl. de\·c 
orgamsnclo.s, ou qu~ se organisnrem para a con- ser Mnsidem.da. em g:lobo 0 nfio po1• pMtcs. 
st~ucçtto · <l.e e3trndfl.l! de C~l'l'O, ser;. pt·opllrcional A mim se mo t!.llgurou um tnl •·a~iooini" como 
á !l'a•·nntia que o go\'erno geral tem concedido ou muito im(ltOc~<lento, c. pormltt1.-m ~ n 111.b 1·e (!<'-
houver ele conceder. · lh 

" J>nm esse fim 0 mesmo·go\•erno entender-se-Ita a utudo que e diga, mesmo como 11111 Ycrúu -
com os ~overnos .provinciaes, re~ularisando os eira contrnsenso. Qunnw mnrs complcxil. fõr, 

- -- ~ d' quanto mClis partes elln encerre ~m st, qnl).ntns 
rcspccu,·os contr!l.ctos, tanto nu q ua !7. ros- mnt~rias mais dilror~ntes elln eomprohenda, t:ut to 
peito a.o> tempo, modo e pagamenio dos ditos j u.- mais 0 seu c"amc deve SJ!' m iuclo, da,·a ser po1• 
•-os, como ll perco pc;ã:o dos lucros estipulados. pnrt~s. porque ç,j a ;;sim <i que se pO<JcriL cmtsi-

" Art. 2.• Fic.to l'evogadll!l qltlleoqncr disposi<;':ies der ar a rei em ioda a. .sua intc:;ra. 
c!ll contrnrio. · Sr. presioknt~, o n1Qu honrao.h eoll~~a. illustro 

" P :tço tln enmnt·n. dos doputaL!os, ·8 de .lunlto orn:tmcnt<l dest>1 cn.sll <JUO vnc.:t ou a <l1sc•tssiio, 
ls;):j.-J. ).f. lVar.<lm·lc•f·'-L. A. 11a•·~osa.- J. já bem demonstrou. :\ ponJ~mç~o Llcstn mnte
J. F. t!c ,t,ui,w .-F. :x: Paes !JaJ'l "c:to. » tcl'ia ; chamou a nttcnç:io da cama:·a j>nm a~= 

·natureza e índole ; fez ver qtl •l em umn matcria 
que cxc\uin Lotln n pnil:lio voliticn, t·>da · n díl'n· 
Rar,iio. PorLl\nto, ·St·. prcsitlcute, oi vi>;to qnc niio:> 
ha que t•cccint' que nn. .Lliseussli.o d·1Sta mntcria 
posS!I hnver essn protolaciio, o q ne " t cut po uü:o 
sejl\ aproveitado. 

P P.lliElRA. P,\RTE DA ORDE:\{ DO DL\. 

Continún n diaeussiio do pnNCCt' da mes:~. ap
Pl'ovnndo 1\ indicaçiio do Sr. Araujo Limn, pnra 
q uc o) projecto de reforma hyp.)th.IJCI\rio. &ejl\ dis
cutidJ cnglollndament~. 

I.c·se e apoill-SC a seguinte emenda : 
n Seja a <l.iscllSsi'io não e nglobada, nem por ar

tig.Js, mas p<la fôrma seguinte: 
« 1•, titul<> 1• das disposições. geraC$. · 
" 2°, O titulo 2• com os cápitulos 1•, 2~ e 3 .. so

bre hypotcea~ <ilm geral, llypothecas privilegia-. 
d.as, li)'POthe.:as l~gacs c hypotbecas conyen-
Clonaes. · 

" 3•, O titulo 3• que trata dos priTileglos. 
" <l•, Os títulos [;•, 6• , ; 7•, 8•, 9o, 10<>. tl• e 12• J 

com seus re~pectivos tapitulos que tr"tio do 1-c. 
gi<t ro geral, da tra.nscripção , - dü.i inSc:ripções , 
-e.fl'eitos, remissiiv, cxtincção, CSMOl~ o . publici .. 

Cumpra ~uo so ntt.cndn q uc esta m.ntoria ó 
muito positl\·a, oap~>eial e uifficil, o por issC> 
mesmo a ·sun. disc!lsaiill ntio púcle dcixnt· de sc1· 
muito precisa, m11ito pcrtinonto c muita t·cs t.ricta, 
Naturalmente nell& não tomarúi:i a palsvr'' seníto 
os homens que tivere m conboci menws espccia cs, 
que tiverem razües, argumentos npropnados ·o 
dignos de serem trazidos ao conhccimcnti> d•~ 
camara. 

Portanto, Sr. presidente, que l'BCOit'l ou qu.e !no
dado temor hn p~m se snppôr quo a eam~rtl. 
não tnit.orá. convenientemenw da diseuss:W des tn. 
l ei , sesp1ndo as regras ordiu:nias do seu regi
mento! E não é 'i isto, S\·. presidente, quo englo
bada a .discussão, sómente p~r duas vc .. cs po
derá oecupar a attenc.ão da cam·u·a, um ou outro 
.membro que por seWI conheeim~utos cspeeiacs 
po~a competentemente discutir esta mllicr.ill :' 
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Sr. presid~nt~, en entendo . que ate . nada so 

lncra qunnto no tempo, quanl.u ;\ rapid~ com 
qu~ 51; pretende f:t7.Ct' pas~ar o presente pro
j ecto. Do qul'. scn·iria que esta camlll'U, em vez 
,te discutir c udibNar, sa !lesse pressl\ em pro
clamar a app1·ovação deste projccto '? E~le teu~ 
•lo ir pnrn o senado, c lá pot· certo nao l!ur•.• 
.:om o mesmo "çorl:1mcnto que so proceder" a 
,useuss:io, :\ <lelibcra<;iio c approvaçiio do P.ro
jcctC> ; cllo to>·{, de passax por toclo~ os tt·annt~s 
•lUC o r~~imcnto c estylos dnquclla corporn~no 
tem esta\ielccido. · 

E nest.:.•s circum5tancias, Sr. presidente, C\\nlprc 
attcn.ler que o projccto, dado o caso q 11e pn,;se 
de impl·o,·iso nesta cnsa, n:io podcra desde logo 
entrar em discussãe> no senado, pvrquunto o s~
lHldo t em de occupO.l'·3C p t·,müranicnte do cc
lebre projecto da reforma Jtrdiciaria, com o· IJ.Ulll 
<! de crer que o senado ten!Ja llc gast.:u;· mu•tos 
din;;, pois qu•J c mnterin. mu_it~ imp~rwn~l!, é m~
tet·h~ t!c que o s.~n"do branlc1ro nno pode dei
xar do !lp •·oíund~r muito e muito. e nli:l.s clle 
niio costuma pr~$cint.lil· dos t·~rmos q ue o bom 
~nso e o seu regimento prcsereYcm, c que clle 
sempre tem scgnido . Assim o projccto cstõ dcs
thi(ldo mesmo a espe•·or a discussão c a decisi\o 
do senado que não podem ser desde j :\ tomadas, 
porque 6 visto que ha uma. mat~l'iu tJr edispostll 
llUe por ll!Uito tempo "dcyc oecupm· a_ sua !lt· 
tenção. Por que 111zuo, po1s, quer-se de 1mpronso 
an-ancar dn cnmnrll. umc. decis:Io dada · sem o 
preciso exame? porque nos lHtYcrnos de :~parta r 
da marcha ordinnrin qne é tio ~on..-enícnte c 
segm·ct, até m~smo pnra · qnc se imprima o c:~
•·ncter qt\0 uma lei desta importancin devo ter 
para que não se digü que ó obra dn pt·ccipi-
t oçiio? . . · 

Eu f ntendo, Sr. presidcntr, quo na~ circum
~tnncla.s acluacs h:-t uma ruz::io de ultn pondornç>1o 
que n.os aconselha muito comedimento, muita c!r
cumspccçõo na ndopçi\o d" rerorm:1.s; Estnmos em 
uma quadra y~rdadeirarnent.c critica a respeito 
de r eformas :o governo do paiz pttrecc que quer, 
ou, sem o querer por netos proprios pmmo\'e n 
sub..-er,;iio S;)Cia1 em todos os sentidos: reforma 
judicinrin , atrectnndo a sc~urançn c n libcrdnd~ 
fudi\·idnal: rcf .:>nna hypothec_aria, jognndo com 
todas as fortunas: r eforma pohticj], c parlam~nlar, 
intcrc;;snndo a libcrdndc polit icn c direitos ~;n
rnntidos pela constitui~ão ; c nté o nobre mini•tro 
dn j ustica no seu relatorio jú nos :tcen~ com 
umn reforma ccel~insticn em sentido de loYnntnr-sc 
n suprcm nei:> da Snntn S<i, de subordinar-se ns 
prerogatiYns da corvo., n independcneia nocionnl 
no supr e1no n1:mdo do pode1· espiritual em todn 
matcna de instructão, \'isto como o nohro mi
nistro acolhcn como uma du\'ída que pó!lc proceder 
c consignou no sen relatorio o dircitn do pli 
lnndo sõllrc n creação de (acttlcladcs tl•eo!oytcas 
nc Drnzil, c nssim pm· igualdade de l':lZàf), dado 
c~tc primeiro passo, terfL o mesmo prineip_io np
plica~•io 11 todos os otttros ramos do ens ino, ou pelo 
menos muito se aleutnrti. ns prctcntucs ]\\tão cxn
geradas dn Snnta Sé. 

Nestas circumstnncias, scnh rcs, n prudenci~ 
aeons~lho, c) nosso ri~oroso dc,·cr, quo tiOS acau
telemos contra esse e~pirito inno\'lldor, contrn 
tantns r eformas que são realmente pnm assustar. 
E taato maís que, niio contanto o sonrno com 
tantos planos uc refQrmas que truril.o uma ver
dadeira sub,·ersao sociai, aiuda quer que se pres
cind:io d:~s regras tão neeessarins eomo r espei
la.'\'eis do~ termos ordin·a.rios dos trabalhos desta 

. cat'Ílllra, que deixemOS de torna1· na deYida con
~icenção, de prestarmos todn a attenç..io que 
requer UML l'ei desta impcrtaneia, que sem conhe
cimento de cau;;a, por assim dizer, vamos-desde jol 
proelamnndo ns decisões do governo. -

Sr. presidente, uma proposição mnito 'Verda
.dcina c11nunciou o nobre deputado autor da in-

dicatão; cuc ·cn\endía que era a pdncipal rnzuo que 
apoi:w n a Sll•l. iudica~ao a >K-co:ssidade de descal'· 
t.nr .-. •liscu=1o toda.-; ns opiniões I) pcn;;amcntos 
dyseolos do projecto, porque, se pol' partes se 

· dlscutlssem, tal indivíduo entender ia que era. 
prgfo•·i\'cl o systema francez, tal o systema nlle
nuto, tal o belga, etc. Quanto a isto, entendo 
que o nobre deputado [Jrofcl'io uma vel·tladc; 
se!!'u.-anum U! não se trata senão de d isposi.,vc5 
f.-anceza~, :>llemiícs uu bélgas : o projecto ~erá. 
tudo quanto queiriio, menos brt>zileiro [al>Oiado$l 
nlio se nt.tlmue para as circiunstancia;; do Brazil' 
n em estas podcr-.\.ü ser devidamente attenJidas ~ 
cstim:Ldas fC niio se considerar m inuo.mentc o pro
jeCL() em toda• as suns parte~. 

Sr. presítlcutc, nttcndendo-sc para as circum
s taneins do paiz, p:ua n sua população espnlluul:l 
por . esS3 immcnsn . superlicic, uma lei como esta 
dcYc ntereccr a mais séria attenc:1o, um" l:~i 
formalmente seientificn., feita assim a mo<.lo elas 
instituições de Jns!,ininno, um verdadeiro tra
tado hypothec:u-io antes do que as re:::ms precisas , 
slmpliccs e cl:~ras que devem antcs.failar ,\ vontade 
do que !lO entondhnento, c a.ssim scrYirem de normn 
cer ta c infallivcl pari regiment.o de todos os indivi
duas ; não me parece apropriada üs circümstancins 
do nosso paiz. 

Eu quereria que o nobre m inistro n este respeit~> 
contemplasse mais os · exemplos J :L Ingl:tlcn·a d<> 
que os dn F1·ançn essas leis, contendo dcflni~õ~. 
di\'isü~s e sub:livisões, siio mai~ douti'Ínaes do 
que norn1nes, malmcnte não estão no alcance 
,la noss:~. população; nos nossos sertões, no nosso 
interior, qualquer individuo niio poderá celebrar 
contracto algum que não t6nba. neces8idade do 
co•1se!ho do um ad\'ogndo que lhe explique em que 
categoria da lei cU e ter á de subo,·dinar-se. 

Em fim , Sr. prcsiden ti!, eu conheço que nito posso 
pl'Ogreilil' na·. serie de considcracões que tel'in ue 
fn~~r Sl!m entra1· desde já na discu>são da lei ; 
por ora ainda nno é o cnso disto, ·apontei snc
ci n!nmentc al~umas cir~umstnncins pnm bem de
monst rar que e de grande itoportn.nci:>. que S J 
considero ·o. lei muito miudamente em todas 115 
suas pnrlcs c em todas as · sus l' cla~ucs ; que niio 
prcscind:>mos <lil.:~ r egras or dinari<lS que nos devem 
guia r uns nossas discussões; que por ser a lel 
complexa, c.mt~ndo matcria muito importnn\il e 
muito necassarla, por isso mesmo é que. Jevo sel' 
elaborada com todo o cuidado, o cnmpr& quo 
pnssc por todos · os tramita.. qn~ o rê~ilncnto, 
sc>gundo os dietnm!s do ·bom, senso tom prcs-
criptos. · · 

Aqui não c:~bc discuSS:lo -ç-nga de política nhs
trnctll que importnriCLgrandc perda uc tcmpo,c po:s 
ti de prcoumir, mesmo com certeza se deve csp~rnr 
quo a cli:>cuss~o seja muito positiva e pertinente. 
o pot·t:mta muit·J apro.Jveitadn. '\1oto contra n ind i 
enr;àQ. 

O Sr. N:l.buc-o :-(·minist>·o <la .Íl<S!iça):-Etl 
nno tomllria n pnlnvt·ancsta occasilio se o nobre uc
putado não rne tivesse cmplestudo intcnçues quo 
ohás. ni!o tenho. 

Começou o nobre deputado por consi..l~rar que 
o projocto da reforma hypothecoria nada tem do 
~fitico; entrotnnto no correr do $cu di$~ureo 
cUo usou contra o parecer que se discut~ de 
toJos os argumelltos q no se· poderi iio · applica~ o. 
nmCI reforma politiea:. [Apoiadas.) O nobre depu
tado cquipnou esta reforma judiciaria n todns _as 
reformas políticas que estão na ordem do. dlll, 

. contrA n~ quaes o nobre deputado alt.~mcnte se tem 
pronunetado ... · . · 

O Sn. s .,,:;:o· LoM;:O:-N'"II.O compani, chamei 
ll. .atten~-'io p~ra o espJrito innovador dn quadra que 
impunba:_por,isso um dever rigoroso d;\ camnra de 
s.e oppõr. · · · · 

o SR. Muasn.o D.\. JCSTI<:.A: ~o· Mbré 'de-

... 
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pnta.do em sua rede:cl'o ]lÕde sentir- que ha 
muita dilrerença entre uma ref~rma politiea e 
esta reforma industrial que os interesses da. 
prop1·iedade e agricultura altamente rcclamão ; que 
niio pertene.e a nenblUD lado político, mas deve ser 
de todos. 

Por . occasião de empregar o nobre deputado 
argumentos odi<rSos, act te•-rorem, contra a re
forma judlciaria , contra a reforma eleitoral , 
contt·a a reforma hypothecaria, o nobre depu
tado accrescentou: . ., E ainda o ministro da 
justiça ameaça o paiz com uma reforma eccle
siasticA no sentido de restabelecer a supremacia 
do papa. » D'onde dcduzio isto o nobre deputado?.~ 

O Sn. s~..-A.o LoB~To :-Do sett relato rio. 
O Sn. MtsxSl'RO DJ>. JuSTiç;.. :- Do meu relntorio 

pôde:se deduzir uma só e"pressão no sentido dores
tabeleeimC!lto do poder papal com prejuízo da inde
pende!!_eia do cst'l.do e do soberano temporal? Certo 
que nao. 

O nobre deput1ldo deixou entre..,.er, NYelou por 
suas expre~sões a. razão dessa ecn>u:ra ; c por
que o ministerio havi& consultado a diversas 
pessoas a respeito da.1nstituiçil<l das faeuldades 
tbeoloaicas com ou. sem intervenção do papa. 
Entende o nob1·e deputado que por este simples 
facto de te~ o mi11isterio consultado pessoas doutas 
sob1'fl esta. ma teria queria esta.belccer a snpfemacia 
do papa .. -

0 SR. SAYXO LonATO:-A admissão de semelhante 
duvida constitue um Cllpitulo bastante. 

O SR. MINISTRO DA. JusTrç.~:- Não era digna 
de estudo, de consideração, essa duvida suscitada 
pelos bisp<>s do imperio? uma duvida que poderi11 
aesmorallsa:r a nascente institni<)iio, e .l'roduzir a 
mesma celeuma que se levantou em .1-'•·ança sob 
o imperio, quando Napoleão instituio a nniV"ersi
da.de'! Dá o nobte deputaQo CQmo muito liquida, 
COJilO muito corrente esta materia, que nii.O va
lesse essn consulta. Devo dizer no nobre de
putado que elle não dignou de ler o men rela
torio, porque aliás não me attribuiria. int~nçõcs 
.que nao tenho. 

·Portanto, Sr. presidente, protesto contra a opi
nião qne mo empresto\!. o nobre deputado, não 
pretondo fazer uma reformn ecclesiastica no sen
tido de dar uma supremacia e:torbitante a.o Papa 
em prejuízo do estado, o contrario ha de ver o 
nobre deputado no meu relataria quando, tra
tando da. concordata, eu considero corno um dos 
objectos principaes della o reconhecimento do~ 
direitos que competem no Irnporador como ebcfo 
do {>Ode r temporal e· a definição das relações da 
igreJa e ·do edtado ••• · 

0 Sn. PINTO IlE CU!POS :-Apoiado, e preciso 
extremar, respeitar ns prerogntivas Je um e outro 
poder. 

O S"l. Mn::r.sno nA Jurnç.\ :- • -. porque em 
-yerdade hoje a curia romana não reconhece os 
direitos que competem ao chefe do esl4do, em 
:razão d.a comtituiçio: ·do- estado , senão como 
emanados do padroado que entra nós não erlste. 

Em occasiiio opportuna e. não pcr!u.nctoria
meate, so o nobre deputado quizer t~ desta 
maioria;' estou prompto a acudir em favor dos pria
ci~iosorthod~xoa qu.e tenho eonscieneili. de manter. 

Sr. presideniR, não ha quem ·não ·sinta a ur-
~cia do.. projecto de que ·110 -trata. ;_Apoiados.) 
O nosso paiz é principalmente agriooJa, mas a· 
DOiisa agncaltura, como- o• nobre deputado sabe, 
j- aa .ro~ina, eatá ·estacionaria. ~ · proeessos 
são {)8 mesmos qae >erio ha seculos; . e.ertamente 
:Dão· poderi. fazer.: melhoramento algum eom os 
.eu' recursos ·JDOpr. a:011, com sua produQ9ão. E' 
preciso recorrer ao crEdito, mas .. a .camara J;abe. 
a .Jú.si,Qria .~os empresWDos hypotbccarloo, sempre 
ooeroSOII.; O· ,nem· pód& deixac de sêl~, parque 
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as vantagem desses empre$timos estão na razão 
do menor risco, da n~<mor dillieuldade dv paga
menta e da desapropriação. 

Eu não disse bem, a nossa agricultura não 
tem necessidade sótnente de melhoras, tem ne
cessidade de n i'io morrer, de conserTar-se ; ella. 
carece Je brttços, mas esses braços não pod~m 
ser adquiridos pelos lucros ordinarios da pro
ducção. 

A nossa divida hypothecaria é oxtraordinaria: 
e_ não será preciso uma estatística para provar 
o facto qu~ todos apalpamos, isto e, que a di~ 
vida hypothecaria entre nós sômente se resoive 
pela. desapropdaçüv, pela ruina dos propri~ta
rios. (Apoíaàos.) 

U11,~ voz :-Isto é verdade. 
O s~. SA;:!o LoBA To:- Tndo isto é razão para 

ni'io preso i ndir dos termos do regimento, para. 
que se faça a lei com toda a meditação, do me
lhor modo poo;sivet 

O Sn. M:t.,"lsmo D.~ JcsTI~-~:- Não é possb>cl 
e3perar ou 11dio.r o;tc projecto, porque não é o. 
obre. coml>leta, é a base, após elle como consc
quenci<'l. áe v c vir ainda outro proj ecto, o das in
stituições bancarias, das instituições do credito 
terrilorinl. !'Qr consequeutia temos necessida1e 
do fazer no anno corrente esta lei, para que. fa
çamos logo a outra que tantos beneficios trarli 
á agricultura, e qu.e é o complemento desta: 
convém o rcmedio ao mal, remedio que não 
põda de maneira alguma ser dado no corrente 
anno, se o projecto fór discutido artigo por ar-
tigo, ou disclttido por partes. · 

Qnc razão haYerá p:u-a que a camara, que sabe 
a legislação 'l ue ha no pa:z, niio se apresse em., 
approva.t· o projacto ?. Outros paizes, como a. 
França. e os · que se regem pelo codigo civil 
della, :eodem esperar algum tempo, porque na 
sua le;;1slaçlio se contém mais ou menos alguma. 
public1dada, mas entre nós não é assim, estamos 
hoje no mesmo ponto em· que :d~áruo os romanos 
ha muitos seculos; a puolieidade e especiali
dade são nullas ou illnsorias. E' preciso por 
consequencia. fazet• alguma eousa neste sentido; 
o qae t~mo~ é o peior possh·el, o que vier nu~ 
põdo dcix11.r de ser melhor... . 

O Sa. SAYÃ!l LOBA. To:..,... Para isso façamos a lei 
cooio deYe ser feita. 

O SR. Mlsrso:Ro D.\. .Tcs'l'IÇ.~ : -Admira urta~ 
mente como ao nobre deputado causa tanta estra
nheza o meío proposto, que é um estylo .ia casa. 
por assim dizer, sempre q11c se tem trotado de pro
Jectos como este gra'\'CS e complicados. Vêde, porém, 
senhores, qne nos casos analogos que !orão citados 
não sa têm adoptado sõmente a~ulllo que prop<ie 
hoje e foi indicãdo Jlclo meu auugo deputado pelo 
Ceará, e que a eommissiio t.pprovou ; tem-se feito
mais, tem-se disJ?ensado a 2• discussão. Ora, não
se pede a diminmção das discussões, não se quer 
a dtspe~ dQ za disccllS;!Ião, ll!.as 9.ue se dê U!Jla. 
outra fol'ma a esta 2a dLscussa.o, lSto ·é, que seJa. 
considerada a materia em globo, porque A nlnteria. 
depende de um systema que uiio póle dei:.;ar de 
ser compromcttido pelo detalhe. 

O nobr~ deputado considera este projecto ina.p
plicavel ao nosso lJBiz, sendo· como suo as suas. 
disposi~ões emprestàdAs. de outros paizes; o nobre 
deputado não provou este presupposto. :e não o pro
vaiá; a nossa sit~ful é mais facil para o SJBtema 
hyjlotheeario: no sentido dA pu~licidn,de e especiali· 
sação do qne· a dos outros p&Zes, coJ:Ço a França; 
·citarei a1guns exemplos : a hypoth~ le~ da 
mulher casada, como lá está; estabelectda, e ··uma. 
dif!iculdade para a publicidade a · e~~pCCialisação, 
porque lá o regi.Illi!n dotal é .a regra· geral, e. o 
regime:n da eommunhão lllUR exeep!;ão • entre nós 
o regimen dotal é ell:cepção, a regn .geraté a eom-

12 
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1nunhão; confonn~ ü co.;t.un1e do impzcio, o rt;;i · 
n>en dotal ó só pralicn.d<> nas clas3.:s alta~ que 
podem supportar por sue.s possibilidu.de~ as íor- ' 
malida des que o systema exige, e por consequcncia, 
pois, o que <i l~ uma dilllculdnd~. entre nós e 
couS:I facil e predispost!l. pelo costume: au\m as 
a~õcs rescisorias da \"enda p or caui:t do niio pa
gaine~to f!e preço, sendo que entre nó~ ó di\·ersa 
n leg1slaçao enstente, e n:io hft ae<:n<> sobro a 
cousn, senno sobre o pre~o delln; assim os llytlO· 
theses judiciaes, etc., etc. 

Eu poderia, s~ Yicsse prepar:tdo pn.ra a discus
são, se n1esmo s quest,ii o de que se trata pcrrnit· 
tisse 11ma discussão mais longa, mostl'11r ao 110bre 
d~putado que ellc nao comp:~rou a le:;:isla~ilo do 
pr<>j ecto com a leg!slacão de outros paizes, quando 
~1sse que o p1·ojecto era eopindo dessa lcgisl11çíio. 

l\.(as, disse o nobr~ deput!l.do : « Da quo scn·c 
nppro\·ar o projccto este nna.:l so cs to anno não 
p:L.Ssatá,· visto como o senado se acho. occupado 
com o. reforma j 11diciaria ·r ••• » 

O Sn. S.lvÃo Lonuo:- Kiio f:~.!lei este lll'tno: 
disse -de que scr\·e a improvirinda appl·ovn~llo , se 
o sen~do não approva já? 
. O Sn. Mn;tsmo D.t JusTI<:,t: - E ' a mesma cousa, 
~penas me servi de outros termos. Ora, e11 asso
garo ao nob-re deputado que o I!O\"crno pretende 
pedir ao senado o mesmo que pede a esta c amara, 
e espera que esse corpo respeitavcl, sentindo o e~
tndo deploravel em que se acha a nossa agricul
tura, n necessidauo que tem d este r emedio,lla de 
condescender COUI O desejo do SOVCtUO, pOr(\110 em 
verdade devemos concordar neste ponto, e é •1ue o. 
.que existe não póde S!r peior •••. 

O Sn. s ... Yio LonA TO: - Pvr isso mesmo <l que 
<J rcmedio deve ser muito considerado. 

o SR- ML'<lSTUO DA. Jr:sTlr.A ; - um outro noure 
deputado pela pro,·incia d:Í. B~hla r~conheceu a 
impossibilidade que havia dtl di>!Cutir este pr,;,. 
jecto por. artigos, mas quiz propür u.m correcth·o, 
e nos disse Que o projecto podi11 ser di\•idit!o em 
quatN ou. cinco partes para que sobro el!as \·er
snsse n. discllSs il:o . ;Eu acho irnprntica'l'el o que o 
nobre deputado quer; dando tratos ao juizo nlio 
pude acertar com o modo de SAÜd!ou~l-o : era pre
ciso redigir do novo o projccto, nl\rn do precocher 
<1· desejo do nobre de;>utado. '!>1e pntllCC quo o me
lhor é que a disellSSão seja ~m globo, quo o materia 
seja considerada em complexo; os nobr~i d~put.lldos 
que a têm ~studado il'iio pela ilnpugna~ilo, determi· 
n ando os pontos n respeito do" 'luacs a discussão 
; crsat·à. 

E m viSta, Sr. presidente, do q,ua tenho dito, 
entt!ndo que a camara pela urgenc1a quo l1a deste 
ptojecto de lei de\'O appr0\'1\r o parecer ;la mesa, 
~anto mais porque nlio é isto uma invençllo, mas 
Q que · por vezes a camara. dos lSrs. deputados tem 
a doptado em questões gr& ves e pondel\)~ (Apoia
dos. ) 

Julgo~. se a m:\teria discuUda: 6 approva<lo o 
parecer da mesa, ficando prejudienda a emenda 
<lo Sr. Pereira d& Silva; . 

LlCE:>~.L AO J~l~ DE CIRE!TO X .\11008 A"!\"1'0"10 
. DE Y.'-CEOO 

Entra em 1• di.scUJISiio o projecto n. tO deste anno. 
que autorisa ao governo a con~eder · dous annos 
de licenÇ& oom O$ nspeetivos ordenados ao juiz do 
direito de Icó, Marcos Antonlo de Macedo. para 
tratar de s!Ul s&ude aonde melhor lhe convier. 
. o .Sa. Atu.o~o LDIA requer que o prójecto tenha. 
uma 8á di$Cuas&o. . 

Apoia-se este reqnerimento, procede-se a votação 
por eserutinio, e é o prejecto approTado por 50 
Totos contra 11. 

SEGUXDA PARTE DA ORDE}I DO DIA. 

~·I~Açio D.\S l'OR';.\S DE Tlil\llA 

Contlnüa n discu>S~o do projecto que lixa u Cur• 
ças de terros pa,ra o anno financeiro de 1800 a )8;>7. 

o Sr. :&o11ort : -Sr. presidente, requeiro o 
encerramento da discussão do I• artig.:» do pro
jeclo de fi.,_a,ção d ~ !orças de terra. 

Consultada a casa, é llpprovado esae r eqneri-
mento. . 

P osto 1 Yotos o :nL 1• é approvado, b~m comD 
a seg~nte emenda da commissão ; 

a Suppdma-se o § 4.• do art. 1.• » . 

Entt·a em discussito o seguinte artig.:~ : 
« Art. 2.• As !<orças filUidas no· artigo pr-dente 

con1pletar-se-bão pelo ongajamento voluutarlo: e 
na UISUJ!iciencia deste meio, pelo recrut.llmento,
cm conformidade das disposições em Yigor, .sendo 
eleYada a seiscentos mil réis a qnantia que exime 
o reci'Utado d.o serviço. 
· « Os que se alistarem ....-u!unt.ariamente eervin\.1> 
por seis annos, e os recrutados no,·o !lnnos. · · 

«Os voluntario5 pereeberáõ uma gratificação que 
não ·o~'tceda á quantia de quatrocentos mil róis; e 
oonc\uido o seu tempo de serviço terã4 uma data dtt 
terra de vinte o duas mil e quinhentas braças quo-
dt·auas. )> • 

O Sr. Apr1:;:1o Gultn.u.rta:es: -Sr. pre3i 
dente, niio contando qw.e fosse hoje ·encerrada a 
díscnssão do nrt. 1•, en certamente direi aobre o 
art. 2- muito monos do que diria se porventnrll 
niio cstivessa ainda na fé d e que faUaria sobt8 
a.quelle artigo, e c<>m as idtlas eucaminhadas a 
este fl.m. 

T<ldt.Lvia direi alguma cousa â cerea do art.. 2•. ~ 
começarei recordando uoudd~a minha. aqlli .emit
tida o anno passado, qtte f<>i combatidA, mas cuja 
refutação ainda não calou bastante no meu eepirito 
para que ainda de novo não insis.ta s~bre ella: 
quero trntar da elevação de 60J$. da. quan~io. que 
exime os recrutados do s:·rviço. 
. Nilo vejo nisto mais· do que um obice desneces~ 

sarlo e sem fundamento ..•• obice que se retwe 
a~s muitos que j á pesiio aobra o soldado brazi
leiro. : 

Quando o pr~o maximo por que se engaja uin·. 
homem é de 40011, acho muit-> razoavel que seja 
esse mesmo o ~reço por que se exima um re
cratado do servtço. Pergunto agora ao Sr. mi
nistro qua\ a quantia que exime o eng.ljado do 
serviço? Além da restituição de uma parte ·pro, 
porcional do seu premio de .engajamento, quanto. 
lhe !arA pagar . S. Ex. por sua isenção do sar
viço, visto que aqu! se o não prev.ine"? Entendo 

1 
que disto deve re~utt.nr·atguma confusão para 'o_' 

' Sr. ministro da guerra em aua administraçilo; e> 
é deplo'rave! :que a .confll$iio inTada· a ti) um pouto 
de tanta simplie.idade. . _ · · • 
. Eu não .quero insistir sobre a ld~ d~ qae o • 

recrut!lmento seja :iempre proporelonall qQaesqu«= 
qua seião as circumstancia. em· q1re e le-se ra~: · 

· mas nío posso deixar de chamar a· atteoçitO .do 
Sr. ministro da guerra para este· Jlonto • . pois o · 
que eu disse o anno passado ainda proc8de. · O : 
rec.rutameoto é muito despropureionaL Pro-rinei~· 
de muito pequena popu\Açãó dão o . uipto .doa 
recrutas de outrli!J prGvili.Cias d & graa!le popca
~- .. . · · . · . I • 

En· nito quero espedatisar; e mesmo uiio·.veuflo· 
para isto preparado, chamo sõmente a attençio'. 

1 
do Sr • . ministro da gnerra ·JJ.>bre ~te- ponto ; • · 
pergUDto-lhe se ã v~dá'verdáde..que expenoo· 

I 
não tenho en razio · de éaoto: receiar do arl>ilri~ 
nas dreumataoeiaa extr&Ordinarias! · · : . · · .· 
. Q :ijr • . mi!liatro BOil:dtz ·no lleQ n!lator\() '~e· 

, inf!)llzmenta não podemos eximir-nos do ·meiO' 
.,._;-. . 
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de recrutamento, porque a repugnancia pal'a o 
:<erviço do exercito é grande, o numero dos en
gajados muito peqnent~, ete. 

Di rei a.o Sr. mmistro que ainda. nã.-. o.chou a 
razão por que o numero dos en~ja.dos no eKer
cito ~ tão pequeno porque nao tem qucriJo 
aehal-a.. . 

S. Ex. de'l"e saber mais do que eu que pârn 
o soldado não ha. lei de contracto. O soldado re
crutado serve 18 annos, por não se lhe da• baixa 
quando c(>nclue o tempo a que é obrig!ldO a ser
'Vir, e o :mesmo aconteco a muitos ~nJ!Iljados que 
vem a servir por um tempo duplicaao ã. espera 
de baixas, ou ,;e reengajão forçadamente, li'orque 
contando com a duplicata clo tempo cons1~nado 
no seu cont•·a.cto, querem ao menos a. dupLicata 
do premio~· Em o IQo ba.talhão de infantaria ha 
soldados de 18 nnnos de seni~o, e acredito que 
o· mesmo .acontece em outros corpo~. N1io será 
isto um o bstaculo ao engajamento ? 

O SR. SEiiU : - E' facto. 
O Sn. Ál'RHHO Gua.rA.RÃES:- Entendo que isto 

;, uln defeito n~,t orgD.nisação do nosso exercito, 
uma falsn fé, uma fda violação da lei do con
tracto. Esta~ b~aças quadradas de que falia o ar
tigo corno um p..-emio valem como causa nenhuma. 
O ooldado quo tem baixa só pede a Deus que 
lb e paguein os fardamentos e soldos atrazados, 
c sobretudo que o li'\"re dos atterradores e:!.:erci
cios findos. Sim, não é uma barbaridade· obrigar
se o soldado u a.ndar pelas tbesourarins, onde· 
eu mesmo tenho horror de entrar (.-isadas), afim 
de realizar estes pequenos creditas ganhos com 
tantas fadigas, e no fim dizer-se-lhe:- o seu di- · 
:rcito ctthio em cxereicio findo, ou está prescripto '! 
(~tpoiaàos.) 

Perguntarei mais ·ao Sr. ministro se e verdade, 
como me in[o,·wão, que llm oflieial tira. tres e 
quatro patentes do mesmo posto,.sendo uma por 
cada. remoção que soffre? Pois quando em l:ir.m 
da ndminis~ra~ão e do expediente se ndopLítr-:io 
as apcstíllas nas cartas dos magistrados, para 
o pobre milil:al" se põe de parte a vantagem admi" 
nistrativ:n e de promptidão de expediente, e se o 
cn.rrega ainda nlais com ús. intêrn1inaseis emo-
lumentos? .. 

Sr. ministro, já que não podeis ter completo 
o quadro do exercito, jà que não podeis refor
mar o codigo militar, ji\ que nã9 podeis ter 
campos :de instruccão, já que não podeis em 
summa iniciar os grandes assmnptos militares, 
tt·atai do~ pequenos assumptos, que para nós são 
grandes cousn~. Tende olho attento sobre a dis
ciplina do exercito, ~àrnnti ao soldn.do bra.zileiro 
o cumprimento d~ lei do . contracto, procurando 
assim cunu o ~nncro do recrutamento, tende 
cuidado nas promoçõe·s, emfim fazei o que ;-os é 
possivcl, c nao · falleis no que vos é impossível. 
.0 SR. BMNDÃO~-Apoiado. 
O SR. APRIGio GUIYA'fi:ÃES :-Não irei mais adiante: 

insisto unicamente, no concluir nas obser\"ações que 
fiz sobre o recrutamento, chamo a attenção de 
S. E:~:. pam _este ponto, ê ·um tributo de s!lngne 
a que·· muito convem attender-se, e nelle hauma 
tal desproporção ·que para alguma·s provineias 
constitue urn verdA.deiro martyrio~ · 

o SR. BRUSQúE:-Muito bem. 
· Não havendo mais qnem peça a paln'Wa, e posto 

a. vo.tos o artigo, é o.pprovado. 
Entrão . po~ ·sua . ordem em discussão os ·se

guintes artigos que sem debate são tambem ap-
provados~ . . . . . 
·" Jt.rl. S.o. O contingente· neeessa.rio psra com

pletar as ditas forças seuó distribuído ero cir
cumstancias .. ordinarias,'pela ·enpital do impcrio e 
províncias. ·· · · . · · 

_., Art. 4.• O~overco ftca autorlsado para de~;tp,-

car até quatro mil pra.co.s da guat·tb. naeioni>l, ~Jn. 
ci rcumstanda.:; extraord ínarias. v 

Entra em discussão o arti:;:o seguint~: 
"· Art. 5.• Fica tnmbem o governo autorisado 

powa conceder âs províncias o numero eou;-c
nibnto de renrutas para preenchimento dJs corpos 
de policia, ni'i:o sendo este meio excluído pelas 
respecLiva.s leis provinciae.;; que re~oularem a orga
nisaçao de taes corpos. " 

o s-r. vvo.ndc.-Io"· •-Desejára, antes de 
fazer a.lguma.d reflexões sobre este artigo, que o 
honrado ministro da guerra mo informasse se 
teve req_uisiçiio de algum ou alguns pre~;identcs 
de pravmcia, on rcpro<;entações de ass~mblêas 
Y.rovinciaes, j ulgande> necessaria a. medida con
tida neste artigo para o preenchimento dos corp<Js 
de policia. Se o honrado ministro ftzer o obsequio 
tle dar este esclarecimento continuarei depois. 

O Sn. Bgr.r.F.:c;.uwF.: (ministro da· gue•·,.a):- A 
medida. que se acha. consignadP. no artigo em 
discussão foi no o.nno proximo passado approvada 
nesta. cv.sa em oonsequencia. de reclamações do 
ministeria das negocias da justiça; foi ella ofie
recida como emenda ã proposta, e depoi~ passou 
tambem no seriatlo. Essas reclarua.ções do minis
teria da ·justiça 1undârüo-so em represent.açues 
de presidentes de provincias, dizendo que não 
era possi \"e! completar os corpos de paliei a ~em 
ser pelo meio do recrutamento. Nestas circum· 
stnncias julg-uei conveniente incluir na propo~t~ 
que ora sJ d•scuk a mesma. íuéa já ;~doptaâa .. 

O Sn. WANDEnLEY:-l.\ão 1Úe recordava que esta. 
medida tivesse sido adoptadn na lei de fixaçiio 
de forças d J anno:passado; mas ainda assim op
ponho-me a. ella, porque cre10 que nenhum resul
tado tem p1·oduzido, se nno me engano, nem IJ.a de 
produzir. 

O Sa. ANtlGIO Gun.t"-lL~Es:-Apoiado. 
O Sn. '\VAXt>E.EtLEY :-O recrutamento· é insuili

cientc pnra o preenchimento das for~9.s do exer
cito. (Apoiados.) Isto oonstn do relato rio do honraJo 
minist•·o e de todos os relato rios anteriores, . e 
quem quer quo tenha a meuor pratica do_methodo 
porque se faz o rect-utamcoto entre nós sabe bem· 
que por este meio custo~amente se preencher.\<) 
as pt·aças do exercito de linha marcadas na l~í. 
de forças. Se assim· suocede, a concessãO- feita. 
As pro,·incins do praças recrutadas para ~s corpos 
de policia, ou é uma perfeita burla ou um ~rande 
embaraço para o prec nohimento do exercito da 
linha, parque naturalmente, se fôr dada autori
sação aos presidentes das provincins pura que 
elles tirem dos recrutas .o numero que für. ~e
cessaria para os respectlvos cor!Jos de pohcra, 
serão 'de preferencin esses recrutados applicadO$
n ta.es corpos; e quando o' Roverno só consinta 
em semelliante ·cessão depois de preenchido o 
numero marcado para o exercito, cliJficilmente ou 
nunca a.s provincia3 s~ podeniü aprovçitar deste. 

· meio. 
Creio que ba ainda um outro inconYeniente, e 

eatc é o principal moti,·o porque me opponho 
ao artigo em discussão, é que niio confio abso
lutamente em policia feita p or meio de pessoas·· 
recrutadas. 

Sabemos que os recrutas para o nosso exer
cito são tirados da dasse menos Instruida, direi 
melhor, e com dõr o digo, dn classe mais mi
seravel da sociedade. O exercito é eomo. que uma 
casa de eorrecção !)ara ll!Ui~os .. individnos, e até 
mesmo são recrutaaos crmnnosos, . . ... 

Ha a.utoridu.dês que julgão_ até muito natll!a,l · 
dizerem em offieios aos presidentes de. ,provm
cio.s : " Fuão commetteu tal .ou tal c~ime, e; como: 
c conveniente que s:>ia deste lugar o :re.metto ·para .. 
assentar-se-lhe praça em qualquer cot-po de pri
meira linha. (Apoiado.] 
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o sn. SEic.&. : - 011 da armada. 
O Sn. \YA:;I>EnLE'\:-:- Como pois tirar-3e de se· 

melhaute gente praças para constituiNm os corpos 
de polu:ia que por sua natureza devem ser muito 
mais mo1-alisados? Eu enleudorla que o ~;o"erno 
~esse nlg'.1mas praças já: moralisada~, )á dis· 
dplina.das no e~ereito, par.t servirem nos corpo~ 
de policia, onde vencessem maiores ''a.ntagens ; 
mas ceder rccr11tas para servirem em taes corpos 
antes que wnb!lo siilo disciplinados no exerc1to, 
é o q11e tenho por muito pc1·igoso, ao menos não 
quero para a província que rapresento semelhante 
presente. · 

Por consequeoeia ncho qtte, :~pezar das recla
mações ha,·idas, e · creio Cl,Ue foi só da pro"incia 
do Rio Grande do Sul, nao nos convem appro
Yar este ·artigo, sah-o se algumas . razões mais 
,;aliosas apparecerem que de$truiio o.s puu~as que 
t~nho emittldo. ·· 
. o Sr. Vir.ln-to!- S1·. pl'llllidente, sou lc~-ndo 

4 dar o meu voto ao arügo em discussão ..• 
0 Sn.. FERR.lZ : -Apoiado. 
O Sn. VntL\TO: - ••• pelos moth·os que passo 

a e:<pender. -
Uma das maiores dilllculdades em algumas pro

vincias do imperio para a bon policia ê co nser· 
var, sustentar uma· força sufficiente para a acção 
<las autoridades. Essa força n i'! o póde ser creada 
pelo engajamenio. E" de iudeclina\'el necessidade 
:t dis!)<?siçiio do artigo impugnado pelo honrádo 
deputado pela Jlahi:t. 

Para que o engajamento fosse possível, prn
tieavel, era mist<!r a ex.istencia do soldos e!e..-a· 
dos âs praçi\S dB força policinl e outras yantn· 
~ns. 

llohs, como fazer isso quand' os corpos de po
licia são a cargo dos cofres provinclaes? 

Elles não dão renda su.fficiente para ser votada 
uma veJ'ba ·que possa produzir o engajamento vo· 
luntario. 

A pratica que se tem se:;nido atol hoje por ne
eessidade, a meu \"er a umca q_ue nos concedia 
a falta. desta. providencia, é defe•tuos.l e não de,·e 
-continuar. 

Procurão dos recrutados para o exercito os de 
melhor comportaDJellto para ser1•irem nos corpos 
-do policia. E ellcs preferem esse serviço, e q uasi 
que voluntariamente soffrem a mudança, porque 
melhorâo de condição. Os CO\'))OS de policia ga· 
nhão almlma eousa por esse meio, mu o exer
cito pe~ae, e só eollie a peior gente. 

Sou da opiniiio do honrado doputndo, e adopto 
tudo o que avançou quando disse-nos que nii.o 
conYém que os corpos de policia sejão formados 
pela maneira por que são os do exercito, por 
m<!io do r ecrutamento. . 

Os homens mais desmoralisados, mais viciosos 
(~ o digo tambem_ eom dõr), são sem~re os des
ttna1os· para servucm no nosso exercito; E um 
pessoal destes não -pôde certamente ser muito util 
n os corpos .de policia. Mas .a imperiosa lei da 
necessidade do momento nos leva a approvar n 
medida dó projeeto. São necessarlos os cot·pos de 

. L'Ollcia, e cumpre dar um meio para a íorruação 
delles. 

A força. polioial deveria ser uma creação geral 
a cargo do thesouro publico, e com disciplina c 
re~:uJamento unifonne 

· Espalh:~da pelas províncias segundo as neces
sidades- Iocaes , melhoraria muito a administra~ão 
da justiça l'llbl.ica- Não é possível prevenir de· 
lictos e punir o crime sem um pessoal bem for
mado e JM?deroso. 

· O soldãdo de policia deve ter uma "ida, urna 
disciplina muito dilferente da que •e da as prnças 

. do e"-~reito. 
·Poucas sl1o ll$ provincias por~m que têm uma 

renda suffi~iente para a r.ustentação de um corJk) 

de policia como c~n';cm. AlgmnBS ha euja renda 
ape11as dA Plra pagar umn pequena força, des
prezando seus mellioramentoil materiaes, ~ que 
fo;,_e por impotente diante doo criminosos. 
· ~umpre que se trato quanto antes de crear 

uma for~a policial eon\•eniente, imitando o que 
se pratica de ha muit;> entre os povGs civilisa
dos. E' este um assurupto de muita illlportancia 
e· qtte deve .chamar toda a atCençiio do governo. 

E' mister um bom pessoal, com m!l.lol'9S ven
cimentos, e bem diseiptinado. O serviço é dos· 
mais arduos e espinhoso~; e os individ11.os que 
!azem pat·te d<~S corpos de policia muitas vezes 
são senhores de segredo3 que altamente se pren
dem á conservação da ordem publit!l. 

Por . :agot·a V'ltO pala nrtigo eon disenssio, J.IOr
qua jtllgo que é ~ medida unica que ria actualí
dade se pôde npresént~Lr para a crelli)M dos tO"'JO!õ 
policiaes dns provincia~. 

O Sn. -vi' A.'>'IÍll.nLEY : - Nu o toco11 nas minhas 
objecçõ~s. · · 

Não havendo mais quem peça: a palavra, e 
pondo-se n votos, o arli:;o é npprovado. 

Entra em disc~são o seguinte artigo: 
« Ad. G.• O g•lverno fica aU:torisado desde ji. 

a dar nom organisação á arma de infanta
ria.. n 

Li!-se, apoia·se e entra em -diseuasõ:o junta
mente com o artigo a seg.Unte emenda da com
missão:-

« Substitua-se o artigo 6~ pelo seguiote : 
" Fica o govel:llo aatorisado a organisar er

!cctiv!lmente os corpo~ proviliorios de guarnição 
que creou nas províncias da Parahyba e Pa
ra.ná. 

o Sr. Fe,...ra.z :-Tomei a palavra para pedir 
ao Sr. ministro o cumprimento de wna promeS!Ia 
que nos fez. S. Ex. prometteu-nos quo na di.s
cnssão deste artigo havia dizer algnma cousa 
sobre a. · organl.saçito do eJCerctto. Desejava ouvil~ 
primeiramente J?ara · depois &presenta.r algumas 
reflexões á con~1deração da essa. · 

O Sa. PREelOENTE :-Segundo o regimento, .é 
necessarlo que a discnssiio c::omece por oppo
siçiio. 

O Sa. F&IIR.U : -Os es\ylos . d&, casa admittem 
qualquer pergunt~ Está enteodi.olo que me oppo-
nho ao artigo. • 

o s ... :Dc>J.l.osa.rde (mi•~i.stro la guerra) :
Sr. presidente, o artigo em discussão di;: o se
guinte. (LAl) A emenda da comm~ substitue 
esta disposoção pela. seguinte. (Lt .) 

No relatorío. que tive a. honra ~e a.pre.;entar á 
assembléa fiz e3ta observação. (.U.) 

Já em o anno proximo passado tive a ' honm 
de !azer \'er ás camaras 113 ne<:6asidade~ qu_e deriio 
lugar á creaqiio de corpos vrovisorios do Paraná, e 
da Parahyba-,_, A ~U:perieneia mostrou depois a. 
conveniencia ae tornal-os fixos, -pois que sem 
14\1 augmeoto de força eslaa JlroVmcias não po· 
diiio pas.ar, e ent.io era. multo natural que eu 
pedisse á camara esta autorisação. Em vez, portim, 
de pedir -..utorisação sõmente para oste fim, a 
inclui em autorlllação geral pera reformar os eorpos 
de infa.nta.r.ia, coutorme expuz no meu relatori(). 

Outra eirCUIIlstallcia havia qne me levava a 
pe.lir esta autori~ão ; era attender ao estado 
aetual da infantaria com relaç4o ao armamento. 

Temos j~ algnll$ corpos ex.e.-citados no manejo 
das armas do precisão ; porém não são ainda• em 
gt!!nde unmero. . . 

Estando nestas circnmstanclas, convirá sem du
vida dar uma nova orga.o.isaçiio á arma de tptu
taria, dand>) maior numero .á infalltariil ligeira; 
porim, Visto- que não temos ~- todo o ma-
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te1·ial p1·cciso pnra uma tal refv>:ma, não tive 
du víd n em acceder nesta parte ú.s observaç<:lea 
da illustre commissão, de que na occasião pte· 
sente· semelhante reforma padia trazer incon ve
nietites praticos ao serviço. 

Posto que-.'a illllStre commissão reconheeiisse 
que a adual .orga.ni;;ação d~ve com mais algum 
tempo ser alterada, comto.do, fazendo esta obser• 
'•açoo relativameote ã actQalidade, não ·duvidei 
concordar eom ·a substituição P.roposta, ficando 
a outra reforma para a 0ccastiio mais. oppor· 
tuna.. 

.O Sn. F.e1m.u:- Pelo que ouvi ao nobre mi· 
n1s~ro, creio que deve-se daqui por diante en·. 
tender que. or-gani!S~ a arma de infantaria i: 
approvnr a ~reaçiio de dous corpos que jã. e:l:is
tem l Eu entendia de outro modo ; suppunha 
mesmo que o nobrê ministl'o, cedendo a~ n1eu 
<:onvlt~, me· désse mais- amplas informações. 

Existe no exer<:ito uma classe, <J.UC "se ch&na 
2• classe do estado·tnaior, que fo1 lançada ao 
inferno de Dante. · 

O Sn. BRA~nl'.o :-Apoi~o. 
O Sn. Fl!:~RA.Z:- Quem cabe aUi, com justiça 

-ou sem ella, nito póde mais ir adiante. 
:O Sn. nru:~:Dio '--Apoiado; eu o anno passado 

Iallei a este respeito. 
O Sn. FERRAZ, . ...;. Ha. officiaes de muito· inerito 

na artilh11ria; mas como essa arma não· otfereee 
flr!\ndes vantagens, porque o nnmel"O dos offi. 
-eiaes é diminuto, creio que <>rça JlOl" cerca de 
102, o· resultado e que toda a ma~ld!lde pmcura 
desviar-se dess& arma. O moço que entra na 
oartHbaria, ás vezes obrigado a. isso, tem certeza 
de que não póde passar de Ctlpiti<o, visto que o 
n~mero dos postos so.per!ores é dirninutissirno, e 
nau põde passar dessa arma para outra sem· uma 
licença. especial do corpo legiSI.ati"'lo (apoiados), 0 
que é ãs vezes, impossivel. . 
. A armA de · artilharia entré nós é de grande 
mteresse, assim eomo enl todos _os ·paiz~s; obri· 
gar-se, pois, a um homem . a estar esta.cio11ado 
nos corpO$ como subalterno por. toda a sua vida, 
~em_ esper11.nç.a alguma de uni futuro "prospero, 
c o meamo que querer-se que a a=ma de · arti
lharia não tenha um bom pessoal. O nobre mi· 
nistro sabe que alguns officiaes, eu conheço dous, 
têm pedido a SUll demissão desgostosos, porque 
não tinhão tUR futuro, e não podião chegar ne.otes 
20 annos a mais do que a capitão, entretanto 
que tinbão e3tudos da academia e podião pas
sar para o corpD de engenheirDs, ou para, outro 
qualquer. 

Vê-se pelo que acabo de dizer que nG exercito ba 
duo.s chlS$ea de o11iciaes que estao reduzidos a um 
estado de lastima.; e a 2•· clas8e do estado-maior 
é a mais miseravel, porque se lançArão pa.ra alli 
te>dos quantos erão õrigadeiros e coroneiS, ta.lvez 
com o desejo de desacreditar-se a esses o.fficiaes, 
daixaodo~o certas pessoas na 1• classe par~ irem 
subindo, e o resultado tl que o oftl.cial ·no posto 
de tenente-eoronel, capiuto 011 major, nunca. ha 
de ter accesso, e ha. d.e morrer no posto em que 
entrou _para . essa class~. Será porque P.ss~s offi· 
ciaes nao tenhiio capacidade ' A alguns faltaria 
o estudo completo, mas têm luzes, têm serviços 
e têm merita (apaiados) ; • de um momento para 
outro tirar.se todo .o· direito àquelles que já 
11restá.rão Bel'Viços e perdêrão gt"ande ~rte da 
!9ua vida em serviços _do estado, e abandonál-os, 
<1h r isso .e muito duro l 

,Talvez se diga que o abUS() diUI passagens 
era grande ; mw; o abllSo da cla>!sificaçâo foi 
além do abuso das passagens, JlOrque ~Qel!a 
depe!lde de uni arõitno, -e esse. arbitrio é fatal 
para muitos. Neste }l()uto· eu queria OuYir opa· 
.recer do nobre ministro, para. .,.er se alguma me· 

! did~ não seria neccssaria para melhorar-se 3 
. sorte desses officiatl~-

. Eu sei . que a classe do estado-maior é uma 
classe. ~u.ito impartan;ll _nos outros paizes, é 
u!D _v L vetro de grandes gcneraes; e, além de ser
vn·eu·o de grandes generaes, é a :rriiio dit~ita. 
delles; e não aei verdndeiramente se s_ o poderia 
lanç~l." mão com tanto e:<cesso e rigor de uma 

· med•da des.ss natureza, e se. não s~râ b<lan ado-
çar-se a tr1~te sorte desses o.fficiaes. . · 
. Fallo deste modo, não . porque esteja habilitad~ 

a apresentar rcwcdio para. uma t>o,·n ordem de 
cousa,;, maa fporque entendo que nii:o !Se deve 
fru:er tão flagrantes injustiças. 

Pelo que toca i> a>·tüharta, estrt Tlsto que vai 
ém granâe. depreciameoto, e daqui a dons dias 
não h!lvera _gente habilitada para. servir : ó ver
dado 1sso. Um moço da escol~ militnt· em qu.al
qu~r outra elasse da sociedade pócle obter muito 
ma•ores vantagens do que no posto de subal
terno, ou mesmo de capitão dd artilharia : so 
elle co~Cof!"er aos exames do thesour~ 11óde obter 
uma carreua m~lhor do que a que lhe o!feroJC~m 
os es~udos da artilllaria; e é ·melhor seguir aquella 
carre.ra do que morrer tenente ou capitão. 

Entre a. en~enharia e artilharia ha. certa ]irra· 
ção l).lle permltte havel' um nccesso ~ntl"e essas 
duas armas_; não sei a razão por que os officiaes 
de artilharia devem ficar circumserípto3 ao,; 10".! 
pos.tos que !la nesta. arrna, o que fu• com que 
muttos abandonem essa arma e os que nKo aban-
donão vivlio queixosos. ' 

Passando sobre outro ponto, que e ~obro a orga· 
nisaçiio do exercito, eu. peço 110 nobre ministro 
que me atte11da. Disse ti. Ex. que unicament·ê 
nos corpos de cavalla.ri(l, é qu.e se tinha dado 
falta de ofiiciaes ••• 

O Sn. ML'\:ISTno DA GllEnlU:- Di.>Se quê era 
aonde havia maior fa.lt.a. de officiaes. 

O S&. ~>:Rtv.z:- Peço 11 S. EJ>. que veja o s' . 
gu.inte resumo ; a arma de artilharia tem 10"~ ofli· 
cü1es, achão·se fõra. dos corp)>s os seguintes : 

Brigadeiro.. . . .. . .. .. .. . . . . . . . l 
Coronel........................ l 
Major.)s................ .... ... 3 
Capitiies....................... 2l 
1•• tenentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
!!• tenent~. .. . . . . • . . • • . . . . . .. . . 1 

'total. ... , . .. . . . . . . .. 50. ! 

Por conse~~;uinte rnetade. Agora t:re V. E~ _uni· 
e&mente 6 ofiiciacs qu!) estão estudand~, e ll.cào -H ••• 

O SR. ML'IõLSTRO DA GuERa.l. ; - Só sito seis offi-
ciaes que estudtlo '! 

O SR. Fmruz:- Só. 
O Sa. MrxtsTno DA GuEwu.:- Ha engana. 
O Sn. Fenru.z '-V. E.c:. Enlno no~ dir,t Ml} 

pareco que ha. um grande abuso, o que p<)de 
Lrazer grandes damnos estu.rem esses officiaes fô= 
de seus col'pos, porque ·perJem todas as all'eições, 
aquellas laços que os prendem oos mesmos corpos, 
adquirem outros habitos que siio fataes õ. dis::ipliDa.. 

A perme.nencia tambem de certos corpos em 
certas pro,·incias l•i>de igualmente d<lgcner;u: a 
diseiplil\a ; o nobre. ministro tem o exemplo disto 
no. resultado da permanencia do corpo do arti· 
lhlll'ia nll Bahia, antes dt! 1837 : os oflieiaes os 
sold:ldos, · adquirirão habitos eontrarios á dlsci· 
plin:1, envolvérão-se muito nas questões locaes, 
tor.nllrão.i;e quasi paiERno3, e isso roi fatal ; ainda 
mais_ fatal tornou-so porque o mesmo corpD não 
estava preenchido, ou antes dividido em. desta
camentos, e essa divisão de ·destacamentos ainda. 
é. peiilr para a disciplina. ; . parece-me- que li ~er 
conformo as leis miUtare11 qne os soldado~ des· 
tacadas ao -voltar para o wrpo ®tra.ssem em 
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cS(o!a de ensino. En desejo toda a T~nlura aos 
rnilltarfs, ma~ desejo lambem que os seus ser
Yiços sejão profieuos ao paiz, c panl o ser é pre
ciso que niio tenhão grande lllObilidade. 
Pe~ ao nobre mimsh·o toda a sua 11tte11ç1ío 

para os corpos est:teie>nndos na pro,·incía de Mato
Grosso. A. sorte do soldado alli é quasi a do 
:..,scnw o, nlio percebem seus soldos, sen·em os 
:Officiaes e trabalhiio em sou pro,·cito ; reeébem 
em tleneros o dinheiro que a na_.;ão lheii dó. para 
scrvncm lls suas nceessidades, !JS prets não siio 
pa'g('s, os otlielnes ou os eommandantes opresentão
-tiC na tbesouraria ~omo seus procuradores e enttio 
r.:ccbcm a impo•·tnncia de taes soldos l Por oeea
slüo de ter assento no tribunal do thesouro ett 
~i documentos que proviio o que acabo de dizer, 
(! r eclamo do n obre ministro toda a attençlio sobre 
(!SSC ponto. E' triste a sorte daquelles soldados, 
porém parece ainda mais triste a sorte do p·ai7: 
mantendo-os sem ter a esperança de ter corpos 
do e:oc:et·cito disciplinados. 
. A usura e a m;l. fé se apo5-sá do tr lste 'lllili· 
t.ar que outro meio não tem senão trocnr o seu 
·soldo depois de btwer prestado scrriços ao paiz, 
·no eommnn.lante do destn.enmento, ao comma~ 
J ante da cotnpanhia e ao· commandanto do ba- ·· 
t:Ubão, que os emprega em seu ·serviço pnrU· 
~nh<r . .. 

O Sn. Bn.<.xoXo : -N:'io e só J.l.. 
O Sn. FERRAZ : -E' estn a historia dos des ta

ca mentos dns fronteit·as, e se o nobl'e minis,ro 
q nizer procurar sn bcr o que suecedeu com certo 
officinl que foi remettido par,, o conselho de guerra, 
'\'cl'â como as eousas do nnsso paiz se fazem : 
todos os documentos fic:íriio parn o lado, e em 
vez de nmn pena elle teve um premio, sendo no-· 
>neado para uma commÍ$sno. Estes de1·em e:dstir 
se não Jcvt\riio sumisso ; .au.. os vi o corri-os. 

· A tropa. do ::Uato-Gro;so de,-e merece1· todos os 
cuidados do' nobre ministro, porque sem duvida 
~ necessa.rio naquellc h1gar um nucleo do exet· 
·cito · muito disciplinado ; não sei que questues 
teremos, ntns temos por \·izinhos n Bolh•la que 
nos contesta. os nossos dit·eitos sobre uma parte 
dos no~sos limiteS", e o I':' •· o~uav J,IOr (lUtro Indo. 

Pódc ser que _a trop: · .~steJa oem o1·gnni· 
snda, mas me admira nn;tu tsso. O bom cstndo 
<lc um corpo depende de um bom commanuont~, 
(!,na e:dens•io dn palavra, de um bom sohlado, por· 
que a disciplina faz muitas >czes mais do que qulll· 
quer outra virtude qtte por ,·enturn possa ter 
<>soldado. . 

Faço estas rclleltVcS. que o Sr . ministro tomart\ 
nn consi.!ernciio que Ih" merecerem, o n camnrn 
me p~rd•h po1· l llc ter to1na.du o lempo: a :te~:tiio 
hoje in tiio l>elli1, tão silenciosa, quu me parecia 
dnr uma ,-ida ml\ito saborosa no Sr. minis tro e 
no •niniste>·io. Essa Yidn n'luilllta-sc mnito boa, 
mas eu, ministro ~lc um pau; consti t11cionlll, nilo 
n. tlesejll\'a; ett por certo f••lgnrin \'er sempre n 
opposi<;ão, mcszno porque dlii faz unsccr defen
sores eomo o nol.m: d~putndo pela minlm. pro
·..-Jncia que fnllou lm tres dins. Eu m~smo, Sr. pro· 
-sitlentc, depois de onvil·o, niio fiquei homem, 
Duo; quasi abandonei o meu luJ::ar, po1·quc mo 
eon\'~nceu tllnto, quo cu niio sei como fiquei nn 
positilo que 'tomei!! 

Nilo ha cousa mclho•·, não ha felid<.la<Ie na 
•ida mais di~na de oprecinr-sc do que ser ver· 
dadciro ministerial como o nobr., deputado. Eu 
Jhc Agradeço a bondade com que se dignou tm· 
tar me ; a~adeço-lhc. mesmo, e o rninisterio lho.' 
<leve agraaecer tnmbem, o santo furor de· que · 
cllo · se possuio para mostrar qu11, . a opposiçiio 
<!n1 uma. camara era cousa qtte· não prest.a..-a para 
uada absolutamente ! E, Sr. presidente;eu fiquei 
l.l1o eommoYido ·com as cxpressõc~ do nobre de
pütaâ<;>, que n~tc momento quasi repito "o que 
clle disse: · · 

" Eu confio na sabedoria do ministerío: só 
elle é co.paz de lcTar-me ao apo:;êo da felid· 
dade. » 

Mas não; o ministerio é composto de homens, 
e os homens silo ramvels. E\le nlio poderá usar
do systema q uc adoptou sem uma verdadeira 
opposiçi'io : e se hoje o nobre deputado, porquo 
se empenha em sus~ntar o millis!Mrio actual. 
maldi" essa opposíç:io, talve~ me d~ direito de, 
daqui a dous ou tre~ dias,· o poder maldizer como· 
n>embro de uma maioria. 

'!'àci' aspiro á glori:~. de ser ministerial desse 
modo; c•·eio que u!l minha posiçil.o posso prestar 
maiores serviço~ ao meu paiz do que ·atado 
a uma cadeira esl'erando o aceno de ·qualquer 
:pat'a d<:cidir-1ne, para votar _com elle. 

O Sr. Bollc~rdo (mt,..istro da gt<tn'l'a) :
Sr. presidente, os inconveni.ent-~s que apresenta a 
e:dstenela de grande numero de oftíciaes do estado
maior d& 2• classe são inconvenientes do regula
mento, porque não tl!m passado á 1 .. classe scni\o 
a quelles que estaviio nas circum~t.ancias da lei. 
As~im os officiaes disponiveis do estado-maior c· 
que não tinhào os estudos tbeoricos accumn\árlio-se 
na. 2& classe, e dahi tem re:mltado a demora nos 
ncces~s de outt:os que !Ja mai~ tempo poderião 
ter stdo promov1dos a nao se dar esta c~-cum
stancia. Pu rem pute desses ·· oftlciaes está com
plct.ando o seu tempo de serviço nos casos de 
poderem obtet· reformas que lhe silo mais vanta
JOsas, e eu espero que não tardará muito quo 
ell~s dei~m algumas va:;as pelas quaes os ou
tros possao tam'bem ter aecesso. · 

Pot·tanto o mai que se apresenta 110 corpo do 
estado ntaior de 2~ cla>se é 1.un mal de tm.tsidio 
de\' ido à aecumulação da muitos officiaes ·na 
oecasiiio em que f-:-i organisado. 

Qno.nto o.os offieiacs de artilbarin, é ;-e•·clade 
que o aecesso nos . postos . superiores, de capi~ão 
para. cima, -não é muito raptdo.; porém até ca
pltilo ni!o succede assim. En v~jo na relaç.To 
geral que, por exemplo, o capitão mais nntino 
teve 1• praça em l::lSJ, sallio 2" tenente ·em 18:17, 
t• tenente em . 1839 c capitão em 18U. Portanto 
o acccsso não foi -...-a<>aroso ; e gu11nto ao· Cllpitào . 
mais moderno, foi eile alreres-alum no em 1S-l7, 
2• ttnente em 18J9, 1° tenente em 18:í2 e capiti\o 
em l tsõ:i. · 

Portanto, senhor?S, -não se pód~ dizer que os 
acccssos ntê capit:l:o deixão de ser rapidos. 

O Sn. F~RR.w. : -Mots todos mOços, o daqui a 
dous di~ não lta ninguem que poS$11 .ser capit:lo 
com essa rapidez. - -

O Sn. Mtl<I"Tno ''·~ GoJO:nn-\.: -E'· \·cr<lade qu<l 
no,; pos tos superiores o nccesso é m~is \'Rgaroso, 
o ns~im devi~ ser. Clllcllla-se ~ue h~ o ou ~ 
cnpitiics porn cada major, e portauto um acce!a~ 
de C;'lpit.iio B majo-r niio · póde ser muito facll. 

Obsel"\"ou-so que no fim do scn curso o o11i· 
cinl cstil. 2• tenente, qWlndo tnlYcT. mereceuc ser· 
cApitão ; mos se tooos os o1liciacs r.om estudos 
fossem cnpiti!c:;, quem serião os tonentes 1 E' 
ncccssarit> que todos os officiaes tenhiio · os ei · · 
tudos 1111. artilharia, e por isso nito é possi\·~1 
que cs tcMntes deixem do se~ officiacs com o 
curso complot~. · 

E ' Ycrda:lc· ·que as ,-antugen,; pccuaiarlns na 
vidn militar suo menores do que as do outra 
q ualqucr occupaçlio : mas lsso é conhecido por 
todos nós, Isso nos .: . commum com todos os 
outros paizes. Um vérdadeil·o militnt· professa a 
pobreza honrada. E' sáliido q_ue os seus recursos 
siio tcnues, c tem-se deseJado augmental-os; 
por ém a classe militar -é t:io ·numerosa quo o 
augmento dos seus ,-eneimentos, ptira s~ de-uma. 
maneiro. ..-crdadeinmtente · effiea:z:, "irla ·onerar os 
cofres pub\icos · dc-·'modo-:·tàl; que estari:~ · além 

' das fOI'Ç$5 do tbt'SO~()· . · _: . . 
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J!,!as é neces9arlo adTertir que por varias vezes 

-e qllllsi successivamente tem sido augme ntalios 
<lS vendmentO$ ·da classe militnr, jã com grnti
li~ões, já. com augmento de soldo, já eom 
nugmento de etapes, e conforme o tem permit
tido os recur.ms financeiros 'do paiz. Outros_em
pregados ha em sllmelhantes cireumstancias da 
classe militar, e en assentei que devia dar o 
t'xemplo mostranio a resignação que tinha. 

O Se. }'ERR.\Z :-Mas Y. Ex. é brigadeiro. 
O Sn. Mr:siSTRO DA GuennA, -0 soldo de bri

gadeiro não cl:lega mais para um. brigadeiro do 
que o de ca.pitão pnrn um capitão, e se eu sou 
hoje brigaderro já f ~ti capitão e já fui tenente. 

O Sn. FERn.-.z :-Mas foi em feliz tempo. 
. O Sn. 11-ll:.<rs.:Ro DA. GuERn.!. :-Fui tenente com 
1[>~ sr.m etap~ nem addicional. E' verdade que 
os 1f111 então equivalião a 50~ hoje ; mas ·o~ te
nentes têm mais do 50$ •. 
· E' verdade. que ha gra,·es inconvenientes em 
que os o!liciaes ostejào fora dos seus corpos, 
mas depois de .promoçõos ê muito natural que 
.aconteça isso, porque ha muitos offi.ciaes que 
estiLo despachados, tem fumilias numerosas e não 
têm meios para se mudarew repentinamente: e 
quando o corpo não esteja em comp.,nhia não 
lin razão alguma paia __ ap~essal-os demasiada
mente a fazer essa mudança, e dão-se-lhes dons 
ou tres mezes para se -apromp~arem.· 

Quanto aos o!liciaes de artilharia, h~t mui tos 
' l\\C e3tiio fóra. dos seus· corpos em serviço; ha 
muitns commissiies de engenheiros de qu.e elles 
são encarregados p.)rque não ha numero su!li
ciente de offieiaes do corpo de engenheiros, e 
isto mesmo é umo. ·consequencia da grande falta 
da pessoal quo se manifesta nas tres armas scien· 
ti ficas. 
· Quanto aos nQuscs· em ~a.to-Gro5so, ó ver
dade que !XI • tõm · dado ·alguns, e fêm havido 
processos; mas n'uma: província em q_tie a tropa 
:;e acha repartida em destacamento3 tao remotos 
e tiio distantes uns dos . outros , o go;-erno só 
pôde ir remt!dian•io os abWIOS á medida que 
l)lle_s vão appareee.ndo. . · 
. Julgada discutida a materia, é rejeitado o >'11'
tigo e approvada a emenda da commissiio. 
· 8ão apoiados e entrão em discussão os dons sé
~uiotes artigos adtlitivos oft'erecidos.pelos Srs. C~r
neiro de C~<mpos e Brusque, e pel11 eommissiio 
de marinha e guerra: 
· « O augmento da 5& parte de soldo dado aos 
of!ieiaes da 1• cli\S;;e do e:tercito pelo art. 11. da lei 
n. 6!:3 de 18 de Agosto de 18-52, aproveitará tambem 
aos ditos of!iciaes, tanto nas suas reformas, como 
nas pensões de meio soldo; e ,monte pio de ma
rinb,a, :ficando assim revogada a ultima parte do 
dito art. ·u da citada lei, que mnndou continuar 
a re~ubr para. esses . vencimento~ de refo~na, 
pensoes de mPlO soldo ·e monte p10 d6 marmha. 
a t.:lbella da lei do l• de Dezembro de ltlH. As 
disposições deste artigo são permanentes, e terão 
e~ecuçiio desde já.-Carneiro· d~ Campos.-F.C. 
.Aral.lio .&"''U<ju& » · · . . 
· " $ 1.• A 5"• parte do soldo concedido pelas lei" 
ns. ti i e 6t8 de 31 de Julho e 18 de Agosto de 1S>2 
aos otl!.ciaes de la classe do &Jfercito & armada, 
será ·contada-· para. os vencimentos de reforma, 
pensões ·do meio so1do e do monte pio, ::ficando 
revogada desde ·ji, a clausnl~t Ana~ do art. 5" e 
11 das referidas leis. · 
· •.1:1 2.• E' tambem eittens.iva. aos offi.ciaes da 
~ éfasso do exercito e armada a mencionada 
dispOsição. · . · · · 

n )11 3. • Não sel'll. por~m ella extensiva aos 
offic~aes que forem reformado3-. por irregnlaridJU!e 
de conducta, ou faltas gmves contrari8-S á dis-

ciplina militar,· na conformidade do § 2o dos 
llrts. 4• o 9<> das leis de 31 de Julho e -18 de·. 
Agústo de ~&>2: 

u Sal~< .. ds,; commissões, em 1• de Junho dt> 
18~--P«•·eiJ•a ela Silea.-A. C. Seára. n · 

O Sr. ·:sollc-~o.rd.e (miniitro da gu!}·,·a) ;
Sr. president~. o art'l;;o da nobr~ commi .. .;ü<> 
oft'erece algumas diffõrençfls do pt·opost? pelo 
nobre depllLado por S. Paulo ; ·uma dellas é ~ 
compraheus:to da se~unda. classe do e:c.~rcit~ no~ 
melhormento8 da qumln parte .. 

A segunda classe do exercito não chegA n ter 
quarenta officiaes, dos quaes umn p!!.rte i>• gozão 
desse augmento por estarem em pregados ; ell4 . 
é com postn, ou dos que estiio doentes .Por mais 
de um anno, ou dos prisioneiros de gue•·ra por 
certo tempo, ou dos qúe não cabem nos quadres 
do> corpos. Esto. circnmstancia de nio cabct·em 
nos q ualros eilecti\·os dos corpos se torna ca<ln 
ve~ menos frequenta. 

Ora, de não fazer-se c·xtensi •·o o beneficio de 
augmento da 5> parte à scguad•• classe do exer
cito resultaria. algum i ncon venicnte. c mesmo 
inj o.stiça. Se um. official adoecesse e morrcss;:, 
no principio dn enfermidade, conserv ... ndo-se n" 
primeira classe, teria a . vítwtl direito ao meio 
soldo já mellwrado com a 5• parte ; run; se por 
i u felicidade n sua enf~rntida.de excedesso · a um 
anuo, seria po.ssndo p:lra 11 segllmla dasse·, c. 
depois do seu fallecimento ~~~ passar a proposta 
do nobre deputado po1· S. Paulo) a viuva :fica.-ia 
prejudicada; ou e !I e mesmo s~ niio f.allecesse,. 
mW> ~e ficass~ impos>ibilit:ldo de senir, ficaria 
prejudicado na sua reforma. E' para evitar ~tll. 
d~sil{_uaidade, que prcfim a propostll. da com· 
miSSa!•. 

A commi ssào apres::nt.ou out.ra idéa que est:. 
conforme com a que lh·e a honro de aj.lresent~r 
no meu relatorio, is~o. é, a eonvenienc1a d~ qtt~ 
o beneficio de melhoramento de condição na 
reformo. nào aproveite :Í.CJ.ne!L<'s offieiaes que ti· 
verem -de ser 1·eformados em \'i rtnde da legis
lação que mandou refo1·mar n<Juelles officiaes qu<'9 
por conducta irregular, ~ão incapazes de coJtti
uuar nas fileiras do e:r.frdto. 

·Assim daremos uma vantiln-em a velhos mili
tares que por ·motivos estm•ihos t\ sua vontade 
se achão na .segunda classe, o ao mesmo tempo 
e$tirá uma certa desigualdade e111re 1!- reforma 
destes officiaes e a da'luelles que convum retm1r 
do sen·iço activo P.or lil:bitos [>elos q uacs se tcn1 
tornado menos dignos de co:~ immr a {Je1·tcncer 
ás fileiras do .exercito. 

Dâ--se a rnateria por discutida, e são appro\·nda.. 
os a.t·tigos additivos, be1n como tatnbem o projectv 
para passar á. terceira discussiio. 

Esgotada a segunda parte da ord~m do dia pa.'\· 
sa-se â primeira.. · 

!11.\TRl·."lJL.\ DE li:STOD.\~TI>S 

Entra em 1• discussão o segui11te pr.,jecto' 
n Art. 1.~ O governo fica antori,;ado para mnn.

dar admittir o estudante Ma.-tim Leocadio Cor· 
deiro _a exame das materios do 3•. nnno medico. 
e 't~mbem ;. matricula do 4° se fór approvado-
. a· Art; 2.o Fiea tambem autori~ado para mandar 

adruittir o ~stndanle Lniz .José Pei-eJra da· Silvac 
Manoel a exame~ das materias do -10 anuo med~co. 
e tnmbem ã. matrícula do· 5o se fõr approvad~· · 

« Art. 3." Para as ditas matric<J.!ás os referidos 
e3tudantes de>·em ja!lfificar previamente ,que· tem 
freqo.entado as aula~ dos :mnos i'elspelltivo~,· e 
que não têm dado nm numero· de faltas maior da: 
que o, marcado nos estatutos. 
· · • Sala das commissiJeí:, 26 <l.e Ma.io do 18;;;;.-; 

F. Octm:iano.- :Dutra Rodv:z..- Iloc).a. " 
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O Sn. LrrnAv~To reqner que haja uma só dis· . 
enssão. . · 

Este reqnl!rimento é approvado. 
·o Sn. Fllll!lEinA ri~ Act:un, obt~ndo a palavra 

peln ordem, e _observando nchar.;se nn mesa a 
:redn~i'io do p•·oJccto o cmendn~ sob~. a íixaçào 
das forç.as de terra, pede M Sr. pr~Slde!itO qu~ 
l1aja de consultar á. cau~ara se d1spe.nsa o mtersh· 
-c;io paro. que esLa maLena entre na. ordem dos tra· 
'balflos na sessiio seguinte. 

Feita est.a. consulta a camam dcei<lc peln atfir· 
nultiva. 

C.:~ntinúa n diseu~siio do projecto n. 7 relativo á 
m~trieula de estudan~s.-
. O S1·. A.J>r1glo Gui~na.rã:cs:- S!··. pre· 
side·.:te, pretendo offerecer um art1g0 ad<!-1t1v~ a 
este projccto, e em J>O\leas palavras _vol\ lustorHU" 
o facto q-.:c faz o objecto desse artigo. 

Um cstnd:mtc matriculado no l• anno d~ pbar
naa.cia em n faculdade de roedioiDB da Bah•a fez 
o seu acto, c foi r..pprovado; mas niio póde pasSII't" 
para o ·2• nnno medico em consequencia ~e niio 
ter os exames preparatorios que os noYOS estatuto$ 
·exigem. 

O estn]ante requereu matricular-se no~ anno 
medico depois de feitos estes exames; mas d•scm·me 
que niio lh'o eoncedê~o á \'ista dos novos e;tn
tutos, o . que .o.cho_ ttma 'l"ioleucia,. ainda mais, 
um · absnrdo. Póde ser ·quo eu ·esteja mal in!or
maao; .mas o' que é '\"el·dado e quo o ponto é 
litigioso .• _.O estudante a que me x:efiro fez o seu 
requerimento, que acha-5€ ha mmto em poder do 
Sr. mini1;tro do imperio. R~le..-a aqui d1zer que 
o 1• anno de pharmacin é identico ao 1• de me
dici::;a. Oro,· como púde aconteeer ímaiores rari
dlldes temos visto\ c;ue a decisão seja que o es
tudante niio se pôde matt\culnr no 2° nnno 
medico, e ha de pot• forçn se~ pharmacel,tt.lco, 
eis a razão porq11e offereço ~ste artigo addllrvo. 

O Sn. BM=:to off\lrece como artigo additi\·o 
no projecto que se discute o projec~ n. 16_, elabo
t-ad~ pela .commissão de instrncçao publ1ca. 

O SR; 'PaEStDEXTJt :- ~iio ba numer.:~ na c:>aa 
para se proceder á votaçuó. Fica · encerrada a 
discussão do art. 1 o do projecto. Os artigos ad
di\iyos seriio tomados. em consideração depois do 
votados os mais artigos do projeet.:l. 
Proced~se ti .chamada, e levanta-~e a s=ilo ti 1 

2 x horas. · 

Aem de 9 ele Jaaho 

PR~IDEXCI.~ 00 SR. \·tscOl<DJ,: DE IIU!PENDY 

A' hora do costnme fnz·:so a chamada, e achio
•c presentes os Srs. yiseondc de Bo.ependy, Paula 
Candido, Con~a das Nc,·es, Lima, Mello Frunco, 
l'achecv Jordão, Seó.rn,. conego Lenl, Ferr~, 
Luiz Soares, S:.yão Lobato Junior,, Rodrie'-es 
Sil..-a, barão de Maroim, Dias de Carvulbo, rcl
xeiro. de Souza, Araujo J~rge, Souza Leão, .Tra: 
·vassos, Paula Santos, . Lettao da Cu11ha, Jose 
Ascenso, Secco, Domingues Silva, Ara~jo Lima, . 
Eduardo França,' Barbosa, Teixeira de Macedo, . 
'fitAra, Luiz Carlos. · Aprigio Guimarães, Pin~Cl de 
C:nni>os. Sàrnh·o, B~lfort, Dutra Rocha, Nebiàs, 
'\VJ~.óderlev. Ma.gulh1ics Castro, Vieira. de Mattos 
~ -Padu~ l?leury. . · . 
. Comparecendo depois os . Srs. Fernandes Vieira, 

JaeinUio .df. Mendonça, . Barbosa da Cunha, Horta. 
Lima e . sn~a: Sobrinho. Pies .. Barreto, Nabnco e 
:Bernardes .de Gouvea. -

A's 1l horas o Sr. presideuto declara nil:o 
llaver. :iiCIISiio por $e não ter rcW&ido numero suiJi. 
cient.e. 

Aeta de • t de .Junloo 
. . 

. PnESlDló:l<CU I>O sn. ~SCO.'<DI> l>E B.~EPEX{>'( 

A' hora do 'costume fat-sc a chamada, e achão
se presentes os Srs. '"iscondc de Baepcudv, Paula. 
Candido, Machndo, C-orrêa das· Ni)\·cs; Lima. 
~ára, eonego Leal, Leit1io da Cunha, Luiz Soa· 
res, Luiz Araujo, Ferraz, Dias de Uar.,..alho, :Rooba, 
Mello Franoo, Saylío Lobato, Teixeil:a de Mncedo 
~drigues Sil:va, Pa:iua F!enry, _Bretas, cQnegÔ 
S•lva, l\fonte1ro de B&rros, R1beiro dn Luz, 
Souza Leão, Almeida e Albuquerque, Bandeira 
de Mello, André Bastos, barão de 1\laroim, Aprigio 
Guimo,ri\f!s, Eduardo .França, Paula Santos, .F. 
Octavlano, Vidra de Mattos, Cunha, . Ferreira do 
Aguiar, Raposo da Camara, Vorandcrlev, Fernan
des Vieira, Sayão J.obato Junior, D. "}'raneiseo, 
Brusque, Dutra Rocha. 
c~mparecendo depois os . Sr5. Teixeira de Souza, 

Paes Barreto, .Figueira de Mello, Paran~guá, 
Artlujo Lima, Titú.ra, José Mathins, Jacintho de 
Meno.on~.a, Pereira da .Silva. Nebins, Bermu·des 
de Gou:;êa,. ~eco, Pedreira, Pinto .de Campos c 
Horta. 

A:'$ · u: ·horas o Sr. presidente decl ara n iio 
bav~r ·sessiio ])Qr se não'ter reunido n11mero legal. 

I'~WDli:>"ClA DO Sll.. VISCOSO~ .Dl:: lnl!:l'El<D\'. 

Sumamo.- E.xpediente.-Pm·eccl'es de commis
sões.-Ordem do dia.-Mat1'icula de estu<lantes. 
-Fii:açllo das (or-ças 'de te>'J"a. Discw•.sos dos 
S1·s. ·D. F•·ancís-:o, J. J. da Rocha, ministro 
da ma>-i>aha, Brusque 6 ],fello Fl·anco. Votaçao. 
Aposentadoria do baclwz>·el F1·a,cisco Antonio 

· ll.ibci•·o. Votaçlio.-P1-ici!egiq d .ü:.·ociaçao Ser· 
g•pense. 

A' hoia do eostnme fuz-se n chamrula,. e achiio-sc 
!?_resentes os Srs. visconde de Baependy, Paula 
t;andido, Corrl!a 'das Neves, Lima, !:;eára, Leilão 
da Cunha, conego Leal, Carneiro de Campo~, R o
drigues Silva, Almeida e Albuquurque, Domln
gues Sil,·a,·Ferraz, Ribeiro da Luz, Bretas, Pa· 
oheoo Jordilo, Cunha, Teixeira de Macedo, :Raposo 
da . C<~mara. Wanderley, Dutr'\ Rocha, 1mr-JI) de : 
Maroim .E<luar<lo França, Luiz Araujo, Títàr~, 
Sobral, F tlrreirn de ~uiar, Jose AscellS:>, Souza 
Leão, Padua Fleury, "Pinte de Canwos, Nabuco, 
Costa Machado, Mendes de Almeida, Taques, Melll) 
Franco, .Gomes Ribeiro, Santos c Almeida, Bar· 
reto Pedroso, Dias de Carvalho, Brusq_ue, Rllchu, 
Atlrigio Guimnriles, Augusto do Olivc•r.n, Para· 
nagun, Araujo Jorge, Paes Barrete, Luiz Car
l.:>s,Teixeira de Souza, Belisario e Yllonteiro de 
Barros. ·. · 

r..ompáreecndl) depois os Sr!Í. Lulz'Soarcs,.Aze:·.· 
redo Coutinho, Antonio Candido, Jollé Mathias, 
Nunes Gon~alve3 e F. Octa\·iano, o Sr prosi· 
dente declara nb.erta a se.ssiio. 

Comparecem de~i~> os Srs. Pereira · da· Silva, 
Fern.andes Vieira, Y. LisbOa, V:ieh"ll de ;t\{l!ttos, 
Beroardes .de· Gouvéa, Theophilç, M!dré .~a$tQ5,. 
.\raujo. L lm&. Barbosa da Cu.nha, Paula. FOAseca, 
Faasto,. Souza Mendes, Mau;alhães . Castro, Si, · 
queirn Q11eiro:i, Figueira de· Me.no; Hotta, Freitas 
Tra\"lls.&Os, .'.Livramento, Nebias·, Lima· .e , Silv.a. 
Sobrinho, Sayio · LOba.to 'Juilior; , Say.ão Loba to; 
Pauuhos, Pau .. Santos, ~ec<io , JaeiDtho de Men· 
dooÇa; · .. eastello· ~ranco, ·. conego .. ~ilv~· Saraiva, · 
Henriqties, · Bande1ra de .Mello, "Brandão, D.·Fran". 
r~sco , Pachew e . P<ldreira. · . , . . · " . :; 

Utn•Se · e i.pproY~e as actns:dos dill.s 8, ll'e 
lL do correote. · 
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sÊs'Sío·~n:~;t-nE?"inrnn-cr,~nÊ 'Y855'~ 
EXP.&DIE."(TE 

Um oll'ido do Sr. mini~tro da justi~a, reroet-
1endo cópiu da infoxmação dada p•lo presidente 
.actunl da. J·eJaçiio da cõrte sob1·e o requerimento 
em que .o secretario da mesma Francisco Pedro 
de Arbues da· Silm Muni~ e Abreu, pede aug
mento .de . ordenado.-.-1.: c.om11lissão de pensões e 
ordenados. 

Do Sr. 1° ~ecreta·t'io do $enado·, communicando 
que constou a<i, senado que S. M:. Jmp/!'rial con
sente na NSolução declarando que tem direito a 
serem reforlllados os oftieiaes da guarda policial 
das provinciac. do Pará e Amazonas.-Fica a c:l-
mara inteirada. . 
· Um ~:eqtlerimento de Manoel.José Teixeira .Bar

bosu, ·pedindo autorisação· r!l.ra o pagamento do 
~ue se lh·e deve.-A· commissão de fazenda. 
~ I, ucio Candido Pereira de Carvalho," c Lou

renço Jnstiniano. de Siqneira, continuos da rcla
çao de Pernambuco , pedindo .augmento de or
denado. -A' comm.issão ·.de pensões. e ordenados. 

De Clll'isi:.Qviio de Abreu· Carvalllo e Contreiras 
t!apitão do corpo 'd:t gtHtrhiçiio :lh<1. d<1. provinci~ 
de Minas Gcra~.s, pedindo um11 pensiio em remu· 
nernçiio dos ~01 viços que allega té~ prestado,
.A' commissõo de_ pensões e ordcllados. 

De -Pt!dro· Ta,·ares da Costn, !solicitador dos 
rei tos da fazenda :!a província ·.da Parabyba do 
Norte, representando contra a ordem do thesou
-ro que o manda. restituiL" parte dos seu~ ven
cimento$, e pedindo augmento de ordenado.
N commissão de pensiies e ordenados. 

De José da Costa. Dourado, bacharel formado 
e~ direito pela universidade de Coimbra, pe
t:lmdo dispensa dos .exames a que pela legislaçiio 
d:~ paiz está sujeito, para .que possa oecnpnr lu· 
gar do magistraturo, visto ser f01·mado em aca" 
<lemio. estrangeira.'-A' CG=issiio de instt·uc~i1'tl 
publica. • 

De Bento· de Azevedo Pai v a approvudo no· 4.• 
nnno pharmuceutico, pedindo pernu~são para rna" 
triculnr- se no 2• anno medico, dispensando-se faze~· 
~xame dos pwcparatorlos exigidos peloll novos es
iatutos.-A' comrnissão de instrnc~iio pliblica •. 

De José Bnptistn Coelho, pedindo o lugar de 
guardn dns· gnlerias desta cnma·•n; e do José An
tonio d'e Men ezos Brnzil, José Joaquim da Silva 
.Tuniot· c Lniz Antonio dos. Reis, pedindo serem 
continuos.-A' mesa. · 

Lêm-sc e npprovi!o·se varlas rcdacdics o os 
seguinte:~ parece:-es, sendo o ultinlo por cscru
iinio por \>l v.otos contra 13 : 

« O lo lcnontc do nrtilhnria Jonquim da Gama 
Lobo d'Eça roque~· passagem pll.r-.l o corpo do 
cBtado-mniot 'do 1• clnsse. 

• A cou1missito do"marinha .o gucnn õ de pa
recer que so peçit() inforn1n~õc& oo governo. 

a Pahteio da eamarn. dos deputados, .12 de Ju-
:nho de 18:-,;i.:-Sedra.-Pereil·a d4 Si!"'~· , . 

.« A eommissitode mnrinba c ·guerra para poder 
dar aeu J?arecer ácer:ca da pretenção ao . Luiz de 
Beanrepa1~c Rohan., tenente .do· estado-maior de 
:l• qlasse, q ne póde· ser. ·de novo restitui do á arma 
de mfantar1a, necessita de informações do governo 
o. por ~sso é d~· pareee1· que s~. solicitem as refe~ 
ndas 1nformaçoes. . . . . 

·.. Palaeio da camam dos d·eP.utado3, 9 de J anho 
e 18;)5.-Sedra..-Pereil-a da S~l.,_<i. » · .· 

« Foi prescnto .. ã commissão d·e pen~õea e or· 
dena_dos o requerimento .do furricl reformado Fran
c!sco Pereira da Costa, pedindo. q11o se addicione 
ao 60ldo. do 6~600 com que foi rcrormado a etape 
qne no decreto de sua reforma" não foi incluída· 
e comquanto ,. commiss.ão reconheça tos serviços 
prestados pelo supplicante, que· atê em combate 
perdeu n mão diteita, merecendo muito dos po-

-ro•~ 2. 

I deres do estado, comtudo julga qu~ tai pr~t~nção 
deve ser defenda sómeut.c .depois de inrol'luacües 
do __ governo impt-rinl, e por isso é de pareee/qn.~ 
seJao estas pedidas • 

.« Pn~o da Cllmara. dos deputados, 8 de Ju'ubo 
ele 1855.- D. F. JJaleha.::ar du Sirvo-ira.- Gome~ 
Ribeiro.-J.. E. de N. s. Lobo. to. " · 
• « Aehando'se \·ago o lugar de· porteiro gunrda· 
h,·~s 2a seeretaril~ desta augus!a cn!llilm ·.pela 
den.tssao que pedtrn e obth·era João ::Jalerno 
Tosi'ano de Alme~da, a mesa propÕE) á. vossa appro
''at:a.o a nomea<;ao que P"ra este empr~go faz do 
eon.ttnuo Jose r'r:'l1CiSC';' Xavier de Ca.;lro, qtt() 
sobre ser o 1_nm~ antigo ~os. empregados, t~m 
sempre cumprtdo com :tSSldmdade e bom com
portamento os seus-c deveres. 

« Paço da. camnra dos depntados, 12 de Junho 
de lll55. - 'Visc:o•ule <le Baependy, presidente.
F':'a.,cisco de. Paula Candiào, 1° SCCrf!tario.
Lmdol(o Jose Cm·,·e.~ das Neves, 3o secretario.
F>·ancisco Jose àe Lima, 4• secretario,,. 
. :Jul~;iio-se _?biccto de liberação e vão a impri· 
nnr, os proJectos com que concluem os seguintes 
pareceres: 

« Foi presente á 1• commissüo de or~amento, 
a representação que a e~ta au:;usta camara dirio-io 
Thomaz Walker, superintendente dA companliia 
de mineração in:;rleza, estabelecida no Mvrro
V elho, província a e Minas-Geraes, em que allega. 
·em nome da mesma companhia, que, havendO·tl 
dita . companhia estnbelec1do seu5 primeiros tra-. 
balhos em 183() sobro urna p~opriedade em S. João· 
d!El-Rei, na qual consumia enorme capital sem 
pl'O,.eito algum .até 1&3:1, de novo se organisara. 
em 183l, para o fim de l1abilitar-se a comprar 
outra _ _propriedade, que cffccth·nmente comprára. 
no Morro-Velho, província de Minas-Geraes~ 
aonde fixon os seus sen·iços até o presnntc ; que 
á força de grand~s sncrificios, e do empre~o de
um segundo .:apttal, chegárn a companhia a•> 
estado de faze~ face às suas despezas, e .final
mente a poder effectuar um dividendo por seus 
accionistas, mas qne este estado de prosperidnd~, 
que começou ha poucos anncs, como· s~ deduz 
da certidão do pagamento dos direitos, que juntou, 
entra já em decrescimento em razão de bavct·· 
subido em umn grande progressão o pteço do 
todos os seiTico~ neste paiz, o por cons~g1tinte o 
de todos os productos. de 1\gricultur:~, e do es
tarem. já as suas minas a lüO braças·. abaixo !la. 
:supedicic do terreno, do quo resulta . a necessi· 
dade de um capital triplicado para se extrahir o 
mesmo producto que lm alguns annos se Olttrahin: 
quo a despeito da o!Tcrto. de salo.rios ete•·o.dos, 
nuo achl\ a companhia' trabalhadores sufliciontes. 
no pniz, sendo por isso do presumir, qu·~ cn1 
tempo muito proximo, t.erti do importar traba
lhadores europeus, so niio quizer abandonar ns. 
minas, circum$tnncia esta que niio só prej udi
cnrla.. os int.erru;ses do estado, mas principulmcn~ 
os da pro\·incla de Mínas-Geraes, .cujllS fabricas 
d4! lavoura e de ferro, encontrão- na companhia 
o seu. maior c mais valioso consumidor, pois que 
annualmente despende em objectos semclhan:e!> 
para mais de seiscentos contos de réis. do que t.ml 
resultado este estado prospero das ditas fabrkas. 
de lavonra e de. ferro outr·ora. em· deeadettcia: que 

· :pagn considera..-eis. direitos .de importa~.iio sobre 
machinas, utensilios e outros objectos que manda· 
yír ~· Europa., c os de expo11:açiio da todo o ouro 
que· remette para fóra do paiz: que desde o cO-· 
meço· de·· sem~ trabalhos, fo1 sempre o estabele
cimento da companhia, uma. escola do.mais ·subido· 
interesse, pois -que nas suas· offieinas e com o 
auxilio de babeis mestres <:J.U9 clla manda vir da. 
.h.'uropa, ganhào os brazileiros conhecimento d&s 
offi.cios meellanieos que os habilitão a servir em. 

13 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 15101/2015 15:51- Página 3 de 16 

SESSÃO E~l 12 DE J{jNHO DE 1855 
tO<lo o impN·i.> com ,·anl:l;::em da industria em 
{.:Hill: que ali} ao pt·esent., ha pa_go ao e;;tado, 
cle direitos de ouro que tom ex~t·aluJo, o compub 
de [,! arrobas 14lil>rag o 4 on~as ou tlOJ:UOOii, couto 
provou pt>I:L ce•·t idao junta á sus representação. 

« Allcga mais a r eferida companhia que mu
nindo-se de uma liCCn<JO. do goyernv paru s~ esta· 
belccer no Brazil em 1830, snj!litando-se a· uma 
taxa maior do que aquella a que C.!tal·a.sujeita 
A mineraciio nacional, tguo~a,·a_ qu.e as l~ts deste 
paiz não inhibiào que o ctdadao bmz!letro ven
Jcsse sua. propriedade de_ mineração a quem quer 
que rosse, poi,;;.q~e poster1or~cnt.e a seu con~r~"?· 
muitas cómpanh1a~ estrangetra:; e m_eSOlO ln<hn
cluos se estabelecerão neste unpcno com pro
priedade de minera~1io, de que até hoje ~oztio 
com os mesmos. ftwores q~;~c as leis estabelecem 
para os nacionaes: que, dtspondo o decreto de 
:!1 de Janeiro de lS'?J e o :~viso d~ 21 de Jull~o 
de lS31, que os subdiro5 do ltnpe~lo, não preCl· 
são ue nutorisnção alguma. pat·n comractarem nas 
terras de sua propriedade ~oc1edade qu~19ucr d~ 
mineraçiTo, com quem lhes par~cer, tacdltava a 
companhi:l o nssociar-S<J d e qualquer modo aos 
proprietarios br:.lzileiros e go~ar do~ me~mos fa
,·ares, como praticou a companlna mgloza deuo
min:lda-Morauba.s c Cocaes -a qual e m 1$33 
se c~labeleccu nCL n\esma p1·o-:incía de Minas· 
Geraes, e por se ha~·cr soocorrtd!l o.lesS! d ecreto, 
.nrrendou uma J?,ropncdade de nuncra~uo a pro
prietar!os . bra:nlelros J?Or uma gra';de somwa ; 
e>itou os direitos da s1za e os ae o % de que a 
mineraç!io nacional roi isenta, sendo tambem qtte 
pelos decretos de 27 de Janeiro de l iS<l l e 15 dé 
Setembro de 18a6, for-lo ?-utorisado.s duas com· 
panhias in"lezas, que · fix.ar1'i\l seus trabalhos nos 
lu"arcs déhominados - Caudon"a e Morro das 
Al~as -nn mesma pt·ovinein de Minas-Gernes, 
-com os mesmos favores de que gozão os brazi
leiros: que tendo s ido :eot·ganisada a companhia 
impetrante t"m 18S!, podia, qW>udo comprou a. pro
priedade do Morro-Velho, de que pagou t?-tnll av11l· 
ta,Ia s!zn arrendar tambeut a propned<lde, a 
exemplo da companhia de Moruul>a:; e ~:Oca.es, ou 
compr~r a. axe~plo de ou~rv~ estrallga1ros a. pro
priedade, em -..·ntude do dn·e1~ comulUm, e col
loc:u·,sc assim ·no mesmo pc em que aquellas 
C<Jmpanhia~ es ti'io. gozando do.> mesmos favores 
de que gozão O!l nacionacs, .s~ndq_ tambem 9-ue 
ainda. hoje ·mesmo uma modtficaçao m1 orgRm~a
~·ii.o da companhia impetr~to, com '?utra de_no
ntinaçiio, a collocarin em ctrcumstaUC!Il.S de licar 
isenta dos direitos exccpcionacs, que p:tg~, . mas 
q u~, julgando d~ seu de\'~r ob~u~·ar r<:hg,osa
tnentc ns .con.Jiçiics que Jlle foruo 111!P~;; t!ls,-pro
.cu~o.rio sempre appeltar para 03 p•·1uc•p1os de 
j\tstka e cquido.Jc, nntc os altos podereG do osl:ld~: 
qne o in1posto excepcional , que sobre o. compauhta 
p esa, não seria nm sacriftcto que ello. nil.o ~~es~c 
com ~ratcr se as suas minas nilo olf~recessem J a tno 
<~onsldcra\·eis difficllldades, se o preço de to:.J.os os 
ser\·itos não llou ve,;sc s11bido a o grilo e m que se 
acha: que o art. 3-J da lei n. vH de 2l de Ou
tubro de 18!8, que exclue do beneficio da 1• parte 
do mesmo artigo á; companhias, que existem eru 
Yirtudc de contractos com o go\·erno, conté m uma 
ver dadeira pena, contra quem mais utilidade presta 
no e:otado, porquanto sendo a companhia impe
trante a que maiores rendas tem . dado ao estado, 
c que maior somma de beneficios tenl produzido 
paa·a a · província de Minas, é ella a uniea., que, 
e xclui da dos beneficios da lei, solfre -as conse
queneías de uma disposição excepcional. 

a Conclue fiualmente a · compazrllia referi4;1 pe
dindo, por todas as razões expostas, .a revoga~o 
da 2• parte do art. 32 do. lca n. áU' de ~ de 
Out-~bro de 1~, para o ftm de sea· ella equipa
rada ás companhias, cuja mineração está no 
mesmo pê em ·que se a cha a mincJ'II(.iio na
cional. 

« A 1• commissiio d e orçamento eomizundo 
attc11tameule LoJas estas. aUegaçi:.e3, recoaheceu. 
~ua ~xactid'l~ e procedencia, ttão sú quanto ás 
corn_panhias e~trangeiras_ e lnJ.ividuos q~e _SI: 
acltao eü:lllaleczdos no patz, em \'lrtnde do dtre>to 
eommuw, sem outro o:tu; senão aquelle a que 
está sujeita a minenção nacional, eomo tatXlbem 
quanto -aos nlores elevado», que o es tado tem 
P arcebido. e- todas essas vantagens q 11a de seme
lhante estabelecimento resultão para o pai:~~, por
que tudo está competenlem~nt.& pr.ovado.-

" Reeonhece .tambem a com missão, qae a dis
posição. eomprehendidR na 2• parte do art. :t~ da 
lei n. 511 de 2:S de Outubro de . 1818, envolve
uma exeepç~o. q11e , se não é uma petu~ · está 
pelo menos em opposiçiio com 011 bons prinei
pios de ~'Cono_mia $OCial, que a reg•·a estabele
cida na 1• parte do mesmo nrtiga sauceiou:a. Se 
o pensàrnento da lei foi fàvorecer 11ma. ir;dustria 
decaJente, !ome11tar a produeção, e a.lo.rg.tr a 
cspnera .do .cons!lmu, a e>:cepção da ·lú fere este 
pensamento e os prlncipio3 de igwd da·Je, em que 
deve J ouca1lsar tod;\ a imposição. _ . 

(f D~mais, so a 1·igurosa ob3ervnncia de igua.I ... 
da de paru com os e~t.rangeiros ue~ !(O:tO da· di
reitos civis póde ser uma con.iição favoravel á. 
intl'oducção ele capltaes e eolonlsação em nosso 
P!liz, a1uella excepção da lei e_nYolve sem dll
vtda disposi~o contraria a. setXlelhaote fim e 
altamento incon'feniente, ·tanto mais quanto a 
companbill estt·aogeira de que se trats tem ím
portado grossos cabe1ae~. ind ustl"ia e braçCI.~ po.= . 
este paiz, pa,·a o quat ella tem sido de mnnif~sta 
Yanta<>em. 

a Em conformidade com e~~es pri11cipios e con
vencida das ra.zões. expostas pela companhia im
petrante, a commissão teria de propór a -esta 
augusta camara a revogação da 2• parte d>) art. 32 
da lei de 28 do Outubro de 18'18 para o :fim de 
fi_ear 11 mesma companhia ·col\oeadA des:le já em 
cncum:;~ncias iguaes áquellas em que se acha 11 
minet·ação nacional, e s.o as necessidades do the- -
souta publico. q11e tem a- seu cargo despazas -ex
traot•dinarias, n 1o lhe impuzessem o dever ele 
limitar a exteusão da protccção q11e a companhia 
impe.tra, e R que tem ineontestavel direito. 
· « E' portanto a com missão d~ ps.rccer q !lC ser A 
de ~uidade para a compaollia e de convenie.a· 
cia g~ral para o palz que ilce1·ca dest a J<'retencão 
se. adopte uma escala decrescente de dirattos, p!lr;l. 
o que oiT~rece o seguinte 

<i PRO.: .ECTO 

« A. as3Cmbléa g~l·allegislath·a resolve : 
« Art. 1.• Os direito~ de ouro que aetllalmente 

paga a eompanhia d_e mineração d<l !4orro-Ve!bo, 
n <l provinc•n de l\f1nas-Geraes, Sl!r..1o · redLUrdos 
d'ora em diànte na rnzib de um. e meio por eento 
em cada um dos dous pro:dmos annos, e de um 
por cento em cada um dos 1\eg\Úntes até que a 
mesma companhia tlquo collocada no p! em que 
se acha a mioeraçilo nacional. 

"Art. 2.u}''lca.paraeete elf~itorevogadaa2• Jl!'rle 
do nrt. 32 da lei ll. óU de 2t! de· Outubro de lSJS. 

a PA<;o dD. camara dosdeput.acloa em 11 de Junho 
de Is;).;.-J. M. Wanderlcy.-C. Ca.'neiro diJ Cam· 
pos.-P. de, Paula Santos. " 

« A's commiss()es reunida~ de-diploma.eia e jas
tiça criminal foi remettida a convenção celebradà 
em Lisboa em 12 de Janeh·o ultimo ent~ . o 
_crol'erno do Brazil e o.governo de Portugal, para o 
fim de se prevenir e reprimir respectivamente o 
crime de falsific~ão de moeda, tanto metallic& 
como fidar.iaria, eotn" e•uso legal em ambos os paiUs. 

« As ratifie.ações deverã.J ser . trocadas aepois 
q"ue os respeeti TOS poderes legislativos "'{'PlOTa
r~»> a pa1·te, que <t da sua attlibulfão pnvatha_ 

« Es~ parte é a appllcaç:lo dD.. penalidade de 
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suas leis criminaes á falsificação da m?eda do 
pai:z: com cujo gove•·no se-eumractou, cqutpn~n.do 
as penas dus C.~o~es da mot:da bn<zsleu·a. 
.., da moeda portugueza,_ acgu.ndo a legisw,ão de 
cada uma das duM na.çoea. . 

" O corpo legislativo Jl?rtugue=, examinando a 
mencionadu• convenção, Já lhe deu o seu assen· 
timeDtO, apprOV~do U~_projecto dC lei, pelo ~U~ 
se applicão as d1spos1çoes -penaes dos ar,s. ~
:!07 ;tOI:l 209, 210, 211 e 21::> da :secção 1• do c;tpi
tul~ C• do codigo criminal portuçuez, prowulgado 
por decreto de 10 de l.Jezembro . de lOil.l!, nos !R· 
dividuos que em Portu~l e em aeus aomm1os 
falsificarem moeda met&llíca, com· curso legal no 
Bra~il. papel moeda, no'as do baf;leo, bllhet~· 
do thesouro ou qu.aesqner outros t!tulos autor•· 
sad.os por l~i br.azileir", e bem as~1m 1'10~ mtro· 
ductorc;; e passadores desses t~tulos e moeda 
falsificada. 1 · 1 t• · b ·1 · d • Compete ao corpo egts a 1vo raz1 e1ro e-
clxrar se approvll a p&rt~ ~a convc'\çao,peln qual, 
reciprocamente, se tiPPliCD:O n~ reg~as e peu_au.da
des estabelecidas no cod•g() Cl.,mma~ t..ra~!len·o, 
titulo õ• capitulo 2•, w:ts ~ 18, 174, 17<> e l1U, tllll· 
p\iadlls pela lei de l:S de Otltubro de. lbW,. aos 
individues que em territor10 do Braz•l !ulssfica
rem moeda metallica com curso legal em Por
tu<>al papel moedà, notas do banco, bilhete~ do 
the.•o~ro, ou quo.esquer outrOs tltl,llos aUL?l"l8a
dos po1· lei portugueza, e bem ~s~?sm aos mtro
dudores e p>t$Stldo~ desses titulo.; e moeda 
falsificada'· · " • 11 « Bem examinada a ihtll co_nvenç.w, .: .c .a. para 
as comm;ssões reunidas de <ilPI<.t!''.nc"J. e JUs.t.lç~ 
criminal de importancla ~ de uLslid>de publl~ . 
dbl.o mesmo as comm1ssoes, s€m o menur tec.10 
de serem contradictadas, que era gerSlmente sen· 
tida no Br:L.Zil a necessidade de cuegarmos_ a um 
!lctordo com a nação pol"tugu~a. lJIU"tl o fim de 
se punil" o cri mo de fQlsilica.çao de nossa moed~, 
qu~ desgraçadamente e por _vez~s .se tem pro.tt
eado em domínios de S. M. Flddtssnna. 

" Ambas as Da~ões luerãO eom ~1m tal ace~rdo, 
porque a falsifieaçiio de moeda <: um dos !l':un~ 
.mais graves, qne por seus el!~ttos perntc1osos 
c graves prejuilicitO em commum a iortunu pu• 
bliea e privada dos dous estados. _ . 

"E como pelo art. 4• da conv~nçuo se não ttra 
o direito a nenhum dos dous putzes _de a.lter~r 
as liUIIS disposi~i:ies penaes em t•ela~uo ~ est•~ 
pulações assentada., qu11ndo o futuro o Jl,llgue 
conveniente; ticllndo entendido .9-ue. os. ertwcs, 
a. que 8C rcfct·e o accordo, seruo .pnn~~?s em 
cada um Cios dons paizcs segundo ~ 1~grasd e 
com as pc:nolidadcs, quo então M a at·em e-. 
c•·etadas, tratando-se assim ~ómenLc deili.!l<).~lpar~: 
c sujeitar á mesma pennlidade a fals caçno "" 
moeda brtuílcirll o Jlort11guezu, niío he.$ltlio u~ 
tnomcnto as commissües reunidlls do (\tplomaeta 
c justi~.a crimlrs11l em 11pprovo.rem a parte da con· 
vcuçílo, que pcrtcnco ao corpo lcghlativo. . . , 

« E noatc sentido tr.m a honra de pt"Opvr u 
cnmara d9a Srs. deputados o seguinte 

« M\0$ECT0 D& Llo:.l 

" A assembléa gcrallcgislativa dec~éta.: 
" Art. 1.• E' approvada a convenção celebrada 

entre o governo do Brazil o o governo de Por
tuglll, em data de 12 de Janeiro de 1851>, :\cerca 
da repressão c puuil)ão do crime de moeda falsa, 
na. yart!' que ~da a~tribuição . da A.Ssembléa geral 
leglSI:ú.tva do Jmpcrto. · · · 

a Art. 2.• Ficao derogados quaesqner dispo-
aiç~s em contrnrio. . . : 

" Paço · da camnra .dos depatados,: em 6 de 
Junho de 1855.-Pereira da Suva.-Jcu:itttho dé 
.Mcndonça.-F. x . Paes Barreto --1.~ A. Bar
bo$a.-B • .A. de Magalhl!es Tagues.-J. A. de 
Maga.l.Mes C~tro. 

E' julgado oLjccto de delibera~ão, e vai a im
primir l'ara enttar na ordem dos traballJOS, a 
seguinté re:;oluçào, e o parecer das commissões 
de diplomacia e justi~a crlminSl sobre a con
venção celebrada entre o go,·erno do Brazil () o 
de Portugal áccrca da puniçüo e repressão do 
crime de moeda falsa, publicado no Jor·nal desta 
manhã. 

a A commiss1ib àe pensões e ordenados, tendo 
devidament<:: t-xaminado o decreto de 2<l de Ja
neiro ultimo, que concedeu a pensão annual de 
2-iOS ao furriel ref.:>rmndo Francisco Pereir:l da 
Costa, que. alem de mais ~rvico!l, foi inuUUsado 
no braço direito na batalúà dê Monte Cnscros ; · 
nttcl_ldendo ·quanto ó justo e digno que os servi· 
dores do estmlo s€jil.o sempre gulanloados, é de 
parecer que se adopte n seguinte. resoluc;_ão, que 
tem n honra de submctter · á opprova~ao dcst.a 
augusta = ana: 

« A nssembléa. geral legislativa resobe: 
" Art. 1° Fica approvada a pensão annu.nl de 

2!\JS concedida :10 furriel reformado Francisco 
Pereira da Costa, por decreto de !!8 de Janeiro 
de 1800, devendo contar-se desde a data do ci-
tado decreto. • 

« Art. 2° Rev~güo-sc quaesquer disposições em 
contrario. 

«. paçc;> da cnm11ra dos deputados, 8 de Junho 
de 1800.-.D. ll•·ancisco Balt/UJ.un· da Sil.,ci>·a.
Gomcs RibeiJ·o.-J. E. de N. S. Lo/)ato. » 

Lê-se e vae a imprimir pllra entrar na ordem 
dos trabalhos o seguinte parecer da 1~ com-
miss!io de orçrunento : · · 

" A 1• commissão cie ol'çllmento hl\vendo exa
minado o. proposta do go~·erno na parte que lha 
a3 despezas publicas a cargo do miuisterio da. 
fazenda no exercico de .185U-1857, e não tendo
de propõr altemção em qualquer das rubricas 
de oespeza desse ministerio, ·v1sto a necessida<le 
de todos os serviÇOs a que ellas attendem, e nã(} 
se poder diminuir a. respectiva despeza, é de 
parecer que a sobredita proposta sejn adoptada; 
e paro. 1sto n '·offercce convertida no seguinte 

l'lWJECTO I)E LEl 

« A assembl~a geral lcgislati\"a decreta : 
" Art. 7.• O ministro de estaj:lo dos neg.xios 

da fazeslda ê autocisado p11rn despender pela ma· 
neira desigo11da · no~ paragraphos seguint es a. 
quantia de.... . .................. ll.Oól::>!n$21~ 

«A saber: 
" § 1.• Com juros c Amortisa,.<\o 

de divida c.xterna, oal
culll<Jos >lO cambio de27 

<< ~ .2.• Juros dà. divida intetna 
fundada ••• •••• • , ..••• 

« § 3.o Ditos da di..-ida inseri
·. pta antes da emissão 

uas re3pcctivas · apo· 
)ices e pagnmento em 
dinheiro das quantias 
da mesma divtdh me-
Dores de 4.00~000, na. 
fórmá do . tut. 95 da 
lei de 2,1, de Outubro 
de 18"J2 . • , .••• •• , ••• 

" ~ 4. o Caixn da· .amortlsaçào, 
fiülll da Bahia, empre-
gados no resgate e snb-
stiluição dQ papel moe-
da •••••• ••••••••••••• 

"§·5.0 Pensionistas do estado .• 
« .$i G.o Aposentados ....... . ... . 

38: SSOIIOÕO· 
t;l2".3: 3Giit203-
300: í9i$-l0& 
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" ~ i .• Empl·çgndos de r€pa~-

ti~ões extinct.as .•.••.. 
« ~ 8.• Tbesouro nacional •.•. • • 
<1 SI 9. • 'l'hesouu.rias _ .......... · 
~ ~ 10. Juizo dos feitos da fà· 

zen da •••.•. - - -- ..... -
« ~ 11. Allandegas ........... .. 
" Si 12. Consulados ...•.... : • ... 
,, s; 13. Reccbedorias ........... • 
« ~ 1-l. Meslls de rendas e col-

lcctorins ........... .. 
« S) 15. C:~.38. da moedà ... , ... . 
« s; lG. Otneina e arnmzem de 

p!Lpel" sellado .•...••.• 
« ~ li: Trpograpbia nacional.. 
« ~ 18. Officino. de apoliccs •••.• 
« ~ l'i). Administ~açiio de. pro· 

prlos nacicnaes ....•• 
'' ~ 2.0. Dita de tencnos diaman-

tinos ................ . 
'' § 21. AJuda de custos a em

pregados de fa;.~nda. .. 
« § 2~. Cnradot·in de africanos 

!ines ............... . 
'' S) 23. Med!ções de terrenos de 

mnriubas ........... . 
'' § 21. Premias da letras, des

r.<>ntos de assignados 
das alfandegas, com
miSsões, _corretagens c 
segul·os .•.• L __ ·-_·- __ 

« § 25. Juras de emprestimos do 
cofre dos orphãos ..... 

« § 2G. Reposições e restimícões 
de direitos e outras .. 

« Si 27. Córte c condueção de 
pào-bra::il •••••••.•..• 

~ S) 26. Ú\)l'as ................ .. 
« S) 29. Gra.tific~ões .......... . 
<c· § 30. Eventuaes ............ . 
<C §. 31. E1<ercicios .fi11dos ..•...•. 
« § ;32. Pagamentos de defuntos 

c ausentes .......... . 
« § :3:3. Dito de deposito de qual-

quet• otigem ......... . 

4;J:911S00ú 
3~1:00JS000 
501 :2;)8$000 

G:HJ!il$0)() 
1-18l:U9Soo:i 

17~:031>$000 
~H:5íOSOOO 

~H<': G%$000 
111: GOO:lú80 

67:480$000 
50:000SO~~ ~ 
3:3G0$000 

21:00~$000 

ll:OidSOOO 

12:0005000 

UJOO~OOO 

3:000$000 

100:000~000 

so:oo~~ooo 

50:000$000 

40:000HOOO 
~00:000$000 

lO:üOOSOOO 
20:000$0~0. 

I! 

li 

s 
l~s. ll.G~l:3!9~'27ii 

". :Paço àa calJ!ara dos deputados, 11 de Jnllho 
,]e 180~.-C. Ca>·ucil·o de CamJJOS .-J. M~. ~Vun
tJ,J>"Iey-.-1!'. Pa~/a Santos 

PI:DIEIRA PAHTE DA OHDEM DO DIA 

J?rocede-se ú ,-otaçiio do a~t. la ào projccto 
lL 7. deste nnno que autot·isll o governo a mandar 
•no.tncular no ;><> a.nno medico a Marlim J.cocadio 
Cordeiro, cuja discussão 1icárn enc~rrada na 
ultima sfrssâo. - E' appmYada por 50 votos-
contra 10. . 

Entra em discussão ~ sem debate:! ~ appmvádo, 
por -Gu votos eontt·a 9, o art. 2• que autorisa o 
governo a mandar admíttir a exame da 4• anno 
"' à matricula do 5• anna medico a Luiz José 
Peleira da .Sih·a Man<>el. 

O art. 3• é tambem approvado sem debate. 
Lêm·Se, apoião-so e entrão em discu>Siio os 

seguintes utigos addíti-ros. · 
" Ofi"ereço rotno artigo additivo o projectç, n. 1(; 

deste . anno da. commissão de instrucção pnblicn, 
autonsll.ndo o go'l"emo a. mandar matricular no 
G~ tmno da fa<:uldade de· medicina da Bal1la c 

·.estudante Bernardo Josê Affanso.-Bnmdâo. 

« E' i::;nalm>nte autorisndo o gov~m~ a mandllr 
admitlir á matriculK. do 20 armo modico o estn· 
dante e:..aminado c appro~do no 1• anno de 
phatmacia pela faculdade fia Bahia Arcellino Jas.t 
ú e Almôda Pernambuco, satisfeitas as condições. 
de exames prc paratorlos dos novos · estatntos,-
S. a R.-.4p<·ioio Gu.ima•·áes.» . 

« O govet·no ~ obrig&.ao 'a no.an1ar matrlculnr n!J 
2<> anno da e3cola de medicina d3. córtc o ·es~udante 
Adolpho Oabral RapO$Oda Camara..-.traujo Ltma.P 

« F'ica igualmente autorisa.do o governo a dis· 
pensar os preparatorios ao es ludan te An tonia For· 
nandes da Costa Junior para s~r admittido á. matri-. 
cuia do 2• a uno da eseola de medicina dtt côrte.
S. a R.-Lima e Silva.·, 
. «_Fica o go\·erno autorisndo a conced~r matrien
las ·e a r.àmitíir 11 ex~mos os estudantes que allega· 
rem perante a 1·espectíva faculdade mo ti vos justos 
que os hajií<J ent baraçado de se matricular e fuer 
ern tem r-o conveniente estes actos e~eolares.
Paula Ca><dido. u • 

Tendo pedido a palavra o Sr. Dlitra Rocha, úc~ 
C!\ ta. discussão a .fiada por se ter de passar á segund$ 
parte da. ordem de dia. 

SEGUXDA. PARTE DA OlWEM: DO DIA 

YI~Aç:Xo D,\S :i,'ORÇ.~S DllTERR-'

E nh'a em 3<~. discussão esta; mn.teria. 
O Sr. D. Fr~n.oJ.sco ,-CreiO que na~ta dis

cussão não se ndmittírá debatJ sobre a política 
·geral. 

O Sn. Pn~;:smExTE.-NJo c pcnnittido. 
Ulu y,)z.-Isso jli passou. 
O Sn. D. l"n.\::>Cioco:- Ell. apen:lS pergantei; 

queria sabe1·. . .· 
Desejaria que estivesse -pr~sente a Sr. ininistr() 

· da (:tlerra ; não cst•\ cã ! 
O S!l. l'm;:smENTe :-Tambem não é co3tume ser 

CÓn"fidado para aSa di$CUSSão. 
O Sn. D. FnAxcisco :-S. Ex. ficou de dar algumns 

e:.::plicnções, e atê hoje ainda e.stamos por ser e..:pli· 
cados! ()lpoiados, ">-i$adas.) . 

A co.mmissão . cortou, emendou, zurzio ~ S. EJC. 
abaixou a eab2ça ! 

"Lembro-me que fa1l'tndo M'-'ta rnateria um nobro 
deputado da opposiçiio, di<se eu que erll este sem 
duvida o caso de-sapienlis est i>~ mclius muwr.-:
co,cilium.-8. Ex. não está j>resente pura Te•pon
der, para dar as de..,idas C.'lplícaçi3es. A ~ommissão 
de marinha-e guerra representa a maioria da casa:; 
a maioria c. sem d~vida alguma o voto do ·governo~ 
o voto do R"ovemo todo o muudo sal:le que é muito
bem manejado pelo denodado -presidente do conse
lho. A consequencia a tirar, por um homem profano 
nestR.s m • .terias, como cu sou, ó 9ua S. Ex. o Sr. 
pro~ide nte do conselho niio e.; ta satisfeito com 
aquelle sccrctll.rio de estado. ( A.poi::uios e risarla.s.) 

ÜJ'tl, eu que sou realmente tapado nes~s mate
rins, dcsejari11 ouvir o.o nobre ministro dll guer-ra~ 
ou a qnem quer que estiveõl;e habilitado pata expli
car estes altos seAl"edos de P.Stada, estes mysterios 
que são de certo fMeis para ()S il/uminaàos. 

O Sn. 11-!k:r.Lo FRA:s-co :-Di:r:em-q_ue o Sr. mlnist~ 
da guttra esl.á demit.tido. 

ALGlJXS Sns. DEPUTADOS :-Oh J oh ! 
O SR. M!>LLO FRA=<<".o :-E' o que se diz. 
-0 SR. D. FRA"!<Cisco :-Então >l~m mais palavrtt. 

porque se !l1>t.à. dcmittido está J>Gliticamentc morto. 
c em defunto ninguem dâ.. (U.i.sad.as.) Eu po1-ém 
creio que niio c:>tá demittido, que ahi ba engano. . 

-Senhores, eu julgo que a pasta é muito gostosa, 
e por isso !:Usta muito o Jargal-a. Tem seus_ espi-
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SESSÀO E:\1 12 DE J liNHO DE 18:1;). 
uhos, .:. v.>nln~c; mas tambem te.m muitas rosas, 
muiws at~mctivos; e. um ca•ll!>O \·ast > p wa muita 
c ousa Lonit L. 

O Sa. SA:<TOS E Au.r:;;ID'- :-Fal1c soum o rccru
t~mcnto. 

O S!t. D. F.t.o:et~o:-0 noLre deputa.lo tom
be rn dc,·e f . .Lll:u· ; ó da maiol'ia, e por co nscguinte 
s~d attcndiJo. Eu direi alguma co usa a esse respei
to. mas bem , . .; o nobre deputado que sendo cu da 
oppo~i~iio, CJU'-'Iqum· obsen·açilo qu.e 1~nba. de fll.
z~r seri consider.lla logo p~la gaute da m:uona 
como um za,.o. (Risadas.) 

SoLre cota matc1·in, do rccrul,\mcnto, estima
ria tamucm que o ~~-. minist~o me ~íss~sse ql!-al 
(· a base segura. que c:.:13te pnra se proporelO
nnr o n111nero de recrutas com qnc cadn pro
vin•ía deve contribuir para a forn1ação do exer
cito, porque quem vem lá da> provincius d~ 
not·te cr ollsürva que o• \'Bpores sabem dalh 
,(\ tu1hndos de t·eerutas ' nua púd~ deixar dú ln· 
Jn(#nun· n d~siguald.ndo com que so proce~e .a se
melho.nt~ respeito. Sim, s'io só as pro,,incins do 
l\famnll1io, C<i~rl, Pnrú, e~c. , que· alimentã0 as 
fileiras do exercito. 

O SR. Bn.1.,;oA:o :-E a de P~rnambuco ta'nbem-
0 Sn. D. F'n,\NCIS·~o :-A pl'o\·inéia da P~rnam· 

louco tem tmüta g-Jn~e para fallar a seu favor, 
,; um::t pt'ovillcía gr,~nde e forte, só ella é m:tis 
do que o re.>tante do norte:. c . nem cu estn·e 
para ~numerar toins as pronnmas, lembret-me 
dns ·que muis soiirem. Ora, não seria bom que 
os Srs. minish·os tomassem ?~r "bnse o numero 
de . deputtl.dos que cad,1 provincia dá, para que, 
na propor~i'io dessa gr;\ndc vanto.;:;em de que go-
7.:io, concnrrão com -o_ sett ca.nh.ngeute. p~u·a o 
<':<ercllo? Verian10s cntno· que a prov1nctn de 
j\finnb que ntc· hoje quasi <]ue n~o tem dado 
r~crutas p::tra o e~ercit~ e n:arinba, denP. -~a;· 
um numero avmmt}ado. (~tvowdtls c l·eclo:nnaçúos., 

. o Sn. PA~L,~ c.,~OJD():- Niio so pegn este 
ttnno nn i;cn como o nnno passado. [Ui,arlas.) 
U~u. ,-o~ :-Apoiado; perJ~ o seu tempo. 

'o Sct. D. r'R.~NC!SCO:-N~o se pega na isca? 
Tomem sentido nisto. [Risad,z,;.) Logo o~ nol>res 
deputaria$ d~ Minas não querem que haja li•re
ct·manlento. 

Em Minas, scnh~~s, ha. co1no. que uma..maço
narin entre os partidos pat·a. obst.ut· ao rcct·ut.a· 
menta. 

Quan :lo sobe um partido diz-se logo: - Tu me 
sentido, u'io recrute os nossos.-Quando sob~ o 
c;utro pnrtid•' acontece u. mcs~na cousa; de. ma
neira guc nni ltn. umn )'>orf~ttn homogcnc,dadc 
:\ccrcn <lest.n mntcda. (llisa<l~s, apoiadot . e 1'e· 
rl!'tmaçul~.S: • ~ 

O qnc ·ê vcrd,ldo, Sr. prcwl~ute, 6 que c prc
ds~ ter olo dR.S p:>!Jrcs Jli'O\'Inclas do norte; 
\'t>jiio-sc ns entrarias dos vapores , c ntte!tdn-sc 
como cllcs ,·~m carr<'gnd1s de recrutas. (Apoimios.) 

U1r.L ''~7. :-Asot·a vêm mais oõcra•·os. 
O Sn. D. Fn.\~Ct~co: -Isto serti ")>om P•\t'a se 

tomn.r c1n considct·ncP:o quando ~c dtscutir o pro
jecto de lei que ap1·esent J~ o n 1bre dc1;mtado o 
,.;r "-andel'le,·. ·Na actual•daic o quo c exacto ;:. qu~ difficilmente se ver:l. um filho de :\finas 
fQito soldado ou marinheh·o. (São liXJoi<rdtH,) 

U)r.\ ''()Z :-Ellcs não vêm no vapor. 
0 Sn. D. Fll«:SCl$éO:-Ntio vcm.~or. tem~ s~ 

n::i:D n1uito poucos, um numero mu•ttss1mo hlJ!!· 
nlitado sóntente conlp~stQ daquelles quo ll\lO 
têm <Llgum padrinho luzia ou saquarema. 

O Sn. HoRTA :-Lá não lllt mllis isto. 
. o SR. D FRA.NÇISCo:- Ou de outra. denominn

.;:fo.o que hoje tenllão os partidos. 

E que a·~modi•l cnt'io ao mal prco.ente scnào 
PT·Jp~rcionar o reci'Utam~nto pelo numero Je deputa
dos que cada proYiucia dá? Para que não Veia
mos províncias menos poveadas,. como a do :!tfu
ranhão, Piauby c outras qo.c muito soffrem o 
pc~o do 1·eerutamcnto. snngradâs, esgotadas pela 
constante leva ae recrutas, e pela- a·etirada dos 
escravos traballwào•·es. 

Disse nqui o ll<lbre presidente do con~clho qne 
do ·norte só vinhão escrav,)s ~uins. Nào s~í bem 
o que S. E,;. entende por escrtl\'OS rtlins; tal
vez quize~se dizer cscraYos viciosos, Clll'regados 
de el'imcs, etc. Mas ou pcn$0 que. S. E". não 
entenderá que <'Ssas p n•!;ões d~ crianças escr:'l
vas, de tanta. gent·1 moça que tem vin to, sejâ<> 
Cl'imill<>sos, $cjiio YidOôOS. rApoim!os.) No pt•jn. 

;,; cipiQ fvi utn betn es3a ,. in 1a de cs~ro. vos, porq ae 
manàárüo -se enn·~ cllcs muitos vi cinsos c ruins. 

i, e a~é criminos6s; lto.ic J>Orém vem a ftúr dos es-
cravos,. o que sem duv<dn desfale~ muito os bra

i ços proprios d~ U'abl\lho; de inancim que cssus 
I provincias suo sa'lgt•adus pel0 rcc,·utamento quanto 
I aos homens livres, c sito sftn·grlldas quanto a tra. 

I 
balhadores pcln L·emcssa · de eseL·,-wo;. E qual 
ser:í. enlio o ~eu f11turo. . 

. E este grande mal do recrutamento n·fio s~ p-der:í. 

I 
ir attenuo.ndv ~ Eu, f1·aoo e humilde como sou, atL·e
''O·me o. apresentar .l consideração. dos protíssío-
naes e dos nobras ministros alguns meios que cal
culo podcráii pL·vduzir resulta-dos vantajos<Js. 

Qual o motivo por<t ue s~ nito !Ja de cumprir 
cxacta e religiosamente a disposiç;1o da :ei que 
marca os prnzos ·pa''' os Scl'viços dos votuntanos 
e dos recrutados? Aco.barão o tempo que lhes pre
screve a lei, tcnh;h imm~dint tm~nte su:ts baixas. 
Infelizmente, porém, Y~·Sc o contrario; 0_3 volun~-. 
l'íos que acabao o pt·azo legal s~r~·~m amda mats 
dous. quatro c seis nnnM! E o que será então àos 
pobres recnüados? Nem fàllernos nisto. 

·(Ouvem-se alguns apartes.} 

Qua pl·etendeis com isto dizer, son~or-cs ? N <i~ 
: YIÍJes o rcsnltaâo da falta do cumpr•mento d~ 1 leis? Tenho conhecido soldados com 20 e mats 
•1: ll.nnos d~ serviço 1 E que inceut~vo, que espera~ça 

chamará dest'artc o~ nossos conctdadaos ao serv1ça 
j dus armas ·r Haja cumprim~nto de contr~c~o, obser
' vem-:-.e fielmente a>s leli e a constttu,r,:Lo, que_ a ! rcpu!rnancia ).Jade diminuir, e os \•olunt:trll)s hao 
. de npparecol'. 
i Quem csiuàa, scnlwrcs, o moth·o fjlle· cmllaraça: 
j a melltor o1·ganísaç•\o _do no.;so exercito; os cnten-

1 
didos, os p~·nticos, com q11em tenho ~aliado, conc~r
düo que um dos f:(r~nú•l>' obstaculos pnra o engaJa-

I. mcnto de \'olunturios c o não cumprimento <!= 
condi~.ÕP-!1 estipu~lid(ls ncs~~s eontractos: cumpruo-

l ~é ess.ns con jiço~s: "\."Cnmdo_ ú pra7.o marc~dt> na 
lei dé·se baixa ao voluntano, e ll)go que Bto se 
fiz~r nacessarinutentc 1tüo da a!lluir soldados para 

I o U'>SSO CXCl'dto. . . 
' Ontro meio que cu m~ l~mbro !?ara íacll1~a\: o 

I 
comparccim!!nto de volu"t:'~··os, meto que o. mtn!s
tlrio tomara na consLdera~.IO que llle m!lreoer,_ e _o 
se<>uintc. Já se deye ir tent<Lndo um cnsa1o fie dimt

j nu'lr,\Q de eastigo corporal. ( Apoiadús- ~c~1ama;-
Ç<io:1 Porque ra~tio os Vúlllnm•·ios não s€rn.o tsentos 

'I ua chibata e da prancha? (Apoiados. Recl!Wt-zçau.) 
En julgo, senryores, que .muit'~ ge"te _não ha ·de 

que1·er ''estir a farda com medo da chibata e da. 

I 
prancha; inas logo que q Vlllunto.ri~ souber que 
não e~i"em dcllc mais tempo de ~crvt~o do que lbc 
marca a lei, que está liy~e da chibata e da prnn

í cha, ha de com mais fac1h dadc nlJstar-.se no exer
' cito. 
j
1
i U:.n voz:-Nlo deve lutver distincçiio nas m~s

mos co.-po'>-
ll O SR. D. FRA-'!cr~co :-Not.ár;"to que aqui na eut'l.il 

temos no· corpo de municipMs permancnto.s UJ!1 
·exemplo que apoin est11 minlla. leml1ranga; os mum-
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cipaes pc-nll:l•lcotes pr()pt·iamcnta ditos não ~st:lo 
:oujcltvs :. chibata , c~ltl"et.'lnto que os pJdcstt•cs 
estão .. . 

C».< Vox :-O~ l"lJcs<.r cs nii<' , as companhias 
-addidns. 

O Sn. D. Fu~<:Is~o :-Pois ~m. siio as e.m,pn
nhias nddidas; o que é r.P.rto ,:, que na cúrte tem o 
mesmo corpo, com um sõ commantl&nte, soldado;; 
sujeitos a eastigOd corporaes e outros is~ntos. 
Assim sig-.;~-~e este c~cmpl·.> llp~nt\s com() Ulll 
ensaio·. 

Ainda mais on~romcio qnc na minha fraca intel
li~encia julgo poder>\ supprir. o exercito de )ll.'i\Ças 
sem nec~ssitar recorrür-s~ ao recrutamento, é fa
zer-se Ull)a lei neste pniz, onde o em prego publico 
c infcliznJcnte a prtmeirn industt·ia, em que se 
determine que nlo poderá ser empregado P,Ublico 
Individuo algum sem ter servitl.o no exerclill, ou 
sem dar nm homem por si, Ol\ sem contribuir com 
uma certa. quantia pnrn premio dos cn gajndos. 

r na um alla>'te.) 
E os St•s. padre.; tnmbem fiea~>em sujeitos, por

que tudo quanto oi bom, vantajoso e d<! hom·n na 
carrdrapublicalhcs esta aberto .... 

O Sn. Conru':A DAi< NE>Es:-Eu não \'IIÍO i ucon· 
' 'cniente nlgnm nisso, basta ser lcmbran~a SUB. 

O Sn. D. I•r.,\ :<CJSCO :-De;cjára tambcm saber, 
Sr. presidente, a razão porque at<i lwj~ ainda se 
ni'ío tentou 1·ctormar um tribunal <tue no nosso 
palz é completamente onomnl9 c inconstituc:ional, 
Jallo elo supremo conselho militar, o qual exerce 
funeções, gozn de j u!"isdicção que pela nossa con
stituição sõ é privatiYa do poder moderador. O con
selho supremo militar, além de intervir em julga
mcntn6 do processos militares, altet'<J. !l.S sontcn!t"S, 
minora penas c nt~ pcrdõa ! .... 

2\iio se , .;, pois uma Jlal5rante violaçiro da 
nossn cons.titui•;ilo? Como pots eon tinúa n cxis
út· um tribunal CJUe não se compadece com o 
nosso estado actunl ? (Apoiados.) Convem por
tanto modificai-o organisando--o segundo a nossa 
fõrmll de gO\"tll·no. 

T••mbem desej.\rn saber o que é feito de Um-· 
tas carnmissvos encarregadas de r·~vcrem leis mi
litares. Qu:ü .:; o resultado cou!3e:;uido por ellos? 
E ntretanto todas Yiio comendo dinheit·o. e o que 
lt:s de peior é qne a legislaciio militar, que por 
todos os ·pdncipios d~Yc ser a menos c<>mpli
cada, a mnis Jnconica posskel, hoje, como ~a-
11om os, <; üxcessiyamcnlo complicado.. Eu scl'\'i 
utuitJS annos co:>mo auditor, n:lo p oucas \'czes 
ltlc ,.i embam~aJo no exercício de meus deYe
r.:s. E ' vcrdnu<: que s:io poucos artigos d~ guerrn, 
po1·ém ltn. muitns qucst<•t!s ~uSl'.itndas sobre ~llcs 
c ns commlssiic;; Ain<la nilo der1Io pnrccCl' at~ 
,t:U\11 • • . 

O Sn. F1mn.<z ~-E~tiio l'CtlccLi:lo.lo. 
O Sn. D. l 'n.l:o>Cts::o :-Fazem muilo ~nl, por

que o o progres.~o do minislcrio> é re-1l.xti.Jo ...... 
(Risadas.; 

(IIa wn a11arte.) 
Cooeordo C()ffi o nobre ,JeroutD.rlo que mo · d:l o 

apartl!, de qne " p:·essa .; fnimign da pet·!~ição ; 
l!Ul:s entre a pressa e a grnnde uemora ba um 
l\lClO termo. 

O mA:l. exis~e, senhores , c cl'eio que não ha
,·erá nulttar, desde o soldado propnamenb dito 
até :w marechal do exercito, I(Uc conheço. bem~ 
le~istaçâo militar •. (Apoiados:) 

Não sei se o Sr. ministro da guerra disse al
gum:~ consa ,;ohre a questão dos conselhos ad
ministmtiYo3 ; en tenho 1•i:;to commandantes de 
corp<>,; muito queixosos , c muitos otliçiaes dize
rem que hoje estii:o mtlito mais mal sen•idos do 
que em out.ro ttmpo o nã.o se! ~c con\'irà refor· 

mnrcm-sc esses con;;clhos, ou voltarmos no a:ltiçp 
estado. · 

Sobre a commiss1io de prnpostas pam promo
ções, tomei um apont:lmento que desc>ja,·t• que 
esli\'esse pr~ente o nobre minist.ro da l'!llerr.~ 
p_nrat· .md exr>licnr, pois quo me parece contr~
dltto 10 o quo on\'1, Fallando-;.e sobre csso. com
missão do promt•çÕCll, disse S. Ex,. que tiuha sido 
ii!•ti~';lida porque o supremo. eonsQlbo militar 
nao tmha tempo para se occupar com tanto tra 
balho. 1\Ias , senhores, todos ns membros da 
ac~unl commissã9 si\o membros do supremo con
selho milita1· l Creio que se elles n:io tinhão 
tempo pa•·A essas causas. creando-so 1\ tal co n
missiio, como ~ que se foriio buscar 03 m esmos 
individuas tão atarefados do supremo conselho 
milita1· púra n compor?! Hn um uni co memqro 
dessa commis;;iio que ni'io pertence ao supremo 
conselho tnilitar , e esse membro é moderno , é 
elle o Sr. mareclial Francisco XaYier Calmon Ja 
Sih-a. Cabral. 
Sobr~ esse ponto ainda tenl1o uma obs~rrl\Ç'ito a 

fazer. C\·eio q uc antíga.ment~ os é$cla.-.;ci men tos. 
pa1·a essas promo~ões erão ual.los ao Sr. ministr() 
da guerra pela 2• eecÇii.o da secretaria, que t inha 
mnlot· pessoal e ·da.dos mais completospa1·a mclhor 
desempenhar tão artlu.1. tareft\, como er•io linos 
mestres, informações archivadas, mesmo certos 
empregados pratieos, ~utígos, as tradiçves; etc., 
etc. E ainda. a ssim hnvião 'lueixas ; quanto mais 
lwje pela maneira por quefuncciona. essacommis
missno ?! O clamor é maic-r e talvez bem íund:Jdo. 
Espero que me digt'io tQ.mbam alguma cousa a est.} 
respeito, pois de5ejo ser esclarecido. 

'fambem desejárn saber so S. Ex. tem ou não 
resolução de mandar forças para o Rio Negro. E" 
esta província extrema, límitrophe com. estnd05 
vizinhos: n<llla ha apparato de um commandnnte 
de armas, e cntt'etnnto a for~a que h\ estti não 
che"a. a ~O solJados ' Além do perigo da Yizi
nllnil{'a dos e3taúos Hmitrophes na um perigo 
const~tnte e permanP.nte da \'i:dnbança, das aggr~
sües dos índio~ selv:1gens. 

::5t:~nhorcs, ·::ou. a.:;oro tocar em um artigo que 
pnt·a mim é sempre uma chaga. (L<!, ) 

Eu. hei de vota1· sempre contra. este aTtlgo, por
que entendendo-se (não sei · porque desgra<;a ) que 
lugo qnc a guarua nncionnl destaca é sujeita ã 
cltib:lt:l, n«o qu~ro de modo algum nrriscar os 
gunruo.s nacionaes : receio muito •• .• 

P oL• causa d~s~e medo j n eu tive n hon rn de 
npr~sento.r n<:!stll. cnsn um projeeto muito pequeno 
pelo ~~~~ o.utot·, mas muito :;r ando pela sua lllatc
ria; e ~lle l_á jnz no . pú da secretar ia. Dc~ejava 
Yél-o dtscuüdo o oluetilado por tantas .:apaculades 
que hn nesta cnsa; po1·que p. .materia ó mui~ 
transcen<lente, trat:J-se uada menos <lo que do evl
t;1r n chibtltn nas eo~tJs de quem a não de,·e lc
\';u·. (Apoimlos.) 1~. pürgunf.o eu, com um argu
mento de pl'imdt·a iutujçíio ; o tilho do tencntf:
corond pe la linha, ipso {a,to é pt•imc iro cadete 
de tropa de linha, cslt\ livre tia chibntn e do ea
lnbouço ; mas se f<•r para a guarda nncional, & 

ch•bat.n o cspcr:t, o cnll\bou~o o ho. de reter. 
O Stt. Connf.:A n.•s XEv,~;s :-:\!as ha um a vis<> 

do Sr. millistr<> da jl\stiçn En\ sent ido contra
>'iu a.:> que acaba de llizer o nobre deputado. 

O Sn. D. Fa•:scEra: -Aviso não fn.z lei , se 
b<:m que infelizmente r.o nosso paiz os avisos 
destroen1 as leis , as leis "''o contra a. <:Jnstitui
~iio, c tudo assim Yai amalgnmado. 

0 !:)~. ÜORRU D.~S XEVJOS: -~fo.s O :10\:>re de
pu\lldo mesmo· l'Cconhece qui! o casLigo da chl· 
bat:l r. a guarda nacional é contrll u lei. · 

O Sn. D. FRAxczsco:- Eu acho iSBO liqui
do, mas t>iio se entende assim; e ·os guardM na
cionacs estão consto.ntcmcnte levando chibata. 

Ult Sn. DJ::PUT.IDO :-Aonde? 
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O Sn. D. Fiu..~crsco:- Aonde?!. .. Em toda a 

pa rtc aonde e lia destaca, e é nec~ss •riu cn tcnoie•· 
o destacamento no sentido em que eu dig->> isto é, 
nesses d~stae~mentos no rigor da pala na, quando 
se fica sujeito ao r~J::•llamento de Lippe. Ni.iu 
fallo des~es simplices dcst<>eamentos de freguezias, 
fallo'dc corpos destacad·;s; al1i ~que está o perigo. 
(Apoiados.) 

Creio que pedio 11 palavra o Sr. ministro da 
jttstiça. b:u .des~>jaria ouvil· S. Ex. justificar um 
se11 aviso coneeJendo privilegias. Os privilegios 
são por sua nat11reza restdctos,- .e entretanto ::.>.Ex. 
pot· um me•·o aviso detct•mina que todos os filhos 
dos officiaes da guarJa nacional pOS>âo assentar 
pr,oça de ca·l~tes. 

(!la um aparte.) 

Mas go~olo. dns mesmas honras ()IV tem os mes
UlOS p~·i,·ilegir,s A bonra é completamente pc~
soal, não ,·ai além; o .Privilegio porem nãv s~ 
limita :.i pessoa c vai além. 

Assim o Sr. mini.stro da ju,stiça conceden um 
privilegio .que não podia concedct·. Se eu conti
nuasse a S~t· auditor declaro que ni'io udmittiria 
nl'nhum. 

O Sn. ~Irxrsnto DA Jusn•:<t dá um aparte que 
não OU\"ÍffiOS. 

O Sn. D. l<'R.\:>c<sco: -ld~m es! quud ülem va
ld, E' 'O mesmo toda a vez qU:e elle fL ra a lei. 
O goYerno nã,, põd~ legislar, é meramen te exe
<:utor; ni<o de1•e estar a crear n3m a dat• pri
,·Hcgios. · 

t:" Sn. DEPt::t.<Do:-l\Ias a gnat•J~t n:lcional não 
tem cadetes. · 

O Sn. D. Fn~scr~co:- Não é pam a guarda 
nacional, é pura a tropa de linha. 

III-z out,·o fiJ.la,·t~ qu-e nao our.imos.:1 

Pois bem, cnt>io comp•;r.se-ha qu~i touo o 
<,:'(crcito <ie ·cndet~s (•·isadas;, porque qualquer 
homem ljlle tem uma gra,·o.tinhl1 ainda. mal la
\ 'adn é logo offidul da guarua nacionaL 

0 ·S r;. (;<)nmlA DAS NEVES: -lssO \·ai de nc
<:ordo com as sua~ itléas d.; acabar com a chi-
hatn. ' 

O Se.. D. Fiuxcrsco:- Eu peço ao nobre de
putado pela Parahybn que, com o talento que 
tem con1 o. .Frudencia de. um ministl'o da igt•eja 
.:~~~adas~, nao en,·enr;nc as" minhns expre~sUes. 
Eu não quero acabar com a cllibntl\, apenao 
•lpresentci uma idcn qne poderâ cllrunar-sQ um 
<msnio em relação aos voluntnrios. 

0 SP.. Co~tRh DAs N''"'ES:-Entiio como nÓhou l 
imprt\doneia no meu aparte. . 

O SR. D. FIU.xctsco :-C.>mo achcilmprndcncia ?! 

. O Sa. Conru~.~. D.\S NEVEs:- Sim, o nnbre de
pntnJo disse que d1. prudeneia de nm ministro 1 
da igreja niio era de esperar qo.e fossem enve
nenadas as suas expressões. 

O S~t. D. Ftnl<crs~o: -E' ver.Íruic parque a. 
prudencia e propriedade do nliOi$tro da igreja. 
(Risadas.) 

O SR. Con~~o\ DAS N~:vEs dá ~1m aparte que 
niiJ ouvimo3. 

O Sn. D. Fn\~CISCJ:- O esclarecimento do no
bre depuiA:lo não pgdia leva!~ a isso •. 

O Su. Connf:.~ D4S NEvEs dá-outro aparte que 
não ouvitnos. 

O Sn. D. Fn~~c1sco:- Diz muito bem ; <l o 
IJescit~ a me, qUia. mit:S surn, et humili$ corde. 
[Risod!1s.) . 
~ora, seul!or~s, deseja\·a peüir um f11vo~ a 

S. Ex. o Sr. ministro da guet·r~~., o como dizem 

que um dcputa.d.o da opposição ·qunnd~ pede al· 
gum fa\·or ê logo ~en~ido l,'i.S'aàas~, en desejava 
ter occasiãa de cxperim~ntar o grão de vet·dade 
que IJÚLic haver ui.<to. !Rísad((s.) M:ns ~- E:t. 
não est:i aqui, .e então n:io .me parece azada 
cstc1 OCC<ISiiio. 

C li Sn, DEPUT.rno:- Diga, diga, 
O SP.. D. F"'~"CI~~o: - Achão que sempre ú 

bom dizer'!! Pois bem; de>eja\·a pedir ao Sr. mi
nistrv da guerra 9-ue um capitão q ne exist.-. no 
1\branhiio e que f~ t mand,tdo para aUi por S. Ex., 
o que diz que conta cOito !>:·ande apoio nn depu
tação do Ceal'á, o de fign~<Je;; da cOrte, se ó uma 
~ousa tfto boa; so ó tão prestimoso, que ,.á para 
o Ceat'tl. 

UM Sn. TkJ>UT.\DO dl um ap:u te que não ou
vimos. 

o Sr.. n. FnA:<crs:o:- gue di~ que' conta com 
·o apoio dos nl)bréS ueputaclos pelo Geari\.; que 
ninguem l11e hn de faz.er mal. Ki<o sei, se isso 
scnl· verdade, ou se h a verá fanfarronada, ma3 o 
que é certo é que ellc o diz publica. e univer
salmente. OrJ., $c esse capitão é tão boa co11sa 
(~·isadas1. se é Uo prestimoso, s~ tern tal latitude 
o seu prestimo e se eont:l com n pt·otecção dos 
nobres deputados, eut>io que vá para o lugar em 
que estiverem. 

Ulr SR. Dm>o:r.illo: -:Nfl1S quem·é.es3e capit:'io? 
O Sn. D. FR,~crsco:- Poi não sabe? E' o 

Sr. Josquim Perreirà de ::.>ouza Jacarandá. (Ri
sadas. ; Este homem tem gmnde c~leb>idada. Não 
vü·üo :oinda os bellos arti;;os de gazetas c-nu· 
morando suas fa,anhas? On! são curiosos, cs· 
tupendos ... 

U>.t Sn. Dm>uTADO :-Se assim é, póde taLnllom 
fi car no :vrrmmhüo. (Risadas.] 

O Sn. D. Fn.l.~ctsco : -Xada: que ellc lã não vai 
bem. (Rism!as.) S3 cite tem t;i:o bon; padlinhos, 
yá marar com ellcs p~ra o saborearem, para o 
apr~cia,·em. [Risadas.) 

O Sn. AuousTo nE 0Lrv..:tn.t:-'- Venhão factos. 
o SR. SAL<TOS 1~ Ar,,mrn.\ ; - Fll.ctos nn~ fllltii?, 

são de publica n~toriodade.; c ·perante o Sr. mi
nistro da l(nerra ~xistem documentos, e .st de
nunciãruo fa.ctos que devem ter uma dectsao. 

O Se.. D. FnAxcrs~o:- E~tti f dto o meu p~dido, 
c muito desejo ser attcndido. Remato minhas 
tosca~ 1-elle:-tiie~ p~dinJo desculpa á camara pelo 
tempo que !hP. t~mci. 

Vo:<F.ii: -l\Iuito bem. 

o Sx·. ;s. ,J'_ da I'tocl~a:- Quando saa.brio 
a se"ulldn discussão deste projee~o immediuta
mentê ~edi n paln.vra. Tinlta que fazer sob r!!_ n 
rep3rtiç,~o ch ~uerra observaçucs ~~rnes que cablao 
no debntn doo aL'I. 1•, mas que licav.lo ·um llOuco 
deslocadas n-to t enlo cu cntiio obtido 11 pa!avnt. 
Podia talvez tkl-as aptesentnd•). qua!'do se trato11. 
do nrt. 4•· achando-me porem rneommodado. 
deixei pass;,r esse artig~, e !.i-me obrigado a 
pedir a . palavra na 3• d.scussao. 

Sr. presidente, cu acho que o Sr. mlni•tro da. 
gul!rra pede pouca força de linha, mas em com 
pensação pede um supplcmênt(l de força de gttarda 
nacional que etl lhe n.io dare i. 

As minhas opiniües sobre o· que dc\'C ser c o 
que <l a gttnrd=> nacional j{t têm. sido msnir .. s

..tadns muit!IS veY.cA na ea.mara e for•t deUn. En
tendo qne oi guardll n~ion11.l niio d'!ve ser SCJ_liío 
n cidudo nfll>a<:ia em vrrLudo c{o _ nrt1go .:onstttn
cional que nos impõe a todo~ ~ dever o.le ~c
f~;~ndor a pat•·ia, nos ca •os rilrlss>mos c cxcepc_~ o
naes e1u quo a salyaç~o do colado o tl:'IJ"· 
A gunrJa nacional, porem, c~mo existo, n:~o c 
possivel que por fónua alguuul. mer~~a o htulo 
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4l instituiç.ão de um raiz livr.-. ~Apoiados.) 
Todos qunnt·•s tctu nl!(unm roprcsentsção, algum.< 
nmlt!<de, <1l~uuua protecção, cscap~o da gunnla 
11acioJÜll (opoíl'dos'·, dt modo que fica ella rccn
hindo soba·e nquellcs quo unicos não tl'lm scnllo 
o sru direito pnm os pr>Jtegca·. As classes ope
rnrins , csmn:;ad~s com o. concu,-r.encin cstt-nn· 
gcira.. . · 

O Sn. Bn.,N:>A:o : - ApoiadisBimo: 
O Sn .• L J . D.< Rot·Iu: - • . . ~smngnd:1;; peln 

iurporlnçiio dos ohjectos manu!adurados no ex-
.ter<or... _ 

O Sn. Bn.~~ilxo:- Ap.o:adissimo. 
O Sn. J . J. 1\\ RcciJA :-..• e por urnn cnrcs~in 

de.: gencros nlimtnticios que excedeu a todas as 
pre,·isvcs, .; essa- que uá um serviço permanente 
em ~upplemcnto da. tropa de litrha e dn d,1 po· · 
llcla!... · 

O Sn. B~ .• ~n:io: - :Uuito b<!m. . 
O Sn. J . J. -D.\ ·. Rccu.~ : ·_E oomo dá .es:;e scr

-.:lr.o? Dú·o deba.i~o das ordens de officines no
mê:~dos pelo govel'nO c tirados em ger.<l d"entre 
os fu ncciClnnrios puülicos. Eis a guarda n:tcional 
que temos: o .. f<l!lCCi!Jnnt·io publi_oo, officinl, ·o o 
pedreiro, o cll.rp:nterro e o nHatnte. que têm a 
fortuna de ser brasileiro, poa·que sempre ·é isso 
uma tortunn, simples pra<:a, pngando o tributo 
horríYcl de um din em cadn Yintc dias pnrn o 
~;er..-iço n>ilitnr da eidade. 

E esses homens qtl(l yi\·cn• do seu trnonlho 
quotidiano, obrigados ao imposto ,le um dia de 
guard:l de ~·int~; em vinte dins, timl aindn d~ 
l'eZ em ql.\nno:io d<l sacrificar seu tempo em pa
nela•, em ·llrocissves, em honras funebres, e em 
t oJas e~sas ost•nta{lies muito ho~s. muito bellns 
~ muito bl'ilhnntc•, mas allamente incommodws 
.a quem prcdsn do S(·U tempo pm·n o trabalho 
que lhe dt\ de come!". 

E, Sr. presiuent~. e:;sa pobre pari:\. da sacic
dnde brazileinl, pam q uem os direitos políticos 
nllo são s~não occasiiio de amofinações, de sup
pllclos, quando por desgraçn niio têm meios de 
se apr<'SCn tar . prompl.o pam o serviço. como é 
soecor.-ido ~ F,\]ta-llteo dinheiro para faze•· mnn 
{arda , falta- lhe dinho;iro talvez para uma cnl~n 
~m qne ncomptmll~ fl proeissiio ou ,.ú :, p:u-ada.: 
sabcis qunl é o ·auxilio que :\ sua pobrezn •!:l 
nestes casos a sociedade? Xo Rio de Janeiro 4 
ou 8 J.ini< de pr~1o de xadre~ nos permanentes I 

E que lucrn com isto·? parn l!tlC tanlll opprcs
si'io, olppressão que mata h O corn~iio do hrasilcil·o 
a indc]>Cndcncin de cm-ncter, quj scrin o scn 
mnior elogio·? Pnra qn~ es!.'a dcpP.ndeucin p<ll'
mar:entc ·1 \" ejnmo~ o 1·esull.ado pratico, mesmo 
para o go,·erno. · 

At.co:>s Sns. · Dey;;uoos: -E as elci.;ucs? 
O Sn. J. :OA. Rom., :·-Todo o mundo no~ diz 

quo é il\lP?ssiYd o recru tall)ento; <le onde essa 
impos~íl•iltd:lll~ ·? de que n:a. gunrJa nncional, n~ 
segutlda linha do exercito, SJ acha comprdtên· 
didn toda a cidade. . 

Ainda mais. ·Havia :mtignmcnto para actuor 
sabre a exer=itn .unin m0l.1 lliUi to poderosn, a. 
móla da brio. da honra. excitaJn por demons
trnçõcs cxtcriore~,- A banda, as dr11gonas, er.io 
um emblema do brio milila•·; o milit.ar fazia par 
dignidade dn · su:\ banda, pela l1onrà das suas 
drngrJnas, os mniorcs sncrificio~. a~õ o do sua 

· ''i<\D.; veio pot·ém a guarJa nacio;~nl; l>and:IS c 
dragonns, " <lro~.:~niU! de cachos eufeitáriio· em 
enorme profus:io oJ!iciaõs, g11errciros de eleiçi.ie~. 
O que daqui result<Jti? K que o velho milit.ar.niio · 
olh:a. para a sua bnuda, para as Sl\IIS drngonas, 
sem lembrar-se que essas insiltnia> j:"1 niio di:oom 
unicameuta honra c b1·io . mililt\r! · 

Sabeis, senhores, qne o homem- tem no co· 

raç5o divet-sas 1nolas : <''" n:laçiio no militar 
punha-se outr·ora em ucçiio a mola dn. honro, 
e esso homem faz:a immensos sacrific'ôs; cheio 
de enthusfnsmo ambicionam a gloria. . 

Agom "porém ~lifroquece-se, ndelg~t~-se n mola 
da lionra; e vMe o resnltndo! E' necesl;Urio ri!correr 
n outrn mola : OU\"ÍS · eotistantes clamore~. ~ presen
tn•~e-nos quotidianament;) p•;nsões, grutifieações, 
augmcnto. de soldo : ó necessario compensar com 
vnulttg~ns peeuninria• e> saeriflcio.quo j•\ niio se 
P ''!;"- com o :p,·estigio d•l honra e do bt•ia militar. 

Dizia-se antigamente 11 um officinl: - tnotrci 
no campo da. batalha; .deiXais pobre vossa ra
milito, nui_s vossa fnmll!a ·nca protegida pel<\. 
gloria que adquiristes; essa banda guc trnzeis ó 
p:wn ella .uma .. relíquia ma i;; prec<osa que os 
contos de reis que lhe .poJi'eis dei~ar . . 

.Hoje· n linguagem c outm: os ~en&raes mesmo 
di2cm.: queremos 20:000$ para eommnndar o exer
cito : o ck-scmbargador. que, soccgad<', sem risco 
de seus dins. lê autos c dó. seuteu~D~, ga.nl!a 
tantos e t:1utos contos; o ·~u. '!... . 

Dir-se·hn porém ·: Em sttbstituiçiia :\ banda c .1-~ 
drog.,llll.S :que ttssim se tl'ltl< vulg:ari!ado por tod<~ 
a. pnrto ten10s ns condecorações, essa podero$a 
moeda ela monarchin. &!m. wndc no peito do 
offici:ll em ·paga de seus sacrificios essa rccom
pensn, . clle \"et·á ao Indo de si indivic\uos cnjo 
:;,.nnde ser~ i~ . fui .v·eoecr ~1nn eleição, conquistar 
20 ou 3J. eleitores quo Yotál-ão n:a. chDpa, aprc
.scntnrem no peito n moisma fX·ndecoraçi'io, ou tnlYez 
~\c mais elevn·.la graduação t 

Asslm, pois, acabastes COll\ o estimulo do brio. 
vutgnrísando e$S~ estimulo ; nin:la fostP.s pol" 
diante: drngona~ e b~~ndas forii? c>plllhnd~s colll 
proftts:1o p c•r' todas as secretar1as quo Wm nl· 
guma relação com o scrvíco da gttet·ra; hn to
nent,'!-coronel nma>:iuense, official ou não sei quo 
do consalho supren1o mi1it..•u· ... 

0 Sa. W.\~DEnLEY:-E quem· falln. é um C:\• 
pit:tQ. 
U~1.~ voz :-Gt·auundo. 
O Sn. J. J. DA Rocn.\ :- Shu, sou grndundo c 

d<• cstado-mnio•·. 
Scnhores: .tc;,ho f.olln·:lo do serviço da guar<la. 

nncionnl nil~ destacada. yejnmo$ ngom o. ~ne .; 
o sco·viçq .da :;uardn nac<onal destncnda. E l.\m 
nccr~~ntruncnto ao exercito da todos os imllvi
cluos ..obre quem recnhc n boa vontade de al
gncm : rcpcntinnmente fic.1o · ellcs sujeitos n todo 
o servi•o . militar, n todos o~ cnstig.>s, à todos o~ 
r~ulnm<::~tos niudn. os mais 1;gorosos, s~m sn
rnntin· nenhuma de tccompensa posterior. O Jl
luslN dcputndo que mo pt·ecedeu ft\llou-nos elo 
rigo•· tlo~ cast!go:; corporeos inulstinctnmcnte ap
plicndos. fl guarda nacional dest.~ca~R. lameu
trtndo IlM pude~se r~cahir tnl castigo em clnsscs 
socinos qne po1· lei t!stavão delles isentas. Feliz· 
men t ') engana·~ o nobre deputado: os fil11os ·de 
individuos •l:ts chlsses prot~gidns tl!m mil meios 
de snbtmhir-so não só ao destac.'lmento, mas n 

.,todo c qual,luer serviço da gunrdn nacional. Mos 
quem altétdo <Í co:nstitui~i'io politicn do imperio. · 
qnom vô o- p1·incipio de igualdade nella estabe
lecido, c \"c l!UC de ui,·eito todo o brozileil·o dcYc 
ser i;;ual .. perante a lei sem distincção de ra~n. 
s~m distincrii~ ~e nobreza de pai•, niio · l:l.mentn 
que a chibatn t<\ia ou possa cahir n.o ·filho do 
tencntc-coroo\e!, lnmcnta qtte a chio:tta possa cahh· 
nas cost."\'9 de qualquet· bmzileiro. (Apowdos.) 

Concederil\ (Jttc ainda se conscn-nssem ct~.sttsos 
corporco~ no exercito, jt\ que dizem que ó i"so 
indtspcnSII.\"el: eu tenho pam. mim, por inrorma
ções · incontcst :wei~. que não lll\ soldnuo mll.is dís
clplina.uo, n>nis corlljoso que o soldado ba-azlleiro; 
que portanto · s1io in\t~is toes cnsUgos: •nns em
lim C'>DC~do que seja neeessaria. n. · chib>~ta par:a. 
o.caltnar o rosentiui~nt.O pro\·cnienlo da irrcgula-
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Yid~!lc !lo p;tç:amento do soldo, da falta <1e leal
dade na coucess1\o das baixas : pc1is bem, fique 
ist} panl os soltla.dos, n1us il<.lo para. os guartfa5 
llilciOII:leS. 

:Mns, p<;l·gunludtõ: cnlfio qncl'C"is corpos <1esta· 
co.dü~ f.:l.Z.úl.tdo s~rvi.;u .:1o 1~1Uo J.o c~xcl·~Ho, c u:S 
<tuer.:is pl'i\"iloúgin"lús? Kii.u, tl·~o que-ro il'it'>, nã1l 
qu('ro que u. guut"Ja uaeion!ll privllcgindu \"Ú cx
citur chuucs ao$ s~,]Jutlos, Hlns o (jlltJ íJncru '~ 
9,U:J não lit!'staLJ~lC a g~tart.l;.1 naclon~l; o qne qu('rv 
'l! que a guaru.a aacHmat, (lUC nos toUu!Õ;, t!st~· 
jamos o1·ganbn.do:i de Jnotlo qtte no dia que a. 
pn.trL1 d.;: IH):S p~·cci::>nr possatuos pt·~st:n· u scl'
\'iç.o que úllcl ~xigir; ma:; no <lia~ dig\) 7 e n~tú 
constantem~nte. · 

E a:;o~a. scrlllOres, para que este sacrifiüo im
Inenst) im.posto a·J:; bro1zilúiros de consL.:1n:.c St!r
vico tl~ gu:Huiç::to desde tS;H no l =:.iu do Jallt!h·o '? 
A P~LJltl:J.çÜo P'Jbrc soíT~·o, lntncuta úSte MtCriftciO; 
pnrn que'! lhu·a termo.; tl'op LS clisponin:b; quu 
vil•J pr.;;;t~r o sou ap(~ic>, apc.io llrnzileirv, á P•l
cificadi:o d.e :l\[·Jnte,·iU~o ~ Nó.s fu.z:•~.mos todn u. casla 
de s•icrilicio, nossos 11alricios l)(>rdcm dias o dins 
de tra.L<l.lho par:t bdll~aren1 n:ts p3.raJas d.n cõrt~, 
para. f.tz:et· h.miLos cortdll:~ aas enfdtn~los L'llkiaes 
da guarda naclona.l; o eJitrctantu v~L ;.L ni)s~a 
trupa tlc linha par<:l )Iont.;,·idéo, cujos p~vos pr.,. 
cís;lo de un• p.mw dr, <tpOiJ, du forç~, para se 
conser\".olrcm (;LU o:rdC!m! 

N'üo, scnhot·cs, a1-r:wjcmos as nvss:tS cou;;o.s 
prhueiro 'ai•oi.cull)~,·}, mns d8ixomos o5> nossas pa· 
tl'icios b·alJnlh!ll' e viv(!r, peJit· ::to qnoti::ll~u11> afã.n 
o seu p~to c fa~.a o s·~l.\'i<.,.:o n trop.a. que plLgamus. 
Arranjc:sc n. l'l!pnU\h;tl Uo Urugua.y como quizc1·; 
t<:mos tHlo pam ~om aquelle estt\do o· onus que 
t~m o pai CQIII O ji!lto mal pl·.,~cdido. C d~~i(r>L• 

çadamcnto niio é cllc nossG fl\ho; n 10 h:. pro
víncia qu~ uos met·cç.\ to.nt:IS atlen•;ü,•s, ai\o ha 
pro\·incia cotn q~en1 g:a:st·Jmos tanto, não ha pro· 
''lncia do imperio onUe tenhamos, pn:rn n1a.ntt-t· 
a ord~m e disponsar o sllrviço da gunrda n:<
cional, uma fol·(.~•l t:lo eonsidC.l'~l.,·el; c nfin~J de 
contus o que ga.nharnos '? ctuLL y,~z mais prorunrlos 
oa a~.1ios ~ n nn:rs!io dcss~t nn.ciona.HJrtde, odio..; 
se n~Flo, 111{\S qne ::;er/io a r<!compcnsa de nos .. 
sos beneficios. ppoia<los.; Os nossos beneficios 
os comprimem, cnlãu·SA,. ma.s qnnndo rtUiZúl'lnOS 
púr tcru10 a esses bencficius \e infallivdmente 
lJU d.! \·ir um prazo em qu~~ ellcs cessemj, t}Uõll 
será o resu1ta<lo? Talv~z nio che,;;;:u.e n foriJa eX· 
{lC<licionarin que tem~s em "Iont~\·idú , pnm do
Iendl!l' a fl'ontêira do sul, tnh·cz tt:::1hamos de 
nu:;men~1· e~~a fot·ça no. linha e'üt•emu do tcl-ri
to n'? tlç im peno. • 

E tudo isto em que redunda 'l Em exigir-se 
niolla antorísa~i\o pam destacar·SJ -l,OOO praçns 
da g1wnla uacional. Note-se que esses que fazem 
o scrviç<> da gunrniçolo nilo estão destacados, u~ 
1nlldo (JUC grande mass.n. d:l cln.s~e opera:fin estú 
permanentemente m1u-tyri~ada por sc1'viço nlililnr 
sem recompensa nenhuam 1 

Eu, pois, votarei não só pelo art. Jn, como até 
por qualquer algarismo que se pedisse de troptr 
de linlm, com tanto que cessasse de uma vez para 
sempre o· serviço dos corpos destacndos, o serviço 
de go1arniçilo com que cstú. one•:ada a gl.lnrda na
cional. (Apoiados.} 

O Sr. J?a.ran.hos ("m.inistro da ntaJ"inha:j :
Sr.presidcnte,eu prvcurarei dar ul~t.~mas cxplicnçiJI!s 
ao nohre deputa-lo pelo ~aranhão, que insistia 
em censuras e obserYacõc;;, a que o meu nobre 
collcgn o St'. ministro da ~uerra j:l. hn>rin res
pondidO n•t discuss~\o aotcraor. 

O nobre deputado pc1·gnntou que ra7.iJes mo
vériiu o S1·. ministro dn guct'l"n a conMrdar com a 
ill•L&lre commissi\o da marinha a guerra 'l"anto 
á autorisnçiio por clle pedida pnrn n reforma da 
o.rnm de infantaria. O tne\t nobt·e coH~ga expli
cou, nn discussão anterior, os motivo; I}UC <le-
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tennin:hfto esse n.ccüL~do r.ntre o governo e :\ il
ln~trc r.omm1s~fio rlê Jnarinh:l. e gu•:rl·a. 

o_ múll nobr4~ collegu rcconhacea qtle ~ .aut.ori-. 
sat;llO ftné :pedu:r ') g:>"'"erno nii:o podia tc1' d e-sde· 
log.J plena execução, <J"C cllu <lcp·>nuia de ele
nionto, quo d.:Y.:-m ::;er preparn.Uo:S graJuf\.hnente; 
quo a 1n.~lli.ln. qu.c imntediata1uente poJin. ~Cl' le
V:ldtt. a cffeitL> ct·a. n. "(.,r••artisw~.1o Ucfiniti\"U. dos 
c.r:rpos prnYisorit)S m·.~~vfos nã$ pt\)\·incins do 
l'.tran;Í c ua l'arah\·l>a · que pas ~'l.ll~O a ntttvri
saç·lo m·a ncc-:ssar(J~ eOmo ab~et·von ::t illnstt·c 
cOillJllissiío (lc n111.rinh•t c guerra. qu~ ella s~ t·e
lJCtissc nas Leis annLw.s s:~uintes. Nãl) scudo:r. 
p"rt.anto, nma mcJiJa cujn execucuo f0sse ur
~l:_nt6, (JUC pudesse sce desde lo~o l.;vada !\ cf .. 
ft.::lLo, o nlolt nob1·n coll.~gn n~io dttYit.lvu con'\~it• 
cou\ a illltstrê coLnn"li~s:io lle mo.\r:nll~t c gaerra 
em limibtr cs...;tt nutol'isa~ão tão ~ómonto úr]t.tillo· 
que de_stlú Jugo podia t~r eO'eito. :os-iio lm, pois,. 
mystono, como o nobro dcpnt..1d\, pareceu en· 
x~1·gm·. 

O S11.. D. FnAxcrsco:- S, Ex. dissu que ha\;ia 
de explicar-se. 

O s·R. i\lD; ISTWl lJ,, ~fAnrxn,, :-O accl/rdo entre· 
o meu nobre c:>Uega o a illustre comJnissào f..>i 
por cllc explicado, como eu acnbo de rep~t":i·. 

O nobr~ d~putntlo dissertou sobro nma matcl"ia. 
que .se presta a lar~a::. di~sertaçõe~, o .n~t.:rnta.
nwnto. ::>em duvida ·qttC é mais popd(tr .•• 

O Sn. D. F1u:;cxsco :-Nii~ vou por ahi. 
O Srt. ::l!r:;rs·rltO OA ;\L,mxla:- .... fali::u· con

tr.l o rccrut,uncnto do qtte sustentar a ne~essi
<l:t<le dclle. 

O SR. Ba.1xn1o :-Fnlla-se contra a desigualdade· 
com CJ.Ue ell~ se faz. . 

O SR. ilfr:<I<"I'RO n 1 1L1mxa.1: - O nobre dc
p>ll<\tlo perguntou qual a base pam a fixação do· 
numero J..:: r..:crntM, co1n que cada provincia de,~c 
couto·<buit• pat·a o alistamento uo <::<crcito. Esta 
buse não póJe ser outra senão a. população e· 
ns circum~ta.ncias de cada p1·ovincia. Xão é acl-· 
missi1•el o p1·iacípio que o nobre deputado pn.
rcc~u qlt~re1' estabelecer, que a proYincín que 
tenha mais população doi maiox numcr~ d~ re
crutas. (.4po •ados.) 

O Sn. D. F1LI.NCLBco:-A~bn de,·u ser. 
O Sot. Mxx1s-rno DA ].L,ur~u,,: -E' neecssm·lo· 

attcndcr tis circtunstao1cias de cada pro1·in~ln, e 
nüo si>mc>1tc ú sua população. (Ar,oiatlo~.J 
U~n \'OZ:-Isto e ltma Vdl'uade. 
O S1~. BnA.~c1o :-Na u.precia~ão destas circutll

stanci~s é <iUC vai tudo. 
O Sn. :Oh~lSl'liO n.\ MAm~uA :-A pi'O\'incin dé 

?IH nns, por el(cmp lo; comquo.nto mais pop tllusn d O· 
quo o ).lnt·nnhúo, póde t~t·, c ac•·ouito <iUC tem nc
llll\lntenw >neno.> cidndãos l"ccrutavds parn o ex~r
ci~o. (Xllo apoiad~s e apoiado~.) 

U:.u voz:- Por I}Ue razão.? 
O Sn. F~RnA7.;-Tolos· nós somos obrigados a 

pagar este tributo. 
O Sn. BM~D!i:O :-Po~ ahi vai ermdo. 
O SI<. F~.::muz ~-Apoiado; é isto um ·absurdo. 
O Sn. Pml:smE.-<:TE :-Attenção. 
O Sn. :1.II~H~Tno l>A i\Lutl.'\"W.: - Penlôc-me <:> 

nobre deputaJo, será um absurdo, mas .c um 
allsut·do que osta sa.nccionado pela exper1encia~ 
é u111 alJsu.·do que t·Jdos os ministerws têm re
conhecido [apoiados), é um absurdo que se ex
plica muito racionalmente. (Apoiados.) 
No~ o nobt'tl deputado que o HacrUlcio c{ue 

faz o recrnt>l IJU€ é trazido de Minas á cõrte 
nt'io é o me~wo que pesa sobre aquelle qne vem 
tio ~Iarallhão. (CJ•u:ão-se clíffeJ'o'ntes apm·t:es./ 

H 
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· O Sn. D. F".\:-;··t,.::o :-E o mio tralam,,nt~ a 
b ·wti c.)'! 

U ::in. )h:<r,·rw.l '''' )f.uu ~u.,:- X o· cntt·etauto 
JÚ)[e <J · n o\.>r.-, deputado O IH\OICrO ue. I"C crtll:lS 
COU\ qu,• contrihuh) a . lW,"JVIllCi :l d_\! ) ·(lnns.. n,: .. 
co,·r.t () n t.tbrtl: tl•!}Hll-~hlo ao l'datone tlo !:'>t" .. un
n tst ro c.lt\ ~ttC~"r~1l . ~ -;.·erit qttc as oUscL'\";:t•;õ..:s q_ut) 
f~z 11:io >leio fuml:tdns. 

O Sn .. Auil{ i: :"õTô :')N Or.lv~lf':,.\.':- A pn.wincia Uc 
~nuas n:in tf ... u u m sú recr uta para a. ulariuh:t.: 
t."Stc recr utalll ··.a.ln p..~on subt:t~ as provinci:.ts Uo 
-:l• .. rtê, e cum , - ,pednhd~uto ~obre Pern:lnl\Jttc-•. 

O ~u. SA~To~ E ALlH:r:ü :-O ::\I;.·,,·~Ht ltito lL.~n 
tt·..;z.,~nt.>s c t.'lntn:; rec rnta:;. 

(J Si<. D . Fm:-;c•"'·o·: - O 'JlUJ cu qnúm é-o qnc 
~h;põc a cousUtniç.h) c 1naif' nacln: a. í~nn.l.laU~. 

O Sn. )h,.t>Tr.o) n .\ )1.\m:,u.\ : - 0 n nhrc deputado 
ce usruon ao ~(1n·n·no p·W•JlW se t1.:i.IJ tt~.n~ occnpa.J u 
.i;\ n"~ fl , \'1lh\ ri.o con~cllto snp t·c m~"• nul 1tt'Lr, c (la 
itHTj~larüo ~n:tt Hl;li la.r. Eu huno u4) ta rlest~s 
ce';.snr;\:-; d~ · nobrD .-l.f'pnl:ttJ,, : uu1ftS YC7.t~~ o g .-, . 
111 c•rno ó ccnsurnclv porqu1:- pt·ctc: ncic r c f\) l"ft\:11'7 a!: 
réftlnu:ls ll:Lo ~:lo con,·onion.t~:;t ni'io Sl!O opplir
tun:'l.s, ~~ prJo ci.~u ren nndal' ~ t ·Jd:l."i; oub·;:LS ,.,.:~. •. ~:;:; , 
("Om o ha p un-:o o fl.!z o nvhrc Je- r,utallu9 o ~o· 
n !ruo é . ccu::;urnU ... , p nrfpt c n üv n~foruln. t-Ltllo ? o 
llh)l) :tO >nCSHlO tt~n)pO ! . 

Sem •.h~\· iU~t alguma rtne o c:~nsil:;~H~ _!'Uptcllw 
militar c n L'Cl"e ll.t.~ rt~ f1)l'Jlla. Esla lll:Stl tl.'W.::lt) , u~ hn. 
muitn estA reconhecido. ll:io se (lcha ,,,, pcrfeit"l 
ha•·monin C(lm a e.mstitnk~o d•• cstn<lo . A l o~
::I igl:u.:iio p,·~na i n li l it:1\' t nmt.c:n) não é! n. Jnelhot· 
~1:1~ est.a.:; m:~t ~~)·i:ls n;ic) .... à D por Y IHtn":l do smn 
Ul;l grnvitl t\ d <: '? On fo.tlta dcJstn..~ reformas tl~u1 
\' iado· {;l' llnLlt:::S m;\h:t;; '? S:i.u o ll ns 1\ ~ n utÍ:i u r;.:en
tes? De,·crhl o ~ov -:.-l·no r.onH:·2~n- p,) r cll:t.s? I st:J 
~·· "~ flllC c·onYinhn q n o o nobre tleput.a \1) rlemon s
'lrasst!, ~ então :.' s ua ccn;o;.ul'a n :To a \cnn t: a.ria !';() 
o 1ninist.r:rjo al:tunl, j a tnmbem nc)S ministcrifls 
anteriores, IJH~ prest<tr:t<l umito bon~ scr:iças :i 
o r:.ranL.;aç:'io do ~x.~rcitu o tln. armada, 1n:1.:õ •lttC 
cntcuUú1·oio que as n~formns a qnu se r~ ferio o 
1HJht·e deputado n iio erãv da' tU<'ll:l.:i llllC ex.igiiio 
mais pro>mpta So>ln~ãu. 

U mêll 110l~rt.: cOlJt.'g:·a. o S-r. ruini.--itro Jn gnL-J' t c\. 
1ltio Jj:;~o (Pl•.!' i\ ll\'~nnhnr..ilc . l elas pn,)pll~ll'\S PHl'il. 
u cx.~rcit(• Sê ni\ c) CüUllHCtt•:·r '" tl t'> con:O:a.·lhn sn
JH'eJJhJ Jllil iiar~ p Ol'•}llu ÍSS.) ::;uh !'~C"'.:l1't't';J;lt" l:l. mtti to 
!l•J .' n tt> n tl.H·os t.Jesso cons .... lho. A raz:tu que ,Je.u o 
llle! U th)Lrt~ coll•·::tu. p~n·u ju:;tific,;:.u• ~sto aCt,), ·quo 
u ri\.J (i J,,-, lHiuj :-;t .... ri •• aclnnl, 1uns sin1 dl! nm do:i 
~c- us anlL'Cl·S~Ol't~S<=, í'oj d.i\'~l·.-n: l"oi '-lH'.: a · OL";;(a- • 
ui:o~-ac;:ir.' th":=t~a:( pr'Jl:o:-:t_\., õ obj.~cto 1n~1il,) grn\· 1..· ~ J. 

t"1111.' cun\· ~~m •p lc R•tllell•!S quo :&~ incumlH~m dc~t·.! 
scrvi•;v tcnhao tltun rcspcmsn.\•~lida«iC clfecU,·n.. · 
:ün,l:t t]Utl m.n·11l : c que repartnlu c>stt\ nspún· I 
s.ul•iLhlaJ..: p,n· t.u.ntõs n1~1Ubt·os qltAntos ~iLIJ o.; 
•ruu c,Jutpocm o Ct.mselhcl SUl)l'cmo milit:1r n ii.o · 
hn.,·cr~a a nwsuut. garautin. Além cUsto~ ;\_ ~~ X.Jl·-~
"li.;:'íu ,lesSe sen· i~.~t> utlo ~.erit\ t :l\l b ren;, t :'io 
J.>rumptn, como St":ll tlH f~ i tn. \l-Jr u rn â eommiss:.1o.J 
at.: pottCOS lUCUtbrO~, CS!hl'CHll l'llCilt.) i neumbiJO. . 
<lesse trahaU,w. 

O '"•b•·e <lcput:tdo ohscnou 'lllC convétn t"'· algn· 
llla ívr ça na vr-~dncin úo Ama>:anas, · vls LO como 
.; uma pt·o \'incia l illl í t rophe. A.lli jit exis te alg u
lll:l força, ·u-rca <lC u tlr.entr•s pra~as, c crcic~ •JUO 
~ m.;•t nobre collejla o Sr. ministro <l<1. guer ra 
t~m· j ,\ providenciado para que e,;sa for~.a po~sa 
s~r an~rm•'llt>ttla . E xõste na pr(n·i ucin da Pa r i< 
un• batà.lh:\a de :l• tilha t"ia c ontrú de infan lari:l , 
c~t..'l fM~>l. .teve taml.>cm at\xi!iar o ..er>:iço que 
st:ju ur~tJnle na (JrO\"incin do Ama1.ona.s.. 

O n n\lt"C d••pntmlo reconh ece <tuc não temas 
uut 4lXe rcilo tào numeroso 'I 11c t;ossn l.>asLar a 
tod;~ -; as neccesidadcs ao imperiú em C!lda 11\l\:\ 
-das províncias; portanto a p rc\·idencía c perfe i· 

~!yl, • ttt·~ o nolu-.! t1cputn.tt) qn~r cxi::!ir nn di~tl'i
hniç:H) ,J:.t fur~:-1 pnblic~1 nfio se: p(vlc coos:~gttir, 
por1r.t~~ -:'ii-J imp11ssi \·ois - . . ., 

O n obro depu!.:.\dO p~l~ pt·odncl'\ de. )[l.nn~-{,e· 
r:1cs J. iss.-, f!Jh! ,~otn.\"a ~ontr1\ r\ a u ton snt)tU.J parn 
() de:;taca.n'\cnto de l ,I')()O horncn"' d:l ~unrda na
r.ional ; n 1:1s o n\lhrl! d~l!_utaJo r;rdo .. <lnc nega o 
seu v-o~o n ·~stn. nrtt.·,ris~\\'~t•) p cw<pt<..! n :to at.tendeu 
nos termos CQ>n •tuc e l\a é pr.dlda. e s e acha oon · 
si ~f:ta• l.:.\ no prtJjcct~> ctn Ut-acug.;~to. 

E~;;o\ 1~1)\"~:a. d!\ g•~n.rda nacion~l tlt!YC ~c:r rcn· 
uiohl o) dest.tlca<.IR :'lonl~nt.c Glll Cll"e.umStt\OCif\ S C,_· 
tt·nQr,Un:wins !.tll"'' "lo.<.l P ort:m to, 3. 'llltori~a~fi.o 
~ó p<'lrlo t.e•· cffdto ')11:\lHlo se dcm algn111a• dess~s 
z.-:udes nec~"siund~$ a que •) nohre dep tttado ai· 
hvlio, o nnt·: as 'lllnC~ elle _rcr...,nhcce, ~te gr:\ lldil 
vnnt-~~om que n. gu::.r.Ja nnc~oual nux1h e o e~~r· 
citl'l tio linh~. , . 

PnL·.~ccu·mc cünt\~n lictorio o nol)l•e dcput \do fl1.Ul.n· 
do, ~tnc·renrlo alli\"i~L' n. gu;l \·dn. naúonal1n~smo do 
:.:;· .. n·it~(,l nlOdl"racl•) q~tc presta t} r~l ~mpos t~c ~ p::t.'l.., 
fazcnclo Clll :llgung dHlS a glll\l"Jll ~~ao Ua$ GHlrtd~~, 
acompanhan•t·• proci,;,;õc~o ele. , dis<e •1nc ndo dn· 
yj ,JaY;\ YM!Ir um angmento ele !Oi·~a para o exer· 
dt0 ! E!:.t~ :tngmcnt t .. V. c fc.n''=!l. ll <i() p~lcter i& ser 
lWeenchiJO !<Cli;LO por m ui O UO r ecrlltl\lll8JÜ.O : 
con-;etpwntrrucnlc o nohrc tl~put;~do . qnú s<! _ nlos· 
tr a t-"to zd,~o e protcclor dM cl:l~<e< l_abonosas, 
<pte r i:l. t r nc:u o ser,·it:o lnodPl'tuln qn~ llOJ C p_rt;.;ta. n. 
gnnrdn. nncion:ll <•m t empo de pnz p oto UC il•JilClO do 
l.'e~t't l t: l.lilCH~ \ ~ : .A.).JO'i1Hlo~· . j ~ 

A c~Jntt'n lico-..~o (.lO nohrc <lep ntn(l n c flngt·fL nt E." .. 
N'l!~tns ~:::= ont;·:t s qnc tnes cOI~tra·H ~~,·íi ê'S ca ~ tc:! :~t 
a'lnellc~ qnt! en ':.f!Jh.lcnl que t oJ.n a ~nsnra c h· 
c-lt:l, ' llHl ndo n miui~t.crto niio lhe~ m~rccc t~>n .. 
li,m•;a. (A1,nimi<H.) . 

::\e>;lllH.lo o nobr e tleput:dn .pnr~c~. <J I1C n fo r0n. 
•llt ~ "0 ndm d~st:1cnd a em ::'llon tovHIM demons
tl'a t]U C nm ~xcl!d~nte no cxc2_·ei to, f ~nc clúye set" 
r;;~lrln;:i.to a l.J~•n tl:~ p •pttlncao •I•> u uvc•·•o>. O 
nobru d~pn::.t..l~, .. tt so~e • 111~ ess~ fot•ç:~. lon~t! de 
}H"-:"stat• z;t~n·i~·os. no unp;~rlO, ~st :L servcnJo a :> es
t r::tn•teil'ó: c-1 P-~S' l\l'l<ltJ o nohra dcplttn.dt"J, ?~S\! 
<':>tl' <~ :~eir :) n:l 'l t enl Htul.o no ' ~tosso n ux llLO .. 
nc:ulnun intc,·c::s --: rw~ lega a c:-;sc ~t1'.1.ngeil"o: q u e 
s e essa fon.:n não csti Ycsse .ent l!1Jntavi I Ao, sori:\ 
(l~sncc.e:'s..·u! n d~ntro (\Q imperio ; logo, retiremuJ .. a ; 
lo1r0 l"..!tl ll i'::tlnos: :l. fvrc~:l cn·.Jcth':l t.lV t'!X.et~cito ! ... 
Sc,nlHJ l't~tt, cst:l (1ac!; tà0 C •.lu Sltn,m:\ imr,o•·t nndn, 

niiv ,j. ~ :-.l~t Ol'C:t'!ii t10 pt·opt'in ptU":\ o:;t:'l.hP.lucf:t• U.Ul!\ 
djscu~silc~. :-~pnAnnJ:tll:l a scmclh.an~ rc.-41l.·ltn; a 
ca.1nat\iL J:\. n!conhl!•~t.: n. a CQfi\"l}nlc n cu\ <h!s:ot.cs au· 
xilios ;, lteJmlllica Oriclt~:ll ,lo> U•·ugnnr, a .;n1nart1. 
snb~~ qun·~s s.-l~l ns rnx~J,~s dt) l'!S1.ll~~ quo d t.'ta r
uünúrot•> tl ~o,-~nto 1l prc~tar csse- ~Hx1h_v : a eam.aru. 
sabe t ;nuh:··n t 'l\li} se essa for, a nau u8Uvcsse eslt\· 
clvna .l:t a !li. mio ~cria supprimitln uo qua~\rQ do 
~ · x.~l·cit· •· s •:orin. con~l!t•\·nd:\ s mnpt·c :·t fr1' nt.P.•rn do 
n;o Gmnolo! ohl ~lll, qn~ n·io ~c <l:wn pot· COR· 
sc.,..uinto o c!lso ou t~cducc-iio qnc o nobre (]Qp u
t :t:=lo iw l íC\llt. 

E' de cct·t , tun sacrificio pnm o impcrio 11 pc•·
nutnc,1ci:l d f.>s.sn.~ 1·-wr:l.S no tcrritorio nrientn.l, n 
u1n servi1;o buportauie qu~' prest.c'ln\OS á 1}LH:l_to 
nosso vlzi nho '= a lliaJo ~ mas 1'4!Couhef;amo ..... quo 
nes ·o serviço t em{>:> tnmbem •lll:tlm interesse : 
o.h~nl •I~. ~umo j :i disse, se cll<>· niiú cstl\·~s~e e!n 
:\[or..t.c,·i•léo, não) seria <I L-; sol vida, n:~o. So1 dnn" 
bnixa é1s pr a.;ItS qno li compoem, snrm canser· 
vacl.o em selTiço ,\entro d •J impcria. 

Creio, SL p•·e~H~nt~o t er respondido nns no· 
bres deptttrtdclS, r ep etindo nlguma~ d;t~ ?h!;Cl'\' n· 
çOOs q u o n m en n.o"br c collt, ~:\ o Sr . tnu~a~tro dR. 
!l"ltcrra ji• lta\·ia feito na d iscu.,;i\o an~·:rwr. Ellu 
~:\o eomp~\1-~ccu pOl'1)Ut.: u i\o ú do... t~t.ylos ciJl. 
casa que os nlinlstros q •te ,, .. ~.) t t}u\ A~seo~o 
nella compareç•to na :J• .il iscuss;l o, tanto> ma1s 
quanto pnrecia \lUCl n <liscen ssiio tmlln ~•·lo ex
haur ida no~ dcllntes unt<)riores. l.AJ'<Wtdos) ; e 
com e !leito, as obst!rva~\ies q a e as nol>r\!s d~p11:-
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ta.Ios fizerão jü t inhão shlo ru; t,>s pdus nobres 
·l~pt_ttados (Jtll} ·~ntés d eltês faltúr llO, n nolw~ 
~lt~!~trv <.la guerra b:n-ia rcsp<Jw.liuo ~ toJas 

O ~n. D. F nA:<CJ!<CO :- Pe~<> a pallwra parares-
ponder. · 

O Sn. Pn~;szm:.~<·tE:-Tem A pt1lm·ra. 
o Sr ·. o. J.•'ranci"~·'" . - nespOIIUéllUO ao 

t;obrtl m•mslt·u d~ mannhn. tenho a dizer a 
~· Ex. que tal\'eZ sco~ querer foi iujustu pa ra 
comnii!IO· dtzcudo que llz censuras e accns.1cües, 
4{Utt nau só ~lbetn n'J .&etuttl miuiste1·io, col~Jo l'l 
totlos os ouit·os. Eu, Sr ... pr,!si.Jcnt •, ê iO. n1uitas 
cou.sus }l~ena~ l~lnbr~j~ pn1·a que o f;'OYc-rno, •s ::1 
ns;::;1m Jn,gu.->~c eQn\renlf~nte a o SBl'Vu; o publico 
iún1asse: e m consid~raçtlo ; u iio ecus urci verda~ 
dch-amcnte. 

, Coluc-;o ped indo ao nuL.-c luinist.ro da. )ll::trinbu 
l1c.er:-;:t }J.:tra prote.o;tar em. nollle dn prv\'incin. 
!lo lllnrunh:io soiJ:·c a melhoria da popular·.:Jo. 
l•ljJOkulos. ) Em todas 11:> pro,·incins hn "ént·~ 
boa ; ~11\ todas gcute ma cx.!$tC. N :io hn °p.l·o
VInC!a algunm c tn que iouos s~J:io Ahéis c cnt 
ouLt·n~ Cums (AfJOimlo,..] · k:lt. pois. prCJtesto so
lemncmeutc ent nome do Mar.ml1ii.o , a qucul 
t0nho :1 lto111'a <!c r~preso~utar nesta. casn. 

Quaudo faltei em c01·pos o.la "'Uarda nacional 
dcstncüd!·" '• <Jili~ re~erir-me no que ·estão uo Es
t_a.do Oncntlll, no R to -G1·ande d,, sul , e Le. 

O Sn. SAYÃr.> Lon.no J~:<IO!l: -E~ti\·cl'iio sim 
no E :>tado-Oriental. · ' ' 

O Su. D. FnA:<CJSCo : -E' qunsi n m csi>l a. cousa 
s e n ão cstã.o, tsth·eriio. Alti esW. o :U:mt11hã~ 
que. durante multo Lempo to\·~ corpos J e gu:u·da 
nacto nal dcstacndros, e <!UC teve ll illfclici•JaJc 
de \'cr muito~ iu~~l izes ~un:·üas c:.:pirnt·am dchuixv 
da ch1bAtn lapow1los); se os qrrad~os que saltem 
dos hospita !S fossem 'confoccionJd'>3 como de\' em 
>ier, se os cirurgiões quo trabalhão nesses c~ta
helecim•mtas rct:dassem dizer a vet·dade, a minh ,\ 
proposi~iio fit:otl'ia jnstifiend>t sórtlCllt.o com o exume 
d~~~l)S quadros, ou os relat.o1·io~ d~sso.~ cirur· 
p,Jões ; utM em intt<L disso ahi cst<l o tcst.cmun h o 
d~ !''cu~ culle;;os, c estou eet·to que ellcs commi;;o 
dn·1.1.u qnc muttO$ guardas u aeiOHMS tnorrür;io dt:
lmi>eo ôa cbi~ata. (Apoialos.) E' isso o que eu 
quero JH·enu•r. 

O n )bl'e mi nistt·o da MaL'inha fallando 11 t'05peito 
<lc de~igualdade do recrutamento trouxe como meio 
de j u~tlfica~:ao, ou de tlesculpa, a bnrat.cza dos 1 e-
crutns do norte. _. · . 

O Sn. ::\fts!STM DA :\IAnr:.:uA:- N :io disse qlle 
f:'~~s t1r:1o mnis ~1u·a.t,Js fll'l fjllf~ o~ur~s , o quo 
d tssc lVL 'l'"" a nagcm da Mnranhuo a .<•h' te ~1n 
lllenos penosa. 

O :::>r:. D. l•'t~\:<C!Sco :-Com•J S. Ex. diz que 
não usor1 elo termo mais bar·ato, YD.Tn os no com· 
lllodo : :1 capital do lllarnnhüo ústí• distnntc d·c 
Pastos Bons lliO ltgnas. c ai nda w mos uma boa 
tirada cla.lli '' extrema; cl n Yilln du Hinehiio e 
d!l v illn d~ _çhnpada h~ !!t.IO: e lSO lcgu""· ;, ~n
P•tnl, o d(l.ln '' cxtromn ,.a, tamocm u1nn bo:~ tn·!ldl\. 
E~ pergunto-. os ind:h·iduos rertuta.dL•S •1uc v~nl 
desses I ugarcs P•\ra n cnpit,>l estilo em me· 
lhores drcumslancins do que os qu~ v~m J e 
:àfínas? 

(T•·o~,;o-se t!iff•~·cntes a1;a;•tes.) 

Act:rcsc~ 9-ue os rerrulns que \'Cin Jc :Minas 
Cl•e~;uo ' 'qut c ficilo dcscails::'do5·, e os qll<l clw~ão 
<.lo mlc!·ior á capital · do Mnranb:1o ainda têm 
de s .... ffrer maiores incomrlHJdOs a b (lrdo Jos va
!Jól'cS na vi:>gcm para c•stn c.:Ortc. A bordo os 
l'ecrutas .lido ~xpo~tos ;,~ intempcries du tompo. 
t~ndo por CliDIA o corn·,,. elo na\'Ío, hund~o nu 
11lo, c quer cnjon.d.os, quer hÜO, s~.-m trat:uncnto 
a lgum, mal · \'Cstldos, iwnmndos, et~. Jü ,·em 

......... ':,. ....... . 

os _nQbr~s 'l P.}llliatlo.; que o s t:u eom.nto1o n ão 
(> 1)11 ~~ SC'l' lH..!lhül', 0. llCUl 0 Ye.;t u3rio nJai.S COH{Oí•
taM~ .... 

(Continuao os oparces.) 
Ag:Jl"!\ \•am•>s ~ntt·;J.r ua analysa da popula~:ro · 

a popula.~ ;·lú d~ :\finas ufrurcc~ com•• em t·Jt{a. ~ 
:1 I?:Jr to. uma. 1nas...''l l'ccrutnv.:.-1, c tal Yt:Z ajnda: 
H1m_s:, Vl!:lt·J qu~ n<1o ... POltt.~o D. c;) ntp·.>om pesso~s 
dc.Jtcada.s á nHnc•·~:~·~ao,. H'~lltC: esta que ~ nmlJu .. 
Jante. ~ tlUC 1.h:m UlcH·ccc o nome t.l~; a.\'c:-ntureiros ~ 
La,_1t.v qu a_ ~~ ::un:.1o·S•·, se llh:! uii·t ~nganú, :.!:triu;. 
}Jcl_rO:O;. • • \ T t1:as '·ecla;n~cçiJ!.$ da tleptda~·«o mi-
netra.) · · 

Ull., \'Oz :-Est> cngauaJo. 
O SR. D. Fr:A:.:Cl!K'a: - Ent lio. l á não ha m:

nciros. 

O St\, P .\OL.\ 1C.\:<JJ1DO :- )!nito poucos. 

O Sn. D. 'Fr.AXC!•cn: - P~rgunt,): t!J•ln n g~nte 
q~te se de~1ca ~~ 1n1ne rnr;- :lo, u:1o e por assiln 
<.hzer nomacl~ ·? E em !lliuas nàu S()rao o·s que 
c owhl í'.OJll b01s, h u n·\')S, c~,,·allos e C:\.r,...a.s como
toJos ."la~ ontl'aS prt.>Yincias '! t! cut.<L~J 1r.tv 'ha\"et·â. . 
mat~~n:l L'•}cru~ay~l ?, (Çont-inn<.(O as ~-~': la1JUt~'ií~Js d't 
t.lej)lct"lçao ?H.tru~u·(r. ; Por consr.g;uwte, ou p~lo. 
lauv da b!ll'lli:)ZU., OU pelo lado UU Cvmmodi .. 
dndc, 011 lado~ da P.opuln\:ilo, ns pro\·inci <~S do
nort~ I!St:io nu caso de dnr m cno.; r.:crut:Js do <l"" llftn:ls. . 

C>r Sn.. D~..rocT.,nco:-·0 Turynssu ~a,· ante um hont. 
I'Ocrutamento. " 

O 8n. O. Ftu~ctsco : - Ha p ouco tempo est:\: 
. o T ury:t.s.sú anncxadn a 1 ]\fn.rauh:to, o do anno 
; puss:\d" pam c<• astn provinci:~ tem d.-t.lo p~rto

de 400 r~et·ntns, c a lH·o,·incin de Minn• que
quer t er umr. i mtncns a popuh\<;ão. quant?! deu~· 

O S r:. H onn :- Deu o que roi possh···l. 
O 2 R· D. Fl~·'':'"r.;..;o. : - Senhore.s, niio h" pro

por\~lv, C CU J\aO \iCjtJ OUIIO lUE!iO IUU'tl ~e ..tis
trilmir com ju~til,!a o_ numcN _uc reernt.>s quJ" 
deve · dll\' caJu. )ll'O~luct&, sc•m.o · ~<lmar-se por · 
ba.:;c a $U:1 dep ut.>r;•to. A .Pronncm de ~finas. 
qu~ d1\ \'lllte dçputudos, de t·ecrulas em pró
por~ ';" ; a proqincla do 11Im·nnluiu, q u.: t:lil seis. 
deputa los , tamb~m. de nc~<n l?r<Jpor~iio O$ rç
cl·n.tas ; a J.n'()nncul. elo Ccnnt., que dá nítn. 
deputndos. <l~ tnt11bcm Jm>nct·o tlc r~ct·utns cur
rcspont.lcnte, e n<:;im por d iant'' ; nut~ t.cr n h oura. 
de dar vi ntc r<'Pl'CS~ntnllt~s pnl'll esta CJ1Sa. c n:l~ 
dar rccrut.ns prvp~rciunalm~utJ . ú fórn tla jus
ti~a. ú contl'il n igunltlale d~cretah nn cousti
tniç,io. 

O Sn. P .'"'·' C\:< Nr:o: - l::nlr~tanto somos os· 
que menos ftllnmos . 

O Sn. D. FHAXCts.co : -Em rt.Bposttl ::.. ct~ t.) 
tltJ~Htu, <lil'.c.:i qu~J .j,_m ~OU Uill c.lnquellúS l.fUú ll\C:l\js. 
t~u•po l 'ullÜoO :.t. -::~&tu. cu.su. ; ti\o pL)uco pcsudo lhe 
tenho sido, que ~té rue !.çulto retirado maito 
cr::Jo ; c pc.trtal!to a'luclles flUO e.sti,·crmn no cnso. 
de qu~ fnlh\ u nobre l • $t ct·clario qu.; Ih..; rcs
JlOndllo. 

Quanto li l• )lat·tc elo Ji;curso do nobre mi
nistro dB marinha. dir-lhc-hci que se n:io entende· 
a oppos i•;•lo porql\C elln oro quer r eformas. ora 
falia po1·que d ias ~e fnwm, s u S. Ex. não entende,. 
.; porq<lc não <JUC t' ; o , • .,rdnJoiro .:égCJ é nqudle· 
qlte ntlc quer ver: hal:>il C< mO é o nol:>ru mi-· 
uistru da marinha, bcnl sabo que: nem tvJ,,s a:;. 
•·ef.,rnu:ts se devem flu'.:e1·, ~ nctn s e d e ve dcix:.t r 
tlc tcnt..'1r o:jgntnas. E enttc o t.u.Jo r c!forntar e 
o nno ftu;cr rcronun al:;utna ba u>na grande,. 
uma immcnsa cs~alA. 

S. E><. reconheceu que o c.onsnlho supr~mo mi
lit!l.r cru umn in::; titn.i<:~to nnmnal:\ : c port]UC nãL-. 
h:\ de ser reformnJa ? Eu não q niz C:1z~r ccn-:-· 
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108 SESSIO Dl I~ nE JL?\110 DE !835 
Slll'as~ :_;:., .... ~lS quizl~S~t~ f:lzC'r U('~1c pnntn c.~,l~n

l";uia UL•s:i.~ 1.1 ln utinis.~~~l'h.) (l0pois da. in:l~.·p t..•n .. 
..:icncin at-t.i. Jh..j•·. Eu n~~o 'luiz tl.!lltil.r npr •. ::5~11Ü.(.I' 
-um r...:mL:lli L,, .l~~sqnc conhc~o a miul1a iusutli-
-cit::ncL.\, pdrl·nl. o nührc 1ninístro '-la ~lldT:.l 1 n~síul. 
como os. s~us ~0ltc•gi1S, ê l]UU lh:vh'io ]n·ot;lLr::u· 
l·cfol'IH:ll' esso t~CJnsdllu. 

.Aiq·ta quunUo <'t.t, peJin•.lv a !'llg""UllHl ~:1p!1Cil1a:ll.! 
SOCCOl'L'O~ p<.U'a. furmulrtl' lll)l pl't1jêCtil Jn l'CÍlll'fiUl. 

Oll Gi)uadll(l. supr(;UlO militar or1 f)Unltpwr vaLro, 
o apr~~:o:'"·ntn~sP, (•st.ou ... ·ertu (jll~l .il slti'l. stwk, 
on a morte o c~p,~ra,y~, ou sena cntL'"lTaJo no 
pú da s~crct.ari~l 1lesta <.~asa~ C'Jlll o ministcrio, 
porém~ núo n~~Ollt.~~(.':~ría. t) me . ...-m~.; : u n·Jilr~ n1niu .. 
ria que. o filiO ia CUl d,tus d i1.s fadn. con1 '1U0 
pu.ssass~ o pl·uj ~~d. ' '1uc ellc avrcscutass(' : ê ~·~ 
fass~ Jll't 1d::l.l , Yiria a nlil!l~to:;a. rolha~ 011 a dis· 
cus:;:tv en1 g!obo, o tu ~l~) ftcm·ia ~rranj~1~l~J. 

Scnhorc-s, en qtto.•ro nl_:;ltina" rc·f .. rmns o hl""~~11 
l'l'Hr.ct~.las ; mft::=: niio eo:11 tt tlleoria da ~ ·cft,:xr7ot 
de qth~ ú\llntt o noJlll'C dcpnl:1d(' pcl:t ]Ja.llia: 
.qu~1·o a l·._·1l~x~V 9 porém ·essa re:tlcx:l.o qtw n~to 
it21.!on·:1. na Cljn-;ura popnlnr, as obrns de Sa11tn. 
En~r:ll~Ja. 

o Sl.·- n~•-l.'""''tn<':- Sl'. pl'<J~ill~nic, crt ~:3lav.n. 
h~nl. lun8c tle tonuu· pnrb: n:\ pre-sent e discu~s&:I•J. 
Um.a \'VZ pOl't~m s~ rcz ~lqni onYil', q~1.âtHlo Gr;tY~L 
c llübrc clí~pntado pclu )Iaran!iilot ·que acaba. de 
seutnL<s..:, J.IL'l·;..rnulaml ~ll1c: (< owle <:.:">L:'L .n. gnili'Ú<1. 
ll<.'lciün:ll ,~m d·::sl:lc.:lm.~nto ·? • •• u Eu uuvt C.::;ttt:s 
!J:lla~T:l~, que l'Ctuml;tü·iio no Süio de nünhn. allntl, 
~ r.nlllla c.ousciL~ •1c.ia h1.~ü 111e dit.ü u o pensau1~nt1) 
Uc suUir :'1 triltUtlfi p.urn rc~pondeL"·lhc «vi nU•; 
(:Ouulllg-o ú prvYincia QUtk ~, ·u nasci, alli verujs 
:1. ;;na~:·<ln l~:tcio:1:1l ..:t11 tl<.~skleaH~ ... ·nto no sçro d.a 
paz. :\. lU!liS pl'ul'Lllltht, us::sim ('OlHO r1~S Cil'CUn1-
"Sti.liH.:i::t:$ ox:..r!l.\ll'Jina.ric\S elo p<.li;;:. ~~ E pois }X\..! n. 
~cnsil;il..i.s~u h<:111 ..:::sLa. vet·Ja10, cu consttlerarci n. 
lll~Ücl':fl. do a.xt .. _i:ô du proj0do qnc úi~cutimos, 
(~m rdat;âo o'L 1nbllH\. pruvüwiu, t1·azcnrlo ao Cl)-
1L1~ccim..::nto LLl camUl'i.l os nt~'l.les que nos l·usul
t:io J:~ con~laucia tios ucsl:lc,uncntos <la guar,La 
llal'ional. 

·1·es, a c~p2eiuliJnU~~- dú nossn sitnnç:io de 
ll:l: l 1:-:- . td.as com nmu Í.:'tl.:.tli.laJt:., cujos urea.n.Qs' 
.ll:1ú . .:.OtH:i..trt.d~ ag~w:t, L~·m foit.o {~C Iuinh:J.. C...'l.l"t1 
terra Utu v~r,Jn.~tdro hn.lnarü~ ... onJe c.uln nn1 de 
nV!> tcn1 o s•~u po::slo, onJ~: ca\L' posto tcln a snn 
signilk:.l~-ão S<J.nll.Jn. A l:n~nu.rn. cede nlli o JlfL~so 
ás ~11'1\la~, C'StlllltliU~In. l~mhúr:t {tlÕi. flHÜN~ da l'Í• 
t]llCZ~t ~ t!UN' ua ~l.Wl'l':t, qn~1l' nn. paz ~QlUt>S n. 
scnt.i1wlln. p('rdidn lú n:J.~ ~x.rr.~HH\S Uu · perigo ! 
1\}rl$ :..(~ {• JlOIJJ'C ll <.~OIJ~cicndn IJUC 1t.:JJ1 O ci.tJl
t.i;io tll.! tt:·r dndo l'L pntri•l. (t qnc ~leve ú. pn.tria, 
nilo ddxa p0r ÍSSt) Uu ~cr pesaJ;) o duro YCT-~C 
scluprc- LJrlvaJ.o d.us go:r.os Uc fmuilía, elos c•J1U
lll1.)LhJ.s da socicJ:Hlc, u tks meios Uc riqu•~za. 

At•r;men.tlns ú guarda nnci~nal, princip~Lm~nt~ 
a Un nossa f1·nnteit·a Uo Sul, ai!. eundu.:ões de 
.sua mais p1·opri:t c conveniente ,;-xi~tenein.., cll:t 
tem aHi o mcsulO e~tro.ctC'r da h·opn rcgnla1·. E~tn 
ig:ualO::tde de üx.istt•nda, crnnpl'ehendc) bi)m, em 
circumst.a1)eias extram•dinnri!ls, C sempre o re
sult:·•Uo àa.s ncccssid.ndcs on ~Out;·~niencias pu .. 
blica::;; 1nas no csLado normal do palz é tn11 
,·~rdaJ~h·o ftagello. (.'lJJOiadus. ; Este mal aggnt· 
''aÔ.o pm.· alguns J(•feitos '1UC preccU~rn {t orgn
tüsa~:1o, e qu~1 acompan h fio ns ronniõ~s dos corpos 

-<>U continp;~ntes que dc,tac:io na minha prú\'in
dn c as;a?. funesto em suas conscquencilU. 

o Su. s.w:i:o Lon.lTO Ju:<ton: -Apoiado. 
O Srt. Bt<UõQOJ>:- Pot· uso, ()ue data; de velhos 

tempos, fundado n'nma in,loclinavel necessidade 
do mnior numero do homens precisos pat·a sus
tentar a ord~m publica ~~m-"e entendido pt·ati
~amente, que são uc um corpo d~Jo todvs os 
que habitão o municipio respc-cti,~o com cxc·~
pção tlaquelle~ que por 8UO. idade ou posição na 

! jt' t'~l\-.:~tia soci:ll c-Jtão rio nhrin0 de inlpDrtnnas 
i l'Xigt:udas. Este uso, ll~gitimo.~1o pelo amot da 
~ ontem <~Ju <."~ru.s eUI"i1ctet~isaJa::; pOI' cir~tunsLancias 
i muito CSPt!CiücS, t~·an siUo san~~ion~do de al~um 
I moJu pefo& ~OllS~lhos de <J.Uõllthca•;ao. 
; L:"uut t.:lasse, scul~ores, qnc na su;L ~-~lh:•·ali,ladc 
1 nti:u est~L nas CV1h.li~ões d:l lt~i~ ~~ sem cli:=;tinc-;üo 
i twmp1·o dtanHt.th\ parn o sen~if:.o tlos dBst:u.::llnen· 

tos. E~tf!- clas:s.1 ~ ~t do jornntciro lHl· ca.mpanha.t 
o qn .: nus chun1amo.s-puiio . 

Q ~tamlo ~I:! h·u.ta Jc l'~UllÍt' um corpo Jl~l.l'.-t ent.rttL' 
VIU d~J~totc;:uneut.O llil. lll1:S:SS f~·onteira, pOUCO im
porta a\·t~l"iguaL~ se o indi,~jduo ch.ln1ado para o 
ser,·iç-'") ê ou nau quaHilca.do. Os inferiores in
cn1nbh:los de fazen~ul os n,·I~os, c de tn·oc:ell.er :t 
rctHli:lo, percorrem ns c.1sas tios district·-.s das 
l'e,spcctha::;, compa.nhioH:;. e lt~v;lo com!'iigo os peô~s 
l!Ue t'~lCt)lllrfio. Pm· infclicidrdc nos8n. ns úc~ta
cam~ntos s:\o constantes c JJUnca int.errompirlos, 
e por CJU$cgnint~ esl~ mn.l í·nt~·c nõ.;; ó dur:l
([Om·o. 

O Sn. s,;.\.ru: - Apoir,tlo. 
O Sr:. Brt<W..!~E:- Pol:a·e clttsse, quo mai~ sup

pí>t't:'l 0.3 onus <.la nossll. ~ocÜ.!tln. Je, c qu.c ca-rrega 
ainda. o lJl!SO \.lc velho~ ha1Jitos lllilitarcs, que 
\"ÜUI ll~:sde os meus a,·ôs atraves~and:) os· a.nno.s 
coaw u1n ll~g-ailo d~ t:Xcú.:;l!.ivo nuior pela. causi..l. 
pnl>lh::n ~ :"\f~lS 1 cunlpr~ c.onfe::SS:\1' que é 11111 ex
ç~S"o <lo 7.elo qttc ntlO dcn~ contirltu\t' assim. 

A-s:si~t~, snjeita ao forçado servh~~o •.h•s du:-;tacu.
H'I·~·ntos a. _poi\'ãO de hom~ns quo vh·o d1) tralln.
llro uiariv, \'~ mill~ll3.l' a ca,.La insl:tnlc :l fonte 
tlê :;ua~ pr(lvi:;ôe~. En·nntc st:n1pre, ''~lg:tndo in
c..:or~~ e m bLlsCâ de urn. 1'epouso (1 uo lhe foge, 
ni'io te-m nh·érgue qne lhe J.ra·o! ... 

A Ci.lll::t pn.s;:.o, enl cnda canto~ du volta. l1.s \·eze:; 
a~ lUil UcSt..i.\.Ct;\.Ulenlo <1U.J deixou, lho ~urge de 
llOYO _n. vl)z do cabo, qnc llle dih : nV:1.mos para 
o <l.)st.:tca•n~nt~. u E:L-o qnc é obc~Ucnte por con
di•;àot que n:1n possue Cln todo o seu Y·)ea.l)ula
rio um:l só pala\'l'a que indi'luc r~zer valer o 
s~n tlír~ilo, deixando o tocto, qne :'1~ \'l'~<lS poucGs 
din-; IHt, que come<;~n·a a uL't.fiL', a.llatnlon~tndo o 
tmh:ll!Jo <tlte Lb.:! d:L o p·1o, c lc\•:tn.lo cornsigo 
nmlhcrcs " filhos ! E pm·:\ onde \'fli c>tn cnrn
\":Uut~ que 30...-: olhos d J ntot•alí~ tfl em si resume 
tollos os commelltar~os dn lei •10 Íc.'rtc sobr~ o 
fnt.~·r• ? l'nrn nn1 lllCL'cado, seuhor.;!s, OIHlc o seu 
t1·.ün"tlho tPtll ti t\0 o 1ncno't" pl'Ci_~O, Olltlc nn. pnr· 
tilha dos p,·,wcilos n:to ~sti1 scn 1101n~ iltsm·íplo. 
(Jluilo lJ,~~i1.; Do do polJre, do do indio, cittc em 
11dnl1n ten·n.. mais ahundt\ n-esta clns.sc ! 

.EskS fnctvs <]UC pm•ccom nuo niTcctar SúllÜO 1\ 
sorlu Jü uma. du.ssc, que cmllor;\ nnull~tos·~~ pcs~\ 
ainda IHnit.o p.:ntco n~ balança ~le uos.sos cnh.:u1os 
cconomkn~. S'IO iusont.lan~is em seus m(uls ... n·~~ítos~ 
A•.-re<!•ttlns estes homens do cxe!'cíciv da.< iuJustrins 
uc crin•;ào Jos gados ~ transpore~, em cujo seio 
exclusi\-arnente exercem su3.S f;lcnldatle< indus
trjnos, tenho obscn·ado, senhorc<, que 11:\o podem 
f:tzet• t·c~Ct'Y:l c.om qne occorrüo as mais pc'J.uenas 
neccsshlatles. Adstrrdo.; nos acampam,ntos tle 
~cu..; destac.amenLoa no serviço puramente. militar, 
elles Yi\'cm ·do soldo a da ot~pe do vor<lndeiro 
soldado. Se hão feito nlgumn poqueaa reserva 
Clll nlgr1m tctnpot elti\ se e\~apora então, occor
l'Cndo iís necessidadc3 que nesses c::-na·os de reu~ 
niào se manirestuo com mai$ inten.<;idnde ainda 
nas choupattas em que habit 1\';io. 

E hn de somente a magia de um patriotismo 
iltddh\tdo pod€r infiltr;w em seus annnos a pre
cisa. resignn.~to, e n constancia. nec..:ssn.ri:.\ p•1rn 
a.·rostar hlntos incommodos n prh·a~ões tamnnlws? 
Ah! n~o, sc\\hores, não ser'' h:tstantc: o homem 

, não vh·c abstl'actamcnt~. !\ossas tcndcncins nos 
lrwii:o a um fim mai~ irnmediato: melhorar nossa. 

; comlição presente, proparat· nosso fut1tr0. As exi· 
· geneias uv día de hoje nos in<Juictào, o dia tle 

aruanhã nos preoccupa. Pouco 1m porta ao homem 
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-que Yin~ .Jn tt:ll>nllM diorio um fim prohl emn!ioo 
propu~to ú ~~;;;pccic hnmnnn. O qn" ·.h~w:tnt"ht o 
Jnn.nulnd,u·4!l.ro de ).(a1u.:ht~ster c :-:;chcfl•.;!d, par.l. 
1novcr u.s s uas forja.$, e fm:et· unt~:w ~uas Jllachi
nas, 6 o ft::1'ro da Sltccio. c o algo~,t.l.o da A.n1el'ica, 
~ niio as lk,)c-; de- uma philoSOl)llia, que clle não 
(:Oillpn~lw:alc hem. Pois bi..ml; o qnoQ llowa•1da o 
peão da provinda <k S. l:'cdr•1 é que se lhe dé 
a llllerda,J,, do trabalho. O trabalh·J é lei sa.NraJa 
~a naturez:t;. c'ltla 'l'lal dcv~ po<.ler trahalh;u
liiTcmellte, IJ;IO t~n<lo p<lr limit•es ost1\ saa fotc1!1· 
dadc d., trabalho senão a concurrencia Jac!Ltollc:s 
que t•·.nhalh;lo ''omo dl\'. (A]JOimlog,\ 

Conscr\~~u o governo esta liberJn.de agrílhoil.dn. 
sc1npr~ COl\1 aspeL'QS c~•dêas Jo ~cn·ic;.o nüli.tar C 
constrang~1' lHlS ctn p\·ovc.üto dos outl"t.)s ••• 

0 Sn. ~.\YA•) LOilATO Ju~ron:-Apoiado. 

O SR;. l3r:us·n·E :-. ~. o que· não só dimlnuc a 
ríqu~zo.. tln. nlinhn. prnYincía., COtno 6ppriln.e no 
nosso tr~tlJallla t.lor a mais inalict•rtYOl Lte snas ft
-cu.hlades, a lil.h~n.lade de s.en su,)r, sno1· que l! o S:.!H 
sn.n~uc, u (lllC !! o pão de seus filhos! 

Em todas a~ ll!l<;ucs do globo a classe uo j .J~· 
naleito, c!ln:o:.ideril.dn.. cn1 n~Lar.rro :10 st•a dcs1.·n· 
~otvbntwtu inrd[cctual o 1not"dl, sonos ·~r, rc~··nt:t 
-como nmn nlrt!:"'sn no venlallcil'O f:sta lô ( (: mino· 
:ridadc 1111 ele pura infanehl. A dassc de' pnii.•J nn 
1nitthn pl'O\-L:l t: Ln é 1nn.is \ttll ülô J.cssa. inHll f.'l):sa 
c"-Lctêa. de s~n1r:H1~n~ns. Oh::una.dn. p:n·a o scn·í00 
da gunrda nnci~>tull c.lesclc os \:1 at•j qtlnsi os f>U 
.ãnnos, scnd,J 1) :iCl\ cstn.do physico o. un.ica con:
diç:Lo de sua aÍ)tidâo, n sua cdttc.n~~ão ~~ n-:t,)dclthl:\ 
pela tr:ste carti ha do sol<lado. As sombrias Ll~us 
que symholisii.o ·o genio dü guorra, pcrp(•turr.das 
!)Ola con.s~::lncia dos n0ssos dcst-nc~mento.~, c npJ
no.s stul.\~(~a(ius por um cm·actc:r nobre e <:ftl'l2tcir .. J, 
qun s[~ di~tingn~J ainda. ntcsmo nessa c:la3.$C, s:1o 
.as nnicns ~e111cntcs que, lan!:a~las no tt.H"l.\Üro do 
sun infanda, g•!rminãiJ para proluziL· 1naís tanlo 
o que, st.mfwrí~S? O mlH.ll' àns nnnas e a .~ua 
brt:~.vur.:.t: bl':n·ar~l. t'}llO n.sSt'I.Y. os distingue-, 1nc v~1le 
1nuit,>, c 111l0 de- muito tem. serYi<lo (m-uito:-,· 11J10ia
dos); rua ... Y <J.lh! m:n minhn hnznllde opiniiio m"i-> 
dovc sr:1· a4!oro~.:ondo de mni.; c1n un1. ~ pni:r. como 
o nosso, f[UC niio ht~ de medmr pela con'lnista. 

Eu se! bl!tn j1ne os torneios ndcstrao o homem, 
·O o m:Lill'jo elas armas augment\11) o seu denodo; 
(.Hl bcnn coullt!':' l (1unnt(} nos ú Jt~ong.~h·.o possn.l\.' 
no sl!i'l d1•stlt uossn miticin. snpplcm~.:ntnr nrp1.ellc 
Ynlor tlt~l111t..l::tdn, C[UC tu.nto illustra. nS Jllçirn.s da 
nossn L1·opa ro•gulnr: mns ó ,.N·llado iucont~;:..;;tn.. .. 
vcl que n mfio Uo l1mnem f)U:) •3 lHCno-. (~lllto, 
~olloca,la ~""'111''' no punho d•! uma (Spíl.clll, pt'ltlc 
tor mui rn · ~ilill,.nt~. qnnnuo n rnziin dcJir,,, "'Jttdlc 
unlco wo,·ilw~uto quo costuma t·~r nn ,g"IWL'r:t, 

qn,muo c"ml•atc nohL·cmentc; plldc em S\lmma 
abt1sar mais laciltne1!t~ do qnc cmpnnhnn•lo n~ri
coJns instt'li1Heut .. 1s:. (Az)()iado.\',) Não é estrl n etln· 
ca.~iio 'Jilü cu tnais desejút·a píl.t n :.1.qucHes tncth; 
irnü\a~;~ não prQtCntlo cxjgir qlt(.\ o guvorno, con
dcmnanào·n absolutmncntc, condn?..l pela 1n~o 
aquel\r~ classe até o ~autuaria dos conhccim.,nlüs 
que lhe possão aproveitar mais; cu me coutcnt >, 
e íol~ri.n muito se visse restituir-se-lhe n lib"t'• 
dade do trabalho de modo que tranquill.:.s ptt· 
dessem ft·uil-d, se niio todos, porque o; dest.'\c:t· 
mentos scriio em alguns Ctl$OS iniiispensaveis, ao 
menos aquellcs que indevidamente s,to arranca· 
~os do seio das iuduslrias que ox<!rcemos. · 

Voltando esta ptlginn que acabo tlc trarar li
seiramente, tc•rnos no ,·erso della a pouco agi\dhvel 
situa.;.ito da nossa indnsttia agricola, pela falta 
que tem dos ~waços, que são distrahiiias pelos 
<lestac~mcntos Jn guarda naeionnl. 

Ell) nos>ns estancias a criação se difficnUa e 
3lllesquinba todas as 'l'ezes que lhe falta um con· 
tinuado cuidado, que sú uma tal ou quul abun
dancia de l:i t·aços póde dar. 

O arado d~i-:n de sulcar !l. terra, sempre grata 

no lllr). (}l'n.t~!i~ Ú!]u<>llcs qu r:: :1 n \g-iil'), l11':!~::t o p~O 
t.h.J ~ll ~ll~·~S. hxtg.:O ~) Cl"l~SdHH"IJ 1 q d a prJIHllal•:i•), C 

~ <.h\'J:>t\1 ' ~n~ terras, rpu~ alli 'S(; ,~~ü- op ci·~mLlo 
.. ~m gran;lc e.sc<l.ln, ~)lW a cul~nra ~e r~fití~núa ~ mas 
pc~o conlra~·ao olia -~·~ C..: f)UGt~l ~l..nl.. Os lnnnid[)ios 
adJacentes as ft•ontun-;ts da C L'tt• ~tla ... Qua r·tl~\- e 
l3agé~ (!UO }'OL' sj mcstnos s•J J1•~tfi:l;)' p,-uvt:'r ~QS 
ecrc;~es que con..;omem, estil-o Uept'~lld·.:ut.cs da. pro~ 
duc,:au rlo ceu~ro d:l lH"•)Vinl'i:t. (l\1:1~ { t:Hlos os 
goeaal!ros Uc lJl'~n1c irn. Jl(~~essiti adt.~ ~i(\) pll'ra nlli 
lc:Tutlos de lOH:-fn Ji;.;taueia: o.~ tnwsr1•1l'te~ s.io 
n1oroso~, e res~~ntt_\1H-s•~ l tt.l!JbC"m d:L•!~tcllu. fu.lta. Ue 
Ul'.u;os. 

o~ S:c~. s.,Y:i:o r~olU'l'O J\i~IOI! E TlL<\'ASSO~ ;-
Apowuu. · • 

o Sn.. Bn?"S.QVE:-t>rcottulú~ os vrod ttctos dos 
gn"ndcs c-oLlcuus d;:'í. h~-.;uura Jlls lliHn~~dh.l~~ues tlc 
Pul'to ..:\lcgt·c qu~ s~'iu C(Jl1 ; lU:t.ldos p:ü'i\ a::; ·fl·(Jntei
rns p•n· tun pt•cço mais alto do qt~e cHsiào e~SC!> 
1n~srnos p1·ctluctos postos ~o alc;ln;..;f~ <~.h.lS con:->u .. 
nud.oa·cs JH~3te men.;a•lo. 

E a causa pl·in<:ipal ilc tu .lo i~Lo •' a falta do 
ln·a1;os: q:tc s~ntim•)s n,)S rnunicípios UI.! f1·untei
rn, uccasionada, em g:t·n.nd l! p;Wtü 11clú5; c~Jn tinuados 
dcstac~mentos â:l :.,tuJrlla JJ~'lcio:J:lL E1n g~1·a.l, o 
nc:s.;o t'<lzendll-!to f'] Ll t~ lm.bitfl.. attnelln. par:-tf~~\'!111 nil.() 
pode fa~cr gra.ndcs plt1n t ~~:0l~~ . ft.Pt 'Z:i.l' tlê (lu~ co
nhnce !lS ,.fl.llt..;)t:"P.ns tht '1fi.YII11l'(l.. Alli · n·•O pollc-
11\os con:-;cnr:u·· brru:os ~sn·a \'t)S: t:-H ~· ~; no:-; fi) CT~Jm 
a v:io busea.r a. Hb-erdaüe nus ~::'-tndos Ja Gü~fe
dcra.-:;!io Al'gentiun, ondo n sun extJ"<I tUct;<'io nos ·0 
nega.dn.. Rcsta·nos n trabalho lhn·e n i"l c.ional; mas 
~stc u:nnbcm_ nqs ft)gc J1ara ir net.v iit· ;h; ~xi8'!!n .. 
cLt~ do :;crn~o Uos (lcst:-:-u:amentos. 

Esta.. fnlta de hrnços1 qul~ Sl~ntin1o~~ nos aeat•
reta amtla. tnn mal de n:.üureza di1fercrnc: f~ o 
Cl.lgajnmento de umn. omig; ·a~.,:~) o J~Oltt·o H~on~cira, 
dtda<Ja atltt~S de tndo pd::\. uc~ao d;t. pulu!.ia nos 
p,~]Y.cs Yi'l.inhos, d'ondo pr.Jccd.:.. En 11ilo a.nasto 
o peso dos preconceito~, q Lie l'•)pelhm a ~onctU'· 
rcncin do trabaHw estnJ\l~úÍl'c, e (pH:! fnlminão 
nrna ~c:n~ft·oterniJadc dt! intt~1·ess1~.~: m:'l:::. não Ü0 YO 
Uúix~1~· Uo r~~onbecc1· ct'-te t'S_!a d11igr:l t,:t1:) õ p~~itco 
llrovc1tosa: c uma cmtgL'a4;uo <ptc ven1 c Yolta,. 
•-trt<.: núo se ftxa e _f]tlc r0la uo seio <lc nús como 
rOht .o. ondo. em. torno t_1o l'<ídw,lo, ul'~\ aLra.~.a.n
do-ot c log-o d.cpoi~ fuglndo UcUc. :::1eus halJ, tos e: 
Sêns costumes nilo s:'u~ iiJLdro.\Uh!U!J~ os nossos~ 
e ni'i.o nos sm·ye lJ cm~ '.l'oJavia1 s~:nbot·o~~ somos 
tJn~:\dos nuütth:l v~zcs :1 p~·f!fd·il-n. 1no:;~uv ·ü:;sim 
n.o tL-aballto n:..l.CitJ11:\!; purqtw ..:st.e u:i:.~ t·:-m pclr· 
nu1nr;ncia., c ll•M fog-i! a t~.lllv ü inst;tnte, pm·o. 
ac;udir ú obriga.r:ão do s.ci'Yl•~.ú lllilit:.u·+ E Ll<"m;ds, 
qtuludo estes ho1nCzls volt;Lu do ~ens tlcstncn
lueutos, onllc nfio cuc •. m t.r;lo }lOL' ~i Sf~;ni:t ~ os tlc~
vcllos da ofli.dnli((ad~ ~ ln'~ ~~s Ct)lli!!Hlllrb, vi•nt 
cheio . .; üc innnmerns pl•t·cis;:)ü~,. ~~ llt:tn :-i-~lnpre o 
fazeudeiro pode cstnr dispu,;tn tl raz .;t'·lltt:~ mn 
adiantounenh.) dc~sala\'io, qnc cvntn u:ia P<Hlel· .ser 
cotnpensado: ptwqttc o repouso iJU,luclles lhn1u~ns 
é de uuü curta J.nrt\ção. 

Qunntlo et\ cout~mp!a ~st•! qna<lm, 'l'W a meus 
olhos ... gunrda semp1·a n_.:, n~esmas pa:·.'Pii rt;Ucs . .a. 
longos a.nno:3t nu! roc•.n·dn. de unt pçnudu da. Ytdn 
do velho po\'<> rol1~ano. . 

Qntz um d~a Juho C~z~x rcpü' oa1· os campos~ 
j ('lo Ue~rtos· de braços livres, c presen!Vt~LI cnt.:.lo 
qnc clous terços pelo 1mnos dos pt~storc$ .se com
puzes~enl dê homens hvrcs, llt~~~ us proJ?nctano$ 
tcl·ritoria.cs continu.l.rão a Urn· prcfcrencm. tt•Js e!:i
cra\'o.•, porrt'•e o cidadiio a cada insblllte era fvr· 
ç.lllO n trocar o~ trabalhos rln. ~r.;ncultm·a pe~os 
postos nas lej!ioes da . gL~nrl'a. ~ln br~'\.·e ~I) I o 
amor d .. colh<eita SiibstLtuJdú pcl:~ seclo d;~ p!lha
gcm nas conquistas. A riqt.tez._ se cncastailou, I} 
cr•!scêrilo os pt·olet(lrios. 

Este estado produzia lo~o um outro estn:do; 
os filhos da tt~rra.. clu:;sica do gcnio não tanláril~ 
em cahir nos abysmos da ignornncia, da miseri~ 
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c do Yicio .. \" üs futh•:i cvulh ... -ccis, senh vn:s, o c .. ~- ! 
1.3:Jo tla. ,·dlta J!uw;l n~s \"t':S}lf•r :o:!; ti;\ iu\·n...,..:'io 

1

. 
dos h:.n·hnros. 

S .j n:i•' tt.:tuü ' lu~ ntl·ax\•z J:t ('~c11\';"'l~io Uc tan
tos ti.·l~ttt...>s \ l lh.: p :t .:.$úri'io (J.J$S:l. pêlh:lt't'U' ll.lllõl 
iJcutillu.do ll t:.• · c:lliStl, pa.n~ pt\}tlazia· cn1 n oS.'iüS 
J ins i ... h ·nt1c<,..; L·1l"dJ..vs, u~1o tlcix.•) \!t; 1"\..'Ccim·, a:J 
"\·ezcs bL'lu, trisl.cs c funestas collSC'((ll.~ncias, qnc 
em algnnta cu u.sn ~u a:i:S...:Iucll!cm t.:\J tll a!iudl~s 
111úu~ c ll"\.·iw:..:.. 

~l·nlu.H'l~;.;, p{,Je o nossc) c""lnt& cic-ifl) U:tr prcf~· 
rcncia a:"t:-~ bra1;üs •JU•! Utü úlrcrtn tUI\ ' \ ~migt't\~··1\} 
q ue t:lh.: p~·~>pr~o rL·~ ... · nh~cc st·1· po u..:v lis•>~ag~ir:·,: 
c:st.ú Ih) s~..·n Un·dt.u. c:msultUJh.lo ~óua..~ule a mnior 
:il..)lltnlrt d~ $;1•tB (:~H l\HlOdúS? Jl;itl qu.·r~ntJo n1) SCU 
t.r:-.lml ho n~ h~)nwn~ •111c n c.:.h1fl p.'l:;s,.. lh~ s:lo 
a r r ;tllCthh.lS, c que n:i o cout;L C<>Hl ull~s. sumiõ por 
poucu tt!lll])O: m~lS n mot'!tl, :\ pol\licn c muito 
1n~no::. ~ ~L'C.I Ovluia. pülitica., n üo pú ~,.tc ncnt J.evc 
íaz~r ,, mesmo. A tli\"is:i de umn. svcicJttUe mu· 
ral , v sohr clnln c hrí5t=i, não pôde S('r Clit'\ mr.sma. 
QuantlP :::Ot• r(!•:onhece quo ~) C<.'lltillllatlo S<.!I"Vi«:ll 
dos d L'S i:l.C:Hnüu Lf).; dn gnnn.ln nuc:h>nol acanh;lo o 
dcsl.!n\~qlriiHt:U ~f> d3s intlnstrins Ua pl"t) \"lllCH\ do 
Ri\) cr~ln ~h~ d[) Sul. c !lt'l"t\11Ct10 l,) ultinH) pl)d:)t.~ 
d~ p:1•) •tl\..~ luiios Uu pt:lfo jú scnt tr;\h;l lhn, n:lo 
poJt'mos H0S •li:t.~1· llA-; pro .. luctorcs: - contiuuní 
n lls' Yt)S~:t.S dini.cnlda~les- , c UlUit.:' men1)..., de
,·~mus HÚ$ l"t:!~pLnhl.-•r. no j l)l·naleiro:- Yivci ::cem
l1re 11:1. (1\'J)I •:.llh.lnUe! (.·11>oia dos.: 
S~ Ü t{4,Jô1'0~ô pata a qncl!C;{ qnc vi\·em de ~tt 

tr;Lhit.llao di:u·io, 1111 po5>sucn• intcress\:s, nhn:u.lo 
un.I.os pnr:l t r vr.:ll' o.\ iH(flliúta lida Ü~ SUõlS OCCU
p(I<;Ôc$ pcln fria t•>:prcssüo d:L obcJiencia das fi 
lt!Íl'<l8. c , St~ ni"ic:t i~uul t q uasi a m:~sma ::t sorte 
Jaqu~.:ll\;S qtt\:, tcnJo 11ma isenç~\o cnt scn l'nYor, 
se n:·~u al;SI,ltH&.\Ineutt:: priY~\dos dos Urac;.o::; mn:ls 
ut.;,:is ~.:: 1wus con wmientes ús indn~tt·ius ~lUC eXt:l'· 
ce1u. ;.-lpoicHlo~·.J · 

Eu n :io l ~L" t.•tPtHlo2 s-.:nhol'eg, t·ecns!lr o m;~a \'o tü 
a uu1 r CcU rtiU dt) c! <lC }JOdt•mos cnr~ccr , c qnc u 
~0\'t:rno Llcscja pv&~uir_ Cúuh~i;.o que é 'impossi
, .c.l i)I'C "'ci n lit·mos j~1 <h.ls d ;:!St:lcn:u c:.to.s thl gunnln. 
nolcic •tla l : Je.:;t·t']UC cnlhora, m a s s.·,mcnt c uas 
c i1·cum st.au dn:ot t::.ro: h';:\(•nl!narius d ., paix: znlcmos 
toUQ:i t.t\o 1>•-.: . .t.•vlo s.lcrificio. \A{JOiw;W.s-.~ :\;lo tem 
Joa vhlo pmn nús, os 1llh os 'o Ri<) Omooo.le d o 
:Sul, as lli stin~ç.->~s de pum paz, e c!r enmstancius j 
exua•.ll"lllll:ll'la:.;.. u <1 ~~~.1c tiHJgo . ..;. nuntl$ us no.~sns 1 
1'1·ont~h·:~ :-~ ~:)o l~o tl.-~t:.mkuteu LC ;.;uurllcci<..las p;la. 1

1 

guard:.1 nnc1onat. 

O St~. :-;B:·.\\· ~·l l.on.lTu .Tt::o; tút: :- Apoin'h'. ,il 
O ~J :.. r;l: ~ ~~ l.'J·: : - E" ju~tanu.:utu Jh~:i~a r egi ::to 

on~l~ v.s l, r~t Çl•S uos :s:t u um.is ítH.l.iS)>CUS<l\'Cis que : 
o~ c.l~s l: u·am~:Hlo:i se t0Ju J'Cilll lll!lil:i c.lUl'i\ Uouto:i. i 
l'ara a~Jnilut;,u· l·s:.a falta J.e br:u;•>~ u"a:siouuUtL ! 
}Jl•lu:o; •k::>lH~altH'ULOS bast..a r;·L inst r uit"a\"u::) Jo !l.liO ~ 
prc•;v t10 1'\:t\.J.r iu. Q Cc •Ptlt!ct.•r tl\: ga:..lOS OH \" ol• 

ttU.ci\'•J • C• IIIIU \'Ú~ OU tl"tJS. Jhc dJ<Unnr::t.. pcl"t!f!h e 
al1i u d . \'a•l•J l>n--tc.> Jc 8S p.Jl' ..J.i:L d l: scr.,·i~;v ~..lc 
C(\Uil Lw:i tl ! 

\'V.< :OO:I:U ihJl'C:õ:., 41llC S()iS VS consumiJ.or~ . .; Ja 
Dl~ivl' (HU'L•; dvs p rllt.luct...Js Jn nvssu. i tu.hn>tr-ia, 
inh·l'\.'S::i-Ui~ Ul1ubcm ucsta. causn qn~ elL i'Uh-ogo4 
(Al'Oi.:rdv~ . ; Bm•ltlt\Uto Ü\"Cl"lllOS o.lo:stucament~.> ,In 
guarJ"' nad~.,u õ!l , St: !tJ que SU•L Uuruç;lo c suhsLl
tuifàu :;~j:.1. i>cJu dcHuiJ.:r , n .i.o pollcrit.4n uossn i u
dustria. S,a t i:s f.a zvr COil VdliCHlClU~nt : t\S Ht."CC;:SSi • 
d:lJ('s Jo ,.,J:>Su sertüo. 

ParC(()•llle s n j iL t empo ue ir procurando os 
m~ius Je pr~!).( . .'l'..:ver este S)"Stcma 4.J. th.: i mpede :..l 
~uuc;.u .. ·:tu tl \: t.;.HaLus howeus, paralysa o à·~scu
YuiYimc.:ut.v Uc uussa.s fur,:as lJl'udlh!th·~s, qnc n .. "
coutp~·u ~a n r.<.tl •' t rnLalho, que <:xpõd um;:\ cias:ie 
u u1uol·osa :"t hÔS(! l'ia, que.~ Uc::;(•·Vc ..:m ôunuua. toda 
3 .i.J,;., Ju rutnro. 

)lu~. scnl1vr..:s, uo m~<o de toJns cst.'IS çonsi· 
d.ür:wü .. ::; ut~o 1uu resta. :::.cu rto cscntar a. Yt.lZ da. 
.1·a z.úÔ .s/uu 1;JllL~, Jtz. ... muv "-V scnLilueuto qnt: su 

callc. c confi~ no ruLuo·o. Dcn; colloc~nolo n ~n
U'-••::t h u ma11 a :u;im &."l tlo cot':t~:io, cpti7. ,;em «luvid.;.l. 
(1u c u :io r..:: i un~:;c " s c utitncnt..v o n ,lc ~u d 'I! \'C itn
ll..;•·ur :t rn.züo. 

Yolo p~lo arti~o .[o llo proj<:<to. 
\"'o:n:..i! -~[UiiO bl)Hl ~ lllUito lJ~U\ ~ 

o s.~. :\.J'c.." '.l l o F'ran<~O :-:ql •. L1l'~s blentf', en 
n:to to mnri:\ pnt'h) ne:sia discuss:\, , SI! po t· \'CU
tu.ra u (lll(! s~ di~sc a respeito Ua }H'I)\' inci~ Jc 
.:\.Jmns :l i ~~o t H4.l não ob1·i~ a.~.:-:>o: occllp:wci pot·
tout.o o. r.u ~:uc;ti..> t.l n cnso sVmentc ta nto quanto 
fõr ncc~1S$tu· io para nlo::; trar a injnsti~n d e algun .i 
llos 1wnrtt<IO'i d~putacJ.o:s t}ue tne tn·ccf'<.!Cr:lo. 

Tcon-s.) 1llto •tuc 11 p,-o,·incia do: lllinas nã{} 
coutrtl.Htc CJ.nu o contin~cut.c Uo r~c•·nt.as C.}llC de
vm·in dar em rl"la<;àu :i sna po>puloc:io; <JliC se 
n considCI":l como nmu p roviotcia privil<,ginda; 
ur~-., :)CIIhoJ·es, q nc llnl úJIPIJSicio nistu se pronun
cie J~St~\ lllll.llüil":l, fa.d) Ü G~ .. nnpt•ch~lldt.:!t.' ; Jll:.\9' 
,·üs qn~ J.rnninais o paiz h:1 7 annlls pl'll'·tttc rnz,1o 
11:1() aprC~QIHíLi S \l ln:l lei ele I'Ct'l'Ut:lllH:tUt•) p ru·a 
<"•brig:u :\ p1'0\'Íncla do )lilH\3 a contribuir co1n 
um útttl u::r o do 1·cr.t'lliils proporcio nnl ;\ sun po
p uln.çti.O? por rtUt! n lz<.lo não L:Onscguist~s ui nUa 
do :;oYI!l'Jl\) do pn.i:t., rept• ti rei 1naiõ uma. vez, 
,·.)s 11110 o doHliot:ois cxclnsívamcntc lm 7 annos, 
u ma lul d" r ccrntnn1cnto pnm prcvcnü· os fre
quentissimos nbttsos do q ttc ,; ,.idim~ to <.lo o 
h razilcir.,, de que dizcis IJIIC são l"ic!imas as pro
v i nd:lS dó norte? 

!:>1·. p re•iclcnlo)1 totdo q1mn to ond n respeito da 
pro\~indo.\ dl! l\linas não p,&SSrt, t>~•·mitta-sc-ll1C 
di~co·, ele uonn ulern dectamaç:J:o. De l$15 a L81S 
as lliC~nHl ":i qudxas, c mui t:t.Jpi':Udas 1·c:r.es, vi 
faZ<.•r oo osl'\ cusn ~ontrn a proYíncin rlc x linas ; 
en t>l•> prOClll"OU· S~ por tOíl•JS os m~ <H fnzcr ad•}
!Jhlr ll<HU l ei elo l"e"rutnmJnto, embarar,o~ hou,·c
rii<), th1o direi p!H quem postos. 

.Agor;t rcpet P.-!"C :tinda que a l'l'O\·in (:i:l do Miaa...~ 
n:io dú J"o.•c•·utas ao exercito; ccn ·tto·a-sc .!esta, 
fôrHln o goverHo cln.quella. p •··>Yi ndll., nu1.s s'"~ rii•> 
por vcutura. jus tns as c~nsur..u qt\c! se ruzent nos. 
.:.xccu c-wcs •la lei 11a pt·ovincia <.lo ) finas n ..:ste 
rcspcilo ·~ Eu seria o primeiro a ru:onopanluu· n 
~luc1n .-tu cr que estigmatisns..;e o t\r'bítl'io c u vio· 
kncia , c..:~mo tenho feito sempre (fU•~ o recruta · 
mcnt J L'._-c:'l! tc Sl)hrú indi\"Ítluos qn~o.1 l!~Uio is•, ••t.·JS 
dcll~!; ma$ sor/t. possi\·cl cmtHC~,u· mnis c8for~o~ 
d~l •lU•.! ;;e t()ua i'd t o JHH'a apuraa· tuni,Jt' uutnoro 
cle 1 ""'"tltas n a pmvincia ll<) )linn~-G •:nlcs t ~:io 
COilClHT~ll cllnt C•JlU .. O Se YÜ ll4).; 11\Hfl).lti:J llJH"CSCll • 
t :Hlos este unao, ~om 308 rc-rrnt ns ~ X;h• h:\ n lún1. 
Jist•' na•lllc lla 1>1"0\'lllCi:l Ulll c•H'ro lixn, ~:u·a o 
•}nnl · tt!an cnucorr:<.ll) g'1'3.núc p:u·tt: Uc rcc1•;.•tns 
I..•U. YOl.:tÜal'Í11S? . 

Sr. prosíJ:~n.tc.• , qunndll n:lo s~ prjlruudi'io as 
fJ lW:i llk!S, qnalhlo ntlu so e~tunini"to n~ d•·cntu~lau
c:a:; t~m. que su o.chn CUlln n tuu. d~1~ prv,· ittcia .i
~..lu itll(Jeri~,.•, UHlilo Íaci hlJCHI.C SC J;t'tdtJ t;c ll:JUL'illl" 
fa du.i J <>Sl:l Ot"l[Cltl; JlOI"IJllC ; , raciliu10 ui:t.cl"-1.:11 
1'1'1)\'incia t~o•m Lantos haiJitnntc:o, lu~o !.lc\'C dnt· 
t.. .. u1lO$ l"<:crntas-; o•utrct:o.nto uu creio pocler as
~u;;nrho· quo " CSto ca;o nenhuma t·uspou~l\L . lidudc 
Jlú.lc t~r, :lcnhut!Hl censura mcrccu u :\lltorJ<.lnu., 
que pt·csi·Jt~ ú pl"Ovincia. du · )Iintl~, l;lUl"tltle sei 
' 1\W dl.\ t1lll1 Jalo orden s muito JlO>itl\":lS ares
peito do 1 cc1·utnoncuto . .• . 

V'"' vvz: - Que niio se cumprem. 

O ·Sr:. M :, LLO Fl~\)(CO' - E' pr,,:iso nut.nr que 
i\ p t"l) \"illci:l UC ~fi.111S COlll OS SeUS J, IIJO,O<XJ ltabi
ttUl l CS púJ c :iCgaranlcntc conc(u·l·~t· cotn muitu 
maiOl' cun tiagcntc pnra o cx.crci tt): tt~n 110 a ~oa
vicç:io <ie que quanJu a ho111·n e diguiJa<.lc <.11> 
l kazil rcclanmr, meus comprovincinnos saberáõ
cumpl"ir seu Jo::vct· (apoiados;; ""trct:111t0 \"ÔS q>.lc 
tlunutHLis cxcltt..;ivnmcut~ a sociP.dndc, quo t,()nd(lS. 
to,los os <; tUi,.ll't.:.•gos Uc confi~u~a l't [Jart iJvs, sem 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 15/01/2015 15:51 +Página 16 de 16 

SESSÃO E"I 12 D1~ JC:'\HO DE 1855 111 
(~:C<.:t:p1;ii.o nlguma, por ÜldiYiduos d~~ YI)SS;J, r..nn~ 
fL~Ul•;a, f'•Ol"(JWJ não ~purai~ lHn wai\>r nuutt~t·u 
d~ l'ócrutast E' porque é i~to imp:lssivcl. ... 

u~[A. '\"O:l :-E' isto l}'}fl.O.:Oil!l.l"ia. 

O Sr .. ~f>:r.r.o F!:A:<Go:- X•<o ii macnnar:a, p 'l'· 
d1ic-me o nnbt·c rleptltatlo: em IH~-~ ,,;,.ca <lo ~.•f'JO 
1'0Cntt.a~ Viei':\0 p:l.l'a O Uio UC J'~udro, i[ltUõi 
tndo,; casados, pt·oprietario '· c •... 

O Sn. D. Fn \.xc u--.co : - A.cahou i:sto~ é m.~HJOt 
l:UJ(~o:Ir nm ,./!:) sul>re ostt.:s tcmpos1 

O :;;, _ ~l!.:uo · F•n,;co · - Sabe-se a di~trmcia 
~1uc hol· \la ~npítul da pt"Uvincia !l.tH po~tos c~-:
lrentú:> dL!ll:l.: r~~gulil esta distancia por t;;ü :l. ~0~1 
lc~na,.:,; !los miflcrm; l'ôL~tuta.s (llle sito n.n·a~b.t•]l)s: 
desse~ lugat'<"S ,·~ cilpit·.\1 nlOl"l'Ctll p~lo 111'mos '2'"'l 
pot· c~~nto; c~ses lmu1cn:;, fJ.lH:\.nliO uiio ~iio victi
lna~ irnmnladas ;\. prt~p0te11cht de um dee;p ' ta qtl!'! 
ennt:1 r!t:st~-nlp:u·-so cnm ~,.;~·,·lr.!>~ e1~~it- > rU=~~. s'il) 
arr:1.starlo"-, c-0!tH1 j:i disse, cm:otrcntndus, mait 1s 
\·czes aigcm::h\·.1:;, cor'l.)n fn.einOl'!l.B, soJtrenJo t.od:-t ·. 
~s pri "''''ue•, todn o temp:> ;zu~: du mister .: p.•ra 
andar lUO on 20:) leguas .... 

O Su. F>:::~t,tZ :-Eis-aqui o por que o 5•·. O~tn
yi.;_uH) qn.,r a di\'lS11l ·la. pl\)'{mcm. 

O St<. ~h:u.o F1u:-;r,o: - Po1:o aos n.1bres depu
t:iúo~ que tcnluto a bondnúc ele 'lpl·cscntnr um 
lneio p~u·:t qn.e ~\ provindn. de 1\rino.~ po~~n ~on-
40rt·~~· c.mn t) llllll'h~1·o de. r(lc.nlt·ts cOt'rll':-ipOn!'lcnto 
á sua pt.'pnta~:-.to pat·a o exercito ... 

U~u. Yu:t.:- 'J~s:;e::; incon\·enlcntes dào-.:c tam
IJe-w em oatr.Ls p:'ú\··inclas. 

O t:+n. ~lHLr~u F1~.:\.~ _:o:- Di1·iio os. nobres àcpu
tat.I~~s ao 1ucnos a t·az{i.o por que o munie-ipi,J 
ueu~n) ~,.\;'~ mais recrutas que Loda n pru vincia du 
lUo Jc Janeiro'? .... 

V~L\. "'{nz:- E• pOI'('J.llC é o rcnd(3Z•i.~ous. 

O :Su. ~lt;i.L'J FitA.~ co:- .... luwe~it n•;ni t:un
Lt!m HJarl,uarh\.? ti r. pr~sidênt~, é imp~).:~:;i'fcl 
at~nrar-se C•)lll n :lcla.ü lei mn.ioL· numBl'O dt~ rccnl
bi.~ em. :\[i na:-; ((!J.JOi~Jtlos) ~ não t! possivd t"f.!Cl't\~ 
ttu--se o J10mu1n <.:ll$!l.JO flUe :;e occnpa .Ja 5ll:1. 
[a\'OlU':l... . 

o ~"- D. FnA.scr~ço : -De os nos li n·a <!isso! 
O Stt. :\h.:t.LQ Ptu.~ :o:- ~;to ú po~s~\·~t l'CC.I'll· 

lt\l'·S<' u hou1em 'lllC condnz g:tdo, que ncoHlpauha 
1\$ l.ro Jm• .•.. 

tJ).t ':5 J. ~. Dgt·I;'L'AD'):- Em Pcrnn1nhnc.o occnpa.~sc 
gr!lndt:l nttlntn·o dt} homens nesse b·abalh(l. 

O Sn. Lto;lT;.o Tlr\ {~L:SIJA: -E os 'JUt"! r•~lnii•> a~ 
('RIH'•as nll nort~~ n:to ,~~m l"tJcrutados para o s;ll? 

O Sn. :\li~LIA F'n.a..st·u:- l.)lss~·ri.e ltlmbclll '1 uc a 
l'l'ü\~iucin de lt:inas ntlo C.u·uecc recruta:; pnrn u. 
Jthtnlllill B 1;1 davld:l; o miueit'l) p:1•·a n:ia ~•nl>ar
.:ar 110 Port) <\.L Estrdta v~m por te•·ra, c por 
isso serhic" tn:l.os nt~t\·inhe-iros; scmtühantc viü~ 
•' contnú·ia !1 todos us s~us ha.bitos. 

Sen.har\!s, o min~iro tem a."·er;:;:'io ao setT~ço 
militar, porque detesta ''chibata: po•·quc o so1'Yt~o 
tniHta:r !do off~rec\! nonhum fu.tur\1, scn:'io n. cer
tus preJl!-stinndos; n:\o ~ ritr·.> por is:so \'IH-o cas:ulo 
aos l5 ann~·~, ou etnpregaJo em quahtuer .;ou;)a 
qtte O iSêlltO do rC.:.!.l'Utllffiel\tíl ~ CIJUIO, pois, a i)Ur.ar 
1na.ior numvr..:- d.e recratas? ... 

lhr Sn. Dzt>llTAoo.dá um aparte. ~ 
O Sn. MELLO FRA>õcO:- Recrutão-~e em Goyaz 

<' l\fatto-Grosso ~ !'o que'! p~rquc e quasi itul.IOS· 
sivel tl'azer os recnttas para o.qlti. · 

S~tlhores, en S•)ll o primeiro a lamentar a posiç~Q 
l)m que se ach,io O$ rniscros recrut!ls do norte, 
1uas u:l.o ostã. nas nünhas mãos revogar .a lei exis· 
teutl!~ ~ .•. 

U:IIA. V o~:- O que se pe l~ ó iguallade.! 

1 Oc_rn.~ '\ ... ;)z:- Dl~ a pro\"'inci~l de ')[!n'1S :Ht pro-
p~r·;atJ da ~na popu:ra~;;\Q. 

. (: .. s~t.. ~It::.LLo_ Ft!Ax-co =.-.Vi$ lo flUe tnml:'i :'\ pa.-
1.\~ L~l, ~~. !tr~~ .. u~entc~ ~lil'(H nlg-nrna cnusjL n rcs
p~lto ~o t]Ui..' ho_! t.: H. 1JUL se pa8son ew rda~·~o ú. 
~tU~~~~flCj:l _d.j }JO!ll";td•J ~:·. tu i I(J~Ll'IJ da gncrra.~ 
. ~::nh.~.n~.", npt:':7.tu· {le •JIMIIlo ~) IH)Jll'<l•ljJ Hlinist:nJ 
da moH-;n!u 1l1sse, nt~~ pa~~,~.c:c ~J!LO o SI'. Iuiuistl'O 
J.a :.;:t~rra. Uú\'C l~stul~ conYcn.c::hl·J t.lc •1 111~ tial1a. 
'!t~ce:,.~nla•ll.! de compar~ccr IJOj t ~ tw:;La ea::-;a.; d{~ 
}'l'?IJJé:ltt•JL-JlO~ expl1ctu·~sc tJ))V>t'tn~t:J.~~lt'lli..<J a r•?S
}h3ltt? J.e: :ügnm:~~ obs !1"\';.trv~:-;. qt1~ Lin~ a ll'Jlll"i'L 
tle! 1llz~r-l~w ~ at~ua~. U1Cit:-\ ll1>bl\.!S L~•Jllcga'$. ...\.no~ 
lire conlllll:"õS:ln cnnnr.:wu~~~ p .~lu orz~ 1 de 11u1 Jc 
~í~llS: -~'tl ·!mln·os;.n.!_as est~ .• t.;-1Jrnn_ V. -E::-:.. \"i11, d~~do.
IOU·S~ en; OJ.!:p1:;;u.~:w ai) mmt::.tertl':l. O ~tobrc rcb\tor 
da couJrntssao esta p t·eseut<J .... 

os~:.. r·,~r:H.\Z:- Est~·, ll~\ CJHCha. :nlsada\.) 
O S1:. :\L.:u.o F!:.-\.:o.:··o :- C(m\·il'i:t ~1n~ S. J~x. se 

res; 1.1 \' 1•:-;.s. ~ a da.t· nlgu~nas ~Xl1Uc.~l~~lj~l'io :'1. c;·4umru, 
a tllzt!.I" .. Ho).; ü f!H•J h:i. ~I'Jtl·c n nr,hl"•! <!,.>tUmi~s :'i::) e o 
Sr. mtní~t~·u dn. g'll1Jrra, pl·indpa.lnF:lltt~ f1nand1J 
;;;cnllmcnh~ s·.: Uiz '-ttle v 1ninLste~·;"' e~t.;'L ~~Hl ~.;ri:se; 
l!1~e alg:H~..; t.ht:-; :Srs. tnlnisl.t'O:i t',~Lir::to-.-;(J: 'tH•! o 
t)l'. m~~L_E~tro da gLt.crra está dcuutlhlo on I)l"es
tys .;l ~d-~1. Ou1~0 taltni.· t..·n1 H\Odilica1'11e::::, tl't\l~.l 
~~ ill~Ci:kza: taJv llrl~IU~ICia lllll C$li.ll.ltl ~ d~~ Ct1USãS 
utt.leaun·~l , 1).... • 

O ~t:. Ft-::~~!.\~: - ~\. co.uHn';1 tod<1. tnlnb,~:n estú 
~s~;m ncs~l!: marasmo. 

. O ,S:: . ..\Iu~o Frt.\~C<l:- Eol" pnsi,:l-> ..lill>ia, 
Lm.Jcliud.la, (!U~n ~lo neulJum lto:; 1wn1·ado.s m~.Hn
l~t.,~s ~l:l. llitÜuri....L l!UiZtH"oi.ú !t Hil~l.l' .:.t ,t,~f,~S:l. LlO 
~~·- JlliilJ~i.l'ü ela g'llCl.'~·a, pat'c-:c qll-~ ~.:.,..u,·iJa ~l 
alg •. nnas ~ .::1\ . .'plka,~~Jes ... 

O Sn. 13u.~t..xD::\ú:- En.1 pontos mtt\t·)S s ~~ríos. 

O SJ~. )Iu.z:.o PnAX ,o: - Súnh:a·...:s~ o ho:nc~~ 
de t:Sl:\-JIJ de\'!l Ler hu::.laJld) p~1t1·i. 1Lismo, 1nuit04 
ulL~(Jga.1;.~10, p~ua conhecer a ~"tpp:)~'tLtnh.ht·t·! de 
rctu·ar·;:;.tJ: lltJ l1lg'tU" qt!~! dlc n~lo p•:d.~ s<~l·,·h· com 
a•1udla dig"I'litlaUu (!llt.::: ê L1ú ltu . .,Le r. U'JU Liuú.a 
~- E:~.·? _Cunttníta o miuistoriu tal ~lllai; s~l·<i 
1:-ISrJ [JJ8Sl\'d ·]... .• 

O Sn. D. FnAx<:I~C•J:- Hn de contit\llnr. 
O sn. 3h:r.Lo F1n~co:- C !ll\'iri:\ ouYir it noln·,, 

tommi!5i:=:;;lo~ pot·.rno s~ .. ~ \'úl'li:ldt~ tu -.lo q ·t~lntn 
tc1~h~•, l;u\·n.lo, c l{llC núo <tucro o.g-Jr.::t OU\'Íl' r.e-
fl!ra· :L ramara. . . · 

Yl•ZJ.~!:>:- DigH, J.ign. 
Un 8t~ lh:Pt.~ ·r.\.uO ;-E1 bmn diz•.'\' o Sr. tj fr:tnco. 
O ::iR. ~I"LI.0 Ft~.\~•:<J: - D•:)J.d~ de• <JI<I'ir a 

lloLrc Cl.l!ttU1issilo snt.~sf;u·.·l ,i,lO ll~.llli-.:Vkl d~.·pr,ladu; 
pvk' .agor:t • .. .~ttl1Jll•_l~, ~1uu ~h:vo iicat· a'tui. 

Yo:t.e,.;:- Yutus~ \"ot-v~! 

O Sn. l,:\;;.tu~.\Z: -Eu S1· .. Tu~ o ~lln.l:.•l ui'i:uf:tHt\: 

u.\~ Sl~· Dl~~·t.: ~Al)l):- Pnr~\ fJUl~, se p•HIC:O Otl 
naUtt se tem Uit.u ú..:ct·...::~ d<.\ lixa,: :to d •.! f .. H·ç~\S '! 

O Sto.. \\-.\XL•a::rn~ l:;'\":- El~~ não c:st-'L p~L:-a. n:.$
pon,tcr a fin,cúoctns. 

Voz.:s : -Voto;! YOt)s! 

Julga-se di,cu~ida a mat.eria. O pt·,,j,·do e ap
provado em ;J• discus$oio. 

Esgotada a 2• pa•·tc da. ordem dl• <li:L \'Olta-se 
á. primeira. 

Al'OS!é:<T.U>)i<l.\ 00 D.\CII.\\!~T. J-'1-U:\C 'SCO .l~1'0:Sl0 
nw~rno 

Entra i'tn 1• discussão o prejedo n. 1;:; clczte 
anno, app:·~)Yando a aposentt·\dorh\ conccdi-:ia nn 
baoh'lrcl fl"ancise,, Antonio Hibciro. no lugar de 
prOCttra.J.or tl,;wl <la Bahi«. ,~ 11 
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A 1:equerimento .do Sr. "\Vanderley tem . este pro

j ecto uma só discussão; e não havendo qu:m 
:peça a palavra para fallar sobre elle, é. a\}pro
vado por escrntinio S[Creto, por unannmdade 
de vo'tos. 

PIUVILEGIO A ASSOCIAÇÃO SERGIPJl.NSE 

Segue-se a I a discussão do projesto n , 8, tam
lJem deste mmo, approvanclo o privilegio ex~lu 
sivo e o auxilio de · 12:000S annuaes concedidos 
á Associação Sergipense para creação elo se~viço 
de reboque nas differantes barras da provmc1a 
de Sergipe. 

Verific~inclo-se não haver casa fica a discussão 
do proj ec to encerrada, designa-se a ordem elo dia, 
e levanta-se a seBsüo. 

Aeta tle ·13 tle Jmah~ 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE DAEPENDY 

A' ho1<a do costume faz-se a · chamada c achão
se presentes os Srs. visconde d<J Baepenciy, P~ula 
Cancliclu , Madwdo, Corrêa elas Neves, L1ma, 
Eretas, Leitüo da Cunha, conego Leal, ~odrigues 
Silva, Teixeira ele· Souza, Pacheco Jordao, Seára, · 
Taques, Magalhães Cast~o, Secco, Nu~es: Gon
r.alves, .. Santos e Alme1da., :Paranagua, . Ferraz, 
Ã.ndré :Bústos, Domingncs Silva, barão de -:Maroim, . 
Araujo Jorge, Dias ·de Carvalho, J osé Ascel?so, 
Titára, Ri.beiro da Luz, Onstello-Branco e Lnll&· 
e Silva· Sobrinho. 

Comp:trecendo depois os. Srs. Mendes ele Al
m eid1l, Almeida e Albuquerque , P:tdua Fleury, 
Bernardes de Gouvêa, Ribeiro, Teixeira de Ma
cedo, Dutra Roclla, Vi eira ele .Mattos, Bnncleira, 
de Mello, l'aula ::>untos, Luiz Araujo, Eduardo 
França , conego Silv>J, Paes Barreto, Souza Leão, 
F. Octaviano, Raposo da Ci1mara e Theophilo . 

A's 1 L horGs o Sr. presidente declara não ha
ver sessão por não se ter reunido numero legal. 

Sess~w em i.4 <le J~~nbo 

"PRESIDr..NCU DO SR. Y!6CONDE .DE DAEPENDY 

.SmnrARro. -Expecl-iente.-Ordeü1 tlo dia. -Privile
gio d A ssociação .· Ser·gipense. Votaçâb .~J,..[atri
.;·ula ele estudem tes D'iscw·so cl.o Si·. DutJ·a Rocha. 
Ad·iamento.-Fixação elas for·ças de mci1·. D·is
ctwso elo Sr. Sayt?o Lobato. Adiamento. D·is 
Clwsos elos Srs. 1ninist1·o ela m m·inha, Perraz, 
Pcmla Gandi elo e Nebias. R eieição.- Cdntinua
ção .ela _discussão ela fixação ele (o1·ças ele 1?W1"'.
Discttrso · elo 81·. Figuei?•ct ele Nfello. 

A' ,hora tlo costume ·faz-se a chamada e :ichão
s e presenteq os Srs. visconde de :Bacperidy, :Paula 
Canclido, Machado, Corre a das Neves,: Lima,;. Car
n eiro de Campos, çoncgo L eo.), Luiz Arauj o, Luiz 
Carlos, Dias de Carvalho, E cina:rçlo J;mnca, Fer-
1·az, Leitão da Cunha, Vieira de Mattos,-Travassos, 
Pacheco Jordão, José Ascenso, Fausto, Raposo 
da Camara,. Ferreira. ele Aguiar, Wanderley, Al
meida e Albuquerque, Araujo Jorge, . Say:'io Lo
bato, D. Francisco; barão de Maroilp, . Domin
gues Silva, Andr.é BastG>s, Aprigio ·G1úmarães 
e Padua Fleury. 

Comparecenuo dep ois os Srs. ~ouza Leão, Fi
gueira de :Mello, Hyppolito, Teixeii·a de Macedo; 
Cunha, Teixeira üe Souza, Antonio Candido, Brns
que, Araujo L ima, Nabuco, Taques, Azeredo Cou
-tinho, Ribeiro, Dutra Rocha, F. Octa,•iàr.o, Ro-

cl r igues Silva, Paranhos, Pacheco, Bdisari o, Barreto 
P edro.;o, Nebia.s, Luiz Soares,. August~ de Oliyei~·a, 
~·lonteiro de Barros, Santos e Ahne1da e R1be1ro 
ela Luz, o Sr. presidente decla ra aberta a ses
são. 
• Comparecem depois os Srs. Paes Barreto, Secco, 
Mello Frapco, Titára, Mendes de Almeida, Ve
nancio Lisboa, Gomes Rib eiro, Bernardes de 
Gouvêa, .Tacintho de Mendonça, Theophilo, Pe
r eira da Si l va, Pin to de Campos, Rocha, Cand1do 
Borges ; F ernandes Vieira, Dastello Branco, co
nego Silva, H orta, Souza Mendes, Seára, Bretas, 
Sayão Lob<tto Junior, Brandão, Saraiva, Lima e 
Si lva Sobrinho, Pedreira, Coata Machado, Ban
deira d cl Mello , Livramento, · Siqueira Queiroz, 
Zacharias e Barbosa da Cunha. 

Lêm-se e. approvão-se as actas de 12 e 13 do
corrente. 

~XPEDIENTE 

Um officio do Sr. ministro do imperio, r emet
t endo o req uerinJe,üo que o subd ito portuguez 
Domingos Monteiro Ribeiro Alvarenga dirige á 
assembléa geral legislativa, pedindo . dispensa do 
tempo que lhe falta para poder obf.er carta d.e na tu-

. ralisação ele cidadão brazileiro.-A' commissão de 
. constitui_ção e poderes. . . 

Dous do Sr. ministro da fazenda, enviando con
si.lltas da secção de fazenda ·do conselho ele es
tàdo, . relativamente á disposição de varias leis 

· das provín cias cl0 lVIaraúh~o,_Rio Gran de d~ Norte, 
· Goy~z e Pará.-A' connmssao de assembleas pro
vinciaes. 

Do mesmoSr.mini~tro, enviando o mappa n.55_9 
elas operações de , preparo, :;tssjgnatma e_ ~n)Jstl
tuição elo papel moeda na córte e mumc1p1~ do 
Rio ele Janeiro, n cargo da caixa . do ai?wrtJsa• 
ção desde 2J de Dezembro .de 1835 ate 31 de 
Maio p. p.-A' 1• commissão de orçamento. 

Do mesmo Sr. ministro, remettenclo a consulta. 
elo consolho de estado acompanhada de cópias 
authcnti cas de toda a correspondencia havida 
sobre n quebra ela . casa ele Deane Youle e C., 
e outros documentos, que versão ·sobre a questão 
se a fazenda nacional, em vista da legislação 
em vigor, goza de preferencia sobre os outros 
credores da dita casa, ou se têm, como elles, 
de entrar no r atei o que elle fiz or.-A' commissão 
de faz enda. 

D'> Sr. l o, secr etario do senado, enviando as 
emendas feitas e approvaclªs pelo s~1!ado á pro· 
posição i:l esta c:unai·a concedendo lotenas á santa 
casa de :Misericordia, expostos e hospital dos 
lasaros ·cta cidac(e do Cuyabá, bem como as se
guintes proposiçi'ies: 1• autorisando a irm andade 
de Nossa Senht~ra do Rosario da cidade do Des
ter ro , capital da província de Santa Catharina, 
a possuir bens do raiz até o valor de tl;OOOS ; 2• au
torbando ao governo para passar cada de dda
clão brazileiro ao Dr. Cesar P ersiani ; Sa final
mente, conce,lemlo licença por 14 mezes , com todos 
os seus ·vencimentos, ao Dr. Antonio Polycarpo 
Cabral , . lei1te catheclrati"co · da clínica medica d!l
faculdad.e · elo medicina da Bahia, para ir á Europa 
tl:atar ele ·sua saude . ....:. Vão as emendas e as r eso
lúções a imprimir. nara ent rar na ordem dos tni-
balhos. · 
·urna i·epresciltaçãO. ela. camara municipal da 

cidade do JJananal, provmcm · de S. Paulo, pe
dinllo ser J esannexadti esta cidade ela província 
Llc S. Paulo, e ann exada ao Rio de J aneiro.-· 
A' commiss i\o ele estatística. 

Üm r uqtierimimto clfl, mesa da irmandade do 
Sa1itissimo Sacramento da matriz da freguezia da 
Boa-Vista da capi tal da província ele P ernambuco, 
pedindo. a concessâo ele um a loteria para a ·obr a. 
da reedificaçflo ela frente da sua matriz. - A' com-
-missão da fazenda. . 

De Julio Braconnot, natural ele França, pediu-
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do dispensa na l ei para poder naturalisar-se 
cidadão brazilciro.- A com missão de consti tu i
ção e poderes. 

De Adão José da Silva, Pedro Caetano Martins, 
Firmino Dias Leal, .Josó F ernandes de Carvalho 
Junior, Pedro de Mello Souza e Menezes, Fructuoso 
da Silva, Alexandre Pires da Silveira, Hoclrigo 
de Vasconcellos Parada e Souza, J osé Deolindo 
Pyrro, Albino J osé Pinheiro, João Carlos Augusto 
Ferreira, João J osé Pacheco , Claudino Josó ele 
Souza Menezes, J osé. de Olivei ra Borges, Manoel 
Antonio Ribeiro, Püulo José Monção, Domingos 
Alves Hibeiro .Jun.ior, José Antonio tle Menezes 
Brazil, Luiz F erreira ela Costa, Miguel Eusta
quio Fernandes Alvares, Manoel Carlos Frede
rico da Costa e Almeida, e ele Joaquim José de 
Souzã Castro, pedindo o lugar de continuo desta 
camara; e do Ricardo Jose de Arauj o, peclinclo, 
ou o lugar de ajudante de porteiro, ou de guarda das 
galerias desta camara.-A' mesa. 

E' julgado objeclo de deliberação e vai a im
primir para entrar na ordem dos trabalhos o seguinte 
projecto ' 

« A commissão de constituição e poderes exami
nou os r equerim entos seguintes: 

« J.o De Jorio José Prosper Philigret, subdito 
francoz, residente nesta côrle ha 28 ann os, casado, 
pai de sete br,tzilcil'Os, agente de leilões. 

« 2.• De Guilh erm e PhilÍpps, subclito brilau
nic", casauo, pai ele um brazileiro, residente 
nesta côrte ha dez annos, corretor elo navios. 

" 3 o De Manoel Ignacio Machado, subclito portn
guez, residente ha mais ele dezeseis a u no~ na capi
tal ua província do Maranhão, onclo serve de feitor 
das obras do dique, pai de tres Lrazileiros. 

" 4.• finalmente de Felippe Hippolyto Ach é, 
subclito ·franccz, estudante do ::Jo anno ela acade
mia militar desta côrte. 

« E achando que os pretendentes mostrão-se 
pelos documentos que juntá rtio habilitados para 
merecerem do corpo legislativo o mesm') favor 
que t êm sido prücligalisaclo a outros muitos, pois 
que além de lon ga residencia que todos elles têm 
ttdu no irnperio, ele suas occupações honestas e 
industriosas, são os tres primeiros pais legitimas 
de cidadãos brazileiros , t·ntendcu de justiça dever 
deferir-lhes of!hecendo o segninte proj ecto ele resoc 
lução: 

~· A assembléa geral legislativa resolve: 

" Artig,J unico. O go1·erno é autorisado a mand ar 
passar cartas de cidadãos brazileiros a João José 
Prospcr P!Jiligret e a Philippe Hippolyto Aché, 
subdilus francez es; a Guilhel'lne PhilipjJS , subclito 
britannico, residente nesta cidade; e a l\lanod 
Ignacio Machado, subdito portuguez, residente na 
capital da província do Marauhão ; ficando em 
favor delles dispensadas as disposições em con
trario. 

" P aço da camara dos- deputados, ll de Junho 
de 1855. - ·D. Teixei?·a ele Macedo.- Figuei1·a ele 
l>fello. >> 

Lê-se e é approvada a reclacção do proj ec to que 
approva a aposentadoria co ncedicla ao bacharel 
Francisco An tonio Ribeiro . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

PRIVILEGIO ,Í. ASSOCI AÇÃO S.ERGIPENSE 

Procede-se á votação do projecto n. 8 deste anno, 
que approva o· privilegio e o subsidio de 12:U00S 
annuaes concedidos á Associação t:lorgipense para 
a creação do serviço ele reboque nas differontes 
barras de Sergipe, cuja discussão fic:\ ra encerrada 
na ultima sessão. E' approvado. 

TOMO 2. 

1L\TRICUL.\S DE ESTUDANTES 

qontinúa a discussão elos (trtigos additivos au
tonsa!lllo o governo a mandar matricular enY cli
verws annos ela eocola ele medicina n varias 
estudantes. 

O Sa. PAULA. CANmoo requer licença t\ camara 
para retirar o seu artigo aclditivo, no que a camara. 
consente. 

o S1'. Dutra Rocha :-Sr. presidente, eu 
ma opponho inteiramente a esta maBeira ele legis
l~r, por meio. de .~rtigos adclitivo~ que se encos
taü a um proJecto . Uma p retenção qualquer, nma. 
ind icação ou um proj ccto são remetLiclos a uma 
commissão ela casa que, pensando sobre elles e 
examinando os clocuri-lcntos a respeito, entra no 
conhecimento da justiça ou injustiça ela materia, 
clá o seu parecer, entra em discussão este objecto, 
e vão-se-lhe juntando artigos adclitivos , sobre os 
quaes a camara não tem o devido conhecimento, 
e vê-s e embaraçacl!t para votal'. (AlJOiados.) 

On1, S1·. presiclento, se eu me opponho em geral 
a es ta maneira de legisla r por mei o de artigos. 
aol ,litivclS opponho-me mui to principalmente nesta 
matcria que respeita a instrucção publica (Apoia
dos.) 

Poi~, StJnhores, quando se trata de reformar a. 
instrucç:lo publica, como se diz que se clerão 
bo us ordenados aos lentes; quando nos exames 
prcparatorios se têm substituído em alguns lu
gares a relaxação antiga por um rigor talvez' 
excessivo, ele mudo que em alguns lugares têm 
havido tal rigor nesses exames que, permitta-se
me a expressão, poucos são ·os que têm escapado 
a essa carnificina (risadas), é o corpo legislativo 
que quer dar o extlm plo de relaxação da dlsciplina 
elo'; academicos? 

Entre os artigos acld itivos lê-se este . (L ê.) 

Não se sabe a razão porque se deve conceder 
a matricula deste estudante; n i\o se sabe se este· 
individuo foi approvaclo ou r eprovado, nem que 
motivos fundamontão o seu pedido. 

Segue-se outro artigo aclclitivo que diz assim . (Lê.) 

Para dispensar os preparatorios! .. , 
O Sn. HoRTA:- E taivez sem saber ler I 
O Sn. DuTRA Roc.HA :-Não se sabe se isto. 

importa a dispensa de um preparatorio ou ele 
todos !.. . · 

Qra, senhores, isto não tem geito, e a conti
nuarmos assim, então melhor é que se es tabeleça. 
qne frequente as academias quem quizer, com 
preparato rios ou sem elles; e que vá fazendo· 
act9s quem se julgar babilitaclo , mesmo em SU'I 
casa. 

Sr. presidente, como membro da com missão de 
instrucção publica, devo declarar á casa que a 
commis6ão se pronunciou o anno passado contra. 
todas as pretenções deste genero, e este anno 
apenas concedeu dispensa para matricula a um 
estudante que nãv tinba apresentado a guia em 
tempo, e a dous que apresentárão attestados de 
que 1.or motivos de molestia grave que soffrêrão 
virão ·se obrigados a perder o armo sómente na. 
aula de clinica, que todavia frequentárão poste
l'iormente, como mostr<io por attestaclos . 

A commissão e a camara apreciãrão estas ra
zões, e votárão essas dispensas que havião sido· 
pedidas . Neste caso porém não se achão alguns. 
destes pretendentes, a. r espeito elos quaes não 
lia circumstancia alguma que justifique esta dis
pensa de prcparatorios que elles exigem, dispensa 
de preparatorios que em caso algum me pare-ce que 
deva-se conceder. 

Creio portanto que por principio nenhum deve 
ser co1icedida essa dispensa, e vou manchw á 
mesa um requErimento de adiamento para qne

]J 
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1H. 
to•ln~ os ::nt;go:; additi\·os v~o á comnti::.:o;·i:• d·~ 
j Ui.t rnr'l_'~iu publica para dat• ~übr.: (,.'Ih .. ·~ 11 ~wa 
}J:tl'l'l~~··· :.".lJnlirulos.; E COUJ() s ..• lH'l1 HIU a .. ~.S-':ii.'.S 
:trti:-!•.l::; :t.l 1 ti ti \"•h~ j :i 11;1 nHl paruct~l· da t..·omHlis
~ii.u ..i~J illStruct_::"'io public~-..~ t>U. o tox.êluu no mêtl 
l·o..•qucrim;.:·llto '-liz~:w.to CJ.lW ::~(•j:l.ü l'C'Ilh:•t.tblu:-; {t f•.om~ 
mi:-:;:;;:iú t·SSi.!S ar1igu~ aJJil.iYV8 ~Vhl"O Ol5 ~jlll.tl,!"S fÜndo.l 
n:tu ln\ pal'~tel.'. 

\""ai :"l lll ·~sa~ lt~-s{'~ npoia-s:•, enn·:l em djscns~~ln 
~'\ s,~m tiPha.t. • J appr~.ava,Jo 4..1 s .. ·g-uintc l'Cfl.U•~l'i
'llH.:::to: 

u TI('•}ll!-'irt) r"\ac Y:io ú .conuni~sito de ins1rno:~o 
J1ub!i~u os art1::;-~)$ adthtlvos :sobrü us quac-;0; uao 
IH\ pcn·('cN· da t.'Otnmissi\o. -S. a H. - Dut1'(l 
Rr1r-ha l i 

O :-;R. PRES.Il>#-:!'{·n: Ut.:~dara qu.~ são rmnl'ttiJos 
o\. cununb::::.itu de iust.L'tl.~~ii.o tHtLli'!a tvJas ot5 nr· 
tifTOS aUd.itiH;:s, cXCl'pttJ u J.o ~r. BnulJo1o, visto 
.c~no ~ um pntjOCl.O Ja cmmnissà•.l dt.~ instntt~1;lio 
pttt•lictl. 

Culltinün pois a discnss:.t~> do artigl) arldith·,) 
.Jo ~r. Br~nJ.i""w, uutorísando o ::;•)Y€1'110 n 111nndat' 
Juatricuhu no L0 nnn1) 1la ú:::;cola. Ut~ mediciua \hl 
llahi!t o t)Sttub.Htl! B ·rnat·d.o thlS(~ Affonso, o q nal 
i· ~-Jm •1el,!l..tU üppro\'ado p(Jr -tti \"Otos contra 11. 

E• o pnJjct·tc-. adôt)ift.Llo con1 c :utigú addítivo 
e rcmcttido á comnlh:-:S:io de rcJacc;;.\o. 

O 8eguintG nrtig~,.) tawlklll ~~ rem~ttit.lo ~~ com· 
lHISSàO: 

t( I •"Hal !~tcnlJadc se t.l...~dnre com:p.;tit· no cs
tudar~c .loaqni m ·Al\"t!S F e rt·dra, :lpproya,.;lú no 
lei anno de pharmnda..-~. :.L 11..--,.•inrH}O Jol-!]t:.l~ 

LL··sc ~Ll,•úi!l·Se> ('ntt~~\ em distm.Ss!lo e St~nl de· 
bat~ ~ apprtJnhlv o .scgninte rcqnedn.1ento : 

~~ Se p~sso.r nlguns do~ nrtigu:i !ld.lith·o:-; ao 
lHnjec.tn n.-; Je 1~):), requeiro qttc St~jn (\]l:~ l'C· 
UH~tt.:du p~ll":.t ()·senO.~.! O elll re:!O{u6iO S8parada.
.S. a R.- A. <le Olirein!. » 

SEGC\DA !'ARTE.. DA ORDE~l DO DL\ 

Entl'a em~ .. t.1i:scuss:1o o m·t. lo Jo :;cguinh~ ptü
j~<'L•J : 

u A asseml.tll!a g~ral lt!g-hdutinl. Uecreta: 
• At·L. !.• A fur•:n n:wal pat'n o annn finauceil•,) 

.Je ~~~W· ~ l~;j7 COIIStt\l"Ú: 

,, ~ r.• D0~ ollíciac . .; da :tl'lnaJn il dn.~ ücmaif' 
classe:;, f)HtJ fúr prel'iso cmh1~r~m·1 cvnf~~nn t ~ a 
lotu~:·to do~ JH't\·ios, 1..1 t.:"'-tll•l•J ... IuJliot· dn~ (livi:,Ves 
ll:.t\~n.•s. 

(I ~ ~.o Elll circnm~tnncias ordiu.lt'~ns, llo ires 
1ni1 pr.-l~a:o::. ~te l\13t'illli:lgcm 1.' i.~(! pt·d ÚOli corpu~ 
4.le nuu·inl1n, ('lnhnrt•n,ln~ em nn.Yios :lrnlD.t.lo.-; e 
.trnu,..pnrlc-::.: ~ 'L~~ clnco mH 1:-1n rh·clunsl:\nc1n; 
~~xtroLvnUnn r~as. 

h . ..-\.n. :l.n O ~OV.:!nto c-t.lfl1 inún tnltndsaUo parn 
completar o Ct.IJ'PI) •lc i1uperi(~t~s 1unrin!J.eil·os, n 
hntnlh:õ" nnvnl '' n compauhí:t <lt> imp.lri.t~s !11<\· 
l'inheiros da pro\'incio. da ~{t\l<l-Grosso, confortnc 
os respect.i,·os re~ulamentos. 

« Art. H.• A fot·•;n "cirnn moncionndn Sc1·:i pr~on
~hida pelos lllêiOs autorisados no art. -1• dn lei 
n. ü13 du 21 ue Agosto de lSo>l. 

« Ar~ • .J,.• Fica reYoga•.\a quaes'luer disp~siçõcs 
.em contL·a.rio4 )' 

o s~. Suyâo Lob::\.~~):- Sr4 presidente. 
<3Stá eo1 diseussan n lei du fix.açi'io de for,·as de 
1nar; cst.tl i; un1a ld de int-eira confi~tnça, q_ae 

. »ào deY" nem p&.lc ser \"OtaJa com largas cOJJ
cessôcs pela camata senão e~tando muita certa 
da entiJade que n tem de p<'•r em execução, 
:Kao; clrcumstatlcias nctuaP.s, Sr. pr~sídcnte, qnal 
.seja o g.werno do paiz, qual s~ja essa cntiu.ade 

f]ll• • ft•m <l~ ~xc~ubr a lei de iha~ão de fo;çns: 
Je 1u:u·, não 0 eous:l qt.u~ t•SI.rja reconhccidn. ~ 
•]IIC possa. \·crdat1t~intlucute s:~r !lceHa. n~la ea-
HUlnL .. 

ScHIIOrt3'~. t) ministcrio. qne aindn. occnt•a ~s 
P•)SÍ\,:Ô,!:ii o!lit!iaü.:$, tnúrs·eu !Uuralme•lt~~ t'Ll lH!lu 
l11e1ws ~~~ ucba em completa Jissulu·~~ão. ·Apoin
rlos. ·: 

e~r .. \ YüZ : - !\:Jo UO.~ r.onst:L 
O :->n. ::\AYlo LuB,~o,·o: - ... fa~tos ~igonlflcnth·os 

o dL•mon:stJ.\lo; o proceJt.u• d vs tlistinetos mini8-
1r(IS qae cump~lünl esse aninistcrin ~ tJ pr~~ceder 
m•~.::;mo desta ~.:u.mat•a o l'evcla.. Sr. pre-sidente, 
u:h) hn. queln ig11ol'e que se tf:n1 pr.tcluado in
UiYidWJ:S p.:ll':l cunlposl!,;',âO o u r,:cmnposi~~fiv do 
miuisLcl'io, cst.'l isto no Jomittio publico: mesmo 
uesta camn.ra. :.\ int..erpeH:1.~ãn ll:lnit.o tlkeet:l. a 
s~gniflcati\·:t doe um u ;st(n.cto dcptlb.dü por ~Iinas:, 
t{UIJ Bg;lW•~ialmen.t(· pe•·guntou s0 o :-:.r. minb:;tro 
da gudn'a a.inda. c:;tfl.nt t~ l1BttL daqaclln. r-cpn.r
ti~i'io, Od ~r~. 1ninlstro:; qne c .... ta.vüo pres-entes 
parcc~.:r.ito atl.hcl'ir á fLtndada suppnsi•;:to d i) nobrL" 
tl{~!Jilt.a•lo, zdo Se atrevcràu, p:;!lo U•f~!IO :'it a con
te:it;1l-a o atllrmrn· {-. Citma.t';). qn<! o ministerio se 
:tchan1. i11tdro e lirnte no sen p~sto, e qu~ a:;sim 

!Jr~tt•nt.ha ptogre i1L- na ,gerenc1n d1)S ne~:pcios pn
:..~ll•:os. 

Ao pat· do ministerio a~sim clisoohi,lo moral. 
llh~tH.,·~ ~wlHt·S~ esta cnm11rtt. t:lm hem dí"'!hn.ixo de 
nm:1 imp11t ao;.~ão qn·~ n nnJ.a nlt~nv.; t ende do que 
a p~H-~l •.k: falsa re:pr~s.Jnto.nte (lO p:liz jClpoiado.)·:· : 
t··:HI·se nt•gndt.) n. \"i.H·dnd~ d~J nosso mu.!Hlato, cs
t;\hd•~vendo-sc a quesbo <J.e •·efo•·•ua parlm11enta.•·. 
diz~ndu·so 4'1He o proccssu e:JeitO!'cll que nos tron
x.~ a. esta cas•l não ó o Ineio capaz: (le c.lrt.L· á 
lllttHlfê:o;la{ .. ~ã.L) da. opini:1o rio paiz. O mini:stcrio. 
aeolllellllo esta ido:n, scgurntn cntc tem para si 
011 pelv mcn•Js presta-se a dat• testemunho de que 
fl. t?:ltll!U';l n.etna.l niio é :\. YCl'JaJ.cira l\~ lHC5~11• 
t:tlUo.! J.o paiz . 

Qttantlol uig.) que o mÍllÍ$lerio, àCo\ltendo C>Sil 
il·!~~, · t..~m lJa.l'a si que cst:t c:-.unara niio U a ver
J.a.kira. l'C"pt•cscntant-;:: do pniz, não. ll\O <!Xt't'hnio 
ltt:m, p )r~1nc o lll.itJist;l'it) a üste r-egpe-JttJ nc..Ja 
ten1 d;~to ou ;u1t.e.i t:io pou.c~l. cnusa c tão con
tnttHc~·.Jriaulünte tc1n t.lit.o que ni'iu C possi'r"l pe:· .. 
Ct~lHJr·se o sent!dL> de seu Y~.;rd.adciro pensmn~ntu. 

O Sr. préSiJé•ILC \lo con:;O!!Jw disse <)tte !1 léi 
1lo p·n.>cc~so eleitoral el'a sufficiC'nt•:- u capn7. Ud 
iatt:rprd:\r 1l ,-nt·' Lln opiuEio plLb!lcR, c em se~ 
~uid" tam!Jc:n rl~chmu '1"" ncolheria o [H'oj c
~ tu llas l'cform:\s d.a m·~~·nna lei cli.~~toralr c assiut 
ela •·e[orma p:u·htlllCntnt·. 

E.<tc iHr.lirT~i"•?Htl~mo m~nifc~taJo pelo ~··· pt·e· 
siJl111t.e du con~clho tlá n. nl~tlid:l Jo t!'~lr.:c(i.~i~W 
do nuln•c miuist•·o dn ju~til:n : ((A ld cleilm'tll 
.~ boa, e 1:ntn~t"nto ett e~ton •lisposto ll ncollu~t· 
n rdtJI'IIIfi i)l\•! llpt•u..:.unhude~ á mosmf\ loi! » SL'· 
nbL-rc-:.;, i:;to i~ in~:-tive\, c- tün~t\~Jln jull)ni~ ncr~ .. 
<.litrHi~L tp.lC lacs pn,nsrus ti\'~·s..;c•n pudiJll Jo 
n .1l.•r<:- Sr. lnnrtptt!7. de Pan\nã. ! ... 

l;"·' VOZ :-A !~i é oorl, por•hn po•ue SCI' me• 
lho m<la. 

o Sn. s~YÃO LollA.TO:- A lei c b<)o., c quem 
assim 11 jlllgn aceita a idéa de reforma! Scnho
r~s. ter-sc-ha a<loptado o pla110 cerrndo <ie rc
f"rma;;, uinda mesmo não sendo c!hl:; neces· 
sn.ri-ns ? 

Qnando o nobre presidente do conselho disse : 
" A lei <.lo processo clcitol'al ê boa, <i su!licicn~c 
para a opi niiio ptthlic.á se manife~tar », profcr10 
a sna v~nladcira opinião e do nlinistcrio, c tanlo 
assim que nu falla com que foi ahertu a pre
senle sessiio Háo ~e rnauifesta a necc,;sidade de 
sem~lbante ref~rma : quando nella se menciona 
o proj ecto de reforma j u<.liciat•ia e a rcf.Jrma hy · 
potb~curia, é cl9.ro que se houvesse necessidade 
de· uma reforma desta. ímportancia, quü interessa 
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tanto a base d<> gowrno representativo, >e tal 
fosse n con1dcção Un admiuíst.ra~~101 n:lo podi.a. 
ser <:squeciàa naquelle documento a surt indica
ção. (Apo·iado.l 

Scnllores, uma reforma política deste alcance 
nno é negocio que se hnpruvis~ •~ se adopte de 
um dia para ontro, e que por urn capridto 8eja 
aceito ; não ti negocio que ~ossa. ser dcddido 
pot· uma nH3rs condesc.t~n~lenctn, ()u que possn ser 
adoptnJu por ttma qualquer tl'!ut~acção. (Apoia
dos.) 

Sr. presidente, quando depois d" tuutos suc
cessos9 e tiio criticos. este paiz tocou a uma. 
quadra mais propicia: quanuo todos os parti•lo• 
politicos, oul.'a·ora ttlo encarniçadoe;, tiuhão perditlo 
esse espírito exaltauo e odiento que tanto fúra 
alimentauo nas antigas lutas; quando os animos 
se a'clwvfio ac:~lmildos; quando assim tudo con
corria a QUC o gover11o por uo.a acção bcncfica 
e com mão fulgada· Clésse a n'ais leal e:tccuç;io 
Ril leis, e p•·ova.ssc por este modo :\. pop!lb.~ão a 
vantagem pratica quo vinlta ao paiz da ,·erda
deira execução da,; lds, subio ao poder o actual 
rnini<tcrio. que f•>i scmdado pelas pessoas do 
todos os partidos COinO o mininisterio que devia 
apt·o,•eilar essa nova. época. que t·io pl'opi~h\ des· 
pont.ava para. o pai~ ; mas em lu::ar do que se 
esp'"1·ava., '\'tmos que es:So ministe-río, em Yez de 
aproveite."\' e~sn quadra propicia, tratou de evocar 
o l'cvolvimento das pab:ões ct ue parcci!io <lst<lr 
adormeci<tas, se não amortecidas, elle me.>mo veio 
exaceroar os animas com o fomento de reformas 
inconvenient~s, que a necessidade do seníço não 
exigia, c que todns nsrazões de política e acç:\o 
administrativa não a~ouselhava: foi assim que 
o nobre ministro dn justiça apresenton o _seu 
projecto da reforma judicínría: e, sonhot'd, qunndo 
esse projecto fúi bem apreciado, quando foi CG m
bntido e r<:futndo pelus que contra e!le se lel'an
túr,"\<-, o nobre ministro da justiça püm especal·o 
aventou a id~a de refertna eleitoral e parlamen
tar! Foi r ois o proprio ministcrio qu<)m lan
çou esse genue n de, discordla na po pulnçft o ! 

E' verda<lc que o nobre ministro - depois se 
retra!Jio, disse, e desdisse, mas o passo estava 
dado e n consequencia fúi que se levantou desde 
l(>go a g•·«n..te celeuma que em nome da opi
llino publica bradou pot· uma reforma eleitoral e 
Jlarlamentar. 

Mas, St·. presidente, sem ir por diante nessa 
scrie de ídêas ·~uc é de meu proposif.o desenvoi
'Y~t', farei algumas observações qu<J de1·em pl'c-
ccder no meu dí$CUl'So. · 

Eu, Sr p1·esidente, e meus hol!rados amigos, 
e o dircl n1esmn, o partido tnn.is cf)nsid·~t·avet 
do 13r>lzil, som os acoimados Je ex:.agerauos e éX
ch\si \'ist:J.s, c isto tão sóme•lte porque nos <lecla
n\mo> em opposiciio no actulll ministcl'io ! O 
Sr. prcshicnte Jo con~elho disse que, embora 
acobertassemos com simuladas palavras e disfar
•;a.das razões a opposiçiiu que fazemos ao go
>erno, n:io em sen:\o filha ·cta exagcrn•;ilo e ex
clusivismo. 

Deve CX[)lic~r-me completo.mente 11 este res~eito, 
c repcllireJ a inju~tn arguiçiio do Sr. mirustro, 
dando-lhe pela miuh~ parte o troco qtte a sua 
pl'Ovoca~ão exi(:(~. 

Senhores, não sontos exag:ernd.os, nem cxclu
sivist.ns (tzJ•Oiadosj não faz~mos opposiçl'\o ao mi
nisterio por ncitt te ou por ea.lenl<JS intot•esseiros 
apoiadoS) , não fazemos opposiçào com o plano 
de segregfir ~;ronde parte de pessoas habilitadas 
de cargos r"~'a melllOl' ageitarmos o~ nossos in
tores~es. l~Jzemos opposição ao ministerio. desde 
que ~do seu comportamcnw na ·gerencl": !los 
IICg<lCIOS d,, estado, e desde que polns suas tdeas, 
lnanilestmlas em projcctos aprescn•ados uesta casa, 
clle d~cahio, como de1·ia deca\lir no ~2sso. CO!\· 
cdto, na nossa confiança. (•ipo tados.) :N 'lO e od•o 
11. quaesqucr iudil'idualid:ldes, não. O nosso pro-

cedimento log-o na I»·imeira ~poca da organi•açã(} 
, do actunl miniaterio mostra quo lhe prestámos 

um Hnne, leal e desintet·essa\lo npoio : c ~ntrctanio) 
o nlinisteriu encerrava, nün fallando no Sr. mi
nistro dos negocias estran~eiros, que em unla 
trnnsiçrilJ 111ais desen\·oh,i-Ja. tlnhn ellegndo a grn .. 
pnr-sc c(lnvenienten1ente -com o Sr. prosidentc d~J 
conselho, o Sr. ministro da ma.rinhn que. senl 
·onvkla alguma, por Sl:us anicccdentc::; politicos •. 
niio po<.lin t ct· d1reito á d~I'O\'áo cot·Jial do pat·
tido a que sempre pertenceu (J i nu i .. i dno que 
tem a honra de dil'igir .. :_o;;e ngora •l ~sta casa.. 
(Ap~iados.) 

;\las, Sr. presidente; qu~l foi o nosso primeiro 
passo nesta cnmara em discorllancia uo actu!ll 
mtini3terio ? Füi por occasião da discussão do 
celebr~ project ) de ~1efm~,na Judir:ia~~in. lApniados. :r 
Eu, senhores, n~io me limitei tmt:lo n dnl' um \'c.'lto. 
s\·mbolioo, empenhei-me largamente n:1 discussão. 
npr.~scntei torlf1S ns. razões das 1ninhru; eo~n·ic
c,;.oes, e assignalei os pontos de divergeucio. co~ v 
actunt ministerio. Um:> opposiç:io as~im iniciuua.. 
não podia ter portanto a intcrpret.açiio que· aprouve 
DO Sr. pre~iclente do conselho dar-lhe. [Apoi-mlos.) 
Ainda procurarei f.~oze1· valer o ft>ndal!lcnto, a. 
subst•,ncia <lesta oppoaiçiio par11 rnel!Jor fa?.et• 
sentir a injustiça gra\·e, a verdad eira injuríll corn 
que o Sr. presidente do conselho nos tratou. 

$(l.nhore$ •. fizemos pl'incipalmente oppflstçllo ao 
pla.no de ~-~forma_ .iuàiciqr-ia por. ser uma inno
vaçiio des~ecessnrta (apouu!os; ; fizemos-lhe oppo
siçüo porque tinha uma tendencia que direct;~.
mente at.acavf\ Uma d~S DtOlui; reacs deEt!< f{H"ma. 
de g:o\~erno consag::tn.dn na nossa constituiçio
(A.poiados.) Pc•lo projecto de reforma, e ainda me
lhm· no seu ultimo relatorio, revela o nobre mi
nistro da. justiçr. o e~pil'ito de ~xtcnninar ~ insti
tuiçf..a dn jnrY. (Apotados.) ~, senhores, no5 sen~ 
desconllecermõs os defeitos que infelizm<l,lte tem 
a no~sa populaç;1o para bem prat:car esta im
purtante ins~i;uição, a tomos COI_IJC?_ ·uma ncce-\1-
sidade polit1ca, como uma eondtçao uecessana 
desta f6rma de governo consagrada na constitui
çilo do imperio, e como a unie<L que vet·Jalleira
mentc póde faze•· a f~líciunlo do ptuz (.4.poiada$.) 

Sem o jUlj' não póde havor liberJadc Je im
prensa, e sem 1 i herdade d.e impr~nsa m1? h a 
gov~rno representativo. iJiwlos apow.<los.) E po~ 
esta necessidade que nó-5 sustentamos o jury, 
ombom em attenç;-.o ás circumstancias <J><pecia~s 
do pl!.iz se u:mhiio j{• ndmittido algumas exce
pçucs, que s? n neccss~~adc do se_ at~uad~r a _essas 
circ.utn.st.ancul.s poU.~r1ao tletcr1n1nar ú JUStlfica:r_ 

O S!l. MJC~Lo Fru.xco :-Mas j•\ em 18-:;o cer
ce~rão o jury. 

O Sn. Nt:mAs: -loto já. esta ~esponJido. 

O Sn. S.~ \'.i.o LonA -ro :-E serão exagcr!\<los e
c~clnsi dsJ.ag c.s que proced~m l;'Ol' o~tc mo<:~ o ?" 
apoin•'Úu em falsas c ,·tis razoe~ a oppos1çil<>-
quc fazem ao minisÍ<)rio? -

Sr. presill~ute, nós entendemos q~t~ todo; ~s 
abtL-;O< que se têm pratlcado e_ prattc~o no pa1z: 
são filhos renes d>t mà execuçao, e nao do sys
tema das respecti"as lei~. !.~po~adqs_.) . Entende
mos que a. lei <la orgamsaçao JUdlctana e pro
cess~ ·eleitoral stio boa•, oomtanto que uma discret~ 
e so.hin exectlç.~o as Rpplique ; e pelo im·ers<> 
tambo.m entendemos que niio ha lei nenhuma~ 
por 1uelhor combi11adll, .POr mais _perfeita _que 
~ejn, mediante o.mn pes:snna. cx~cuç:'lo. Dech~t~:r: 
da verdadeira causa do mal, e procurar corrt~r
aml>os de e:.:ecução pela reforma da loi que nao-

: roi bem ~xecutada, ó commetter 1·erdadeiro con
V-tra;enso ó andar caminho di~metralmente opposro 

I ao fim que .-se pretende at~ingir. Defdtos de e:.:e
cução só podem sa corng1dos 11a mesma exceu-

1 
ção. Niio reconhecer a fonte Jc taes defdto•, nii>> 
recorrer a ella para extirpar o rual, e ~ngcndrar-
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t nu nvvo ::.,· .... lt·:nln •l•) lei para l'dlii.'Jhn· li UI tld'..:itü 
c.,U ! UÚO .: • fillJ O d:\ ll"l (·~ma. ld, tlll~ (· •at~lí:~ tl lH 
.:.tttr•nt:ldt.l, um nt:\•!HC f ... ·no·a. oUu, •· de l..".crto u1u 
l 'r •'<"n•'l•·r :n :-:.on.;:;•ltn. 

O •1n e S.l• Sli'~lht 1l:\hi, s .. :~nho,·c~, t: qt~c p ···r t n1 n 'J:l· 
n 1•h-n st! lk~\')lt:t n~v o~ r..bus ... : .. s: a h·t pt., t·,lc o ra-
13C . e ~· de }•Cnmln .. ·uci;l t J o u onun r.:·SJH' jt:'\\'el, de 
'p dn ~.- itli(l Uxo ' f11 E' u.~y:~ hnp•':Jl' f~ J11'1~LIJ~_.r () r-~ ~
l>Cil\'1 J:1 popnlnt,.:iio conJo ~ A" rnndc l·· ··::zuhlmcntr); 
~1 ...,f;tU.lO lWl'Jnõl r rU ü IJ 01 ~ f) l.lJiXtllh). Ú p 0\'1.) !"óC 

.o.h.'~51 attna. ;l ~~'·n~hl •; J';l r :;L ]\1.1 como f~llth.l<lll~ p r u
v isvrln. tJUC twjo so1rrc u1na. tr~nsfvt·ma•.~i1o , ama-
u llr- 0\ltl':l , C Ll'.lkJi~ •JU;.r:l . . 

!:)~, L:Üil\U t; U ja tn·(• a !JO lll'õ\ dt: d:ZC' l', () ~)
\"NilO ii <·cssr, :l proY.:i~a·l~ n hclln <JI.tatlra t'lll <)ll·' 
sul~io ao pt•flel·. c tr:Ha.:sc d t) Ji~J l e l ·.'nhlll!Jl t.e 
d:'\r Q'X.CrHç.flo t\ l(~i, d lc Li n lJ ~l l()dc1s (.'S 1ud us 
fol~adu~ di:! c..:•Jt-ri::;;l' êS'$-i..'S .:lhu ::;.· ~~ Ue i!X~u·:•ln .. c 
o pu\'0 t>rHtican,l"utc expt~rinh:ntnria () b l'th:fido 
d!l llO:l. C'X~ctH::lo ~la I <'i. };: ' JlHUlll•) por nl~tun t<·mpo 
il )c i Hs.;i}u f ·$$C' C' X.f'Cli1.:1.Jn l't.'fl 1m~Jutr., e pr•>Jn
?.i~:-;c todO!>õ es'•~S n::sul t:lllo5' prntico:i c va.ntnj (.ISOS, 
Í!',l'l'll::tl'-S>l zía um:\ o pini:in. 1H) paiz a. fa\' 1.11' da 
ulc'•sma lei ~ c esla opini:i.(J seri a ntwt g~rnntia, 
um:1 scnlin4~lla vtg1lm~ t(' para. bradar Cü l_lt r :t .abu:;os 
p(·St~r;orc~. ,..,, P<'n·cn\tll'.l v:csse dcp ... s uma. :lJ
nt inist ra~~àu •lllC SI! d cs,·i ns::;l.! t.lo JUS\O Ctl.ll\lnho 
~ " " connncttc:< <t!. A popul:l <::io Leri:l ~~peri111en
~ttd•> c apr~;da t~:; o J;cncftd o }ll'••t~i!o da \'Ctdtl · 
íl~it·n. (.lo'i:e-en1~~1~ d..a l.:! i, c por isso lln,·in d t~ clnn1at· 
eon a·~1 os ~lnt~ ~ ~~ o 1~11 Hr n. 1·c:;pt'tusnbi1iJ.,..,it.: do 
H) in :~tcrlo .CJtte OJ th·c.sso pr:tUcaclo. 

~~tl~, ~!!nho t'C$, . s ~1 e m Y\,'Z <lü S<!' con·i,:tir mn 
1"'~~c-s abusos U1C(tinnte u tna hoa cxCC:llC::""io ela l f-! i, · 
:.;., Yai troltR•· d~ t·.~ :f"l'IHal-:t, a çt,)IJ ~(>(l ucucia é 
t ]U<' " !:! aiHts;os eontiunnn\U d(\ m~.-ano ntt.u1~), c <t 
pnpuln,;;•o g ., tli'OSLuma n ..t k~ p Jl'(l'1~ s11ppõe 
t1Ue IJÜ t.l ~:st:'t. llll$ llli'iüS doS l W l\lCIIS l) C~•n·jgit·OS 
t·on'l l"' iu lu:-rcnl f..~ :'\ llfl t.lU'•~zn ,ta lei; :tssim t •;m 
:lc\~Htcdtitl n r espcih:r da· l ei elo pl'l'Ct'S~t' cld· 
t ·Jr:.l. · 

Por dl't'lunstnur. ias notorh"\s 1livrrs :ts ~-lmiuh;. 
1 ra~t·os: 'Jn~ ~e tt'·m ... f'gui Jo uo p..'lix so .. , ·i1·:1õ n:t 
n~c;C'S."Sithtde d.:~ se npuial'Olll :::iugubt·1ucntc dll 
um pal·tido e (.le ~~~ L)P!>•)l'Cln n_. olÜt'V t)l'l\ 1 nt.:~ 
tro.y~,dn · ~ encn.r niç:\ -l:l, ~ dt.!s t e mo lo nUV p tulc 
r ii fl prc:;dd ir i 1np:n· .. :i:1 lmc·nt c :\s elt·i •:\l ~·s q n•) s .: 
t.t'·ut ft:Íh) : cstns sé t...:~nt·~•u nHliLo lia inllnt· tH'in. 
hult-\'hh Uos S\)\'C' 'HIIS. Entt'•.' t!\ot", n pu,·o, lJIW 
1é l)l \'Ot•), c qn · ,;•·ja t) tU'\l f•'q· o Hliní sh•rio :-:r·lll
pl'c us dci 4;Ü· ~~ ~ta por ~t.~.~c mo,l•J, ~ a~$lm 
.a.r.ostnmallü, :Stlpp.3c qu·~ issu •! dcYi,to :\ nntn rc~:a 
cin. m (·;S.mf\ dd,;.ih .'> , u não ú intla~ncin•lu gt~vcrn 11 '111'! 
>1 lnntdiu. 
~cnhorc:;., so v lUíuist.t)L·io actn:1l, dt~:oOC'tHharn

··nUo tlv .:u1Li~o c ucsu·uit:awcn to tl~.,s parlttlu~. u;h> 
Í•:ad""' Ul~..;.-·;o;sid~h.h: ·I·~ s .. ~ up ... iur Hrtm:tu~.:ulc l'lll 
ltlH ~ú, L! d~ nvp•~H· tlc t.h·:uncnt~; n ulltro, cslaudu 
:l.s::;i1n na 1unis b ll:t 1-u:.~k:iu ,]c ~•'I' "iulpttrcial 
hUil•• qnn.t:lo s ~ ·ja poss l\···1, i mpl'iULissu tuna. lu:\ r· 
.C)U\ justn. C d(.H~IUtt: rCSSU tla Í\ \:X\!C.tl ~~:io. 4..l~"~:\ '1.-;i, 
u:i.~.1 ~.-1·u d ia pr·'l~)t'ia p:tLt 'JU'! u. ~·!unínn o pin Llu 
UrJ paiz s u mau 1fcsln$:Sc "! E uma Y\."Y. apfllicuda 
.:ssu. ll.!'i ilup•u·ci~•hnc,ltt, , c scpo:u·;uh-,!:li todo~ ~ts 
('Ulbnnh:os, t'~dos os obico~ quuulus poss:to J~ .. 
t erminar u fabc,tmento (la e~ei(;ão, txpel'ilncntn.utlo 
o IJO'''J o linc cx~rcicio do seu <litdl.O c l'l'CO· 
nh~cerHio <JUC d lc ó muit.o ll rntiC<l\'cl, niio ha
veria uma gnr:lnt;n para o futu1·o úe q tte se 
u :lo rcproJuziri ii,> os almsos que a lü hoje >;c t êm 
daclo? 

.E, seuhol·cs, })01'4Jlll! no pl'úst)nto- se diu:> nhn
so~, eu~..,udtJ;s vós que c01u o no,·o ~ysten1a 
.;o tu q ne uos ~\ccnnis tic:io desd o log v ('.ul'tadvs 
4.' int~iratucntc p1'0Sl."1·iplo$ <::>::-cs ubu&o~? 

Ern mat.e rja Uc d~1ço:io. Sr. prcsiUlwt.e, o grande 
1\lal, o grat1tlc a.husu , est i'\ na. s imula.;àu (]e \'OWs 
d o:s c]Jatuados iuvi::;in~is. On o p0\"0 se C•)ngre· 
~ U\: puro~ vutf\1' uils. suas. fn•gucún..i~nos •) l(!~tOl~ts 
Jl~ll a t.•Slt:S ei. ·J;Cl'l1Ul os llêputuúus ua }W0\"1nc1at 

~~u ii;~· ct.Jllg"n~gn~ l':.u·,·~ ,~1..-g(~•· :-:ónlt' ll h' t)s. cl~it01·es 
(1W! J.:\'l' aÍ t)~~:OIIId' -.J Uepu.tado Jo cil·a:: ulQ, dú·su :1. 
W t•SUiü fac!liU~~~(! J c S .J C.Vllln\Ctten:Ul ::tbnSVR d o 
i~n:ll natm·~.·?.a. 

Eu: ''crull.U,·, scnhor<·s, cu mt! perco em cogi
tn':Vc:s, prvcar;ut t.(u o fu n ... lnmcut9 •JW"! po::-osa h ~v,Lr 
O nainist~rl~ :.l t;Ul llrch..::ndt~ •·, C'l aUu}ll<\l' lU\\ sy~
l~ma d e rL"fv nnns 'llle nfi,) 4~ Si~U, 111!11\ pt\llt~ ::>l~ r 
:H·n,co~no j~ d~lttoUJ)tfc i. l")ois, senlh~rcs., Utwün•os 
t n•~:.ur o L:ont:ct.:hl o, ~pw /~ fructo tln cxrw·doncia, 
tjllt) ~! t) l'('~ttlt.a,\0 d~JS CfiUS.elhoS ele U\Hâ ~nbodvr i a. 
•1nc DCQS <Jll l!im 'l"C n:io , .;, f:lll:lutlo n os COII· 
;clh1ll$ Ja CO>'.Itl, }101' 1\Ul UcSCOUIJ,;c' dO f(llO ll ill
gUCIII (IÚLI<: l>cm cnlcular ? Ptl<ldnos fotZel" correr 
ús l'is.;.os de uma Yert.hltl t~h'a !\\'entnrn os de:; tinos 
dl'!":t \~ ~1·anJ~ impc r io ·? ! Q :lC fmlllanleJüo ha~ 
Sl~nlJ ..:,n·s .. p;n·a de p !nno , po1· tncro CUtJl'i<:ho, JH'0-
4!huuur-sê, asE-int ~o:llt t·C meia d uzin. . .tlo suj ~:~ 1t.os, 
úlll uaH\ cspc...:io Ju folia , 1una r~ra.rma. parlt\lucnt.ar 
c pt)lit :..::\ '! C j!ito objcct.,;, d l: cn-:5:1 io, de \\\11:&. cx
pi!ri(·u~ia, iu nnintu t ili. ! 11fto se vê yut: em um 
lll~~l1cio Ut!Sla 11:\tlll'ez.n, nuta \ •<lz fdta a brec.hat 
tal\·cz muito s e t<'nh :~ lie a largar ? A ped ra qu l s~ 
htut;a do . aho dt\ nwntanh:l rolu •1 uiu~;uem 
pUde Uctdn ll iJl<Ll' l"l pouto -.:m • 1u·~ t e11lta de p à l";H' .. 
, .·lp~tial.los.) 

L::' ~stc .. i.Jj ec.lt> t.lc su:t. nalu\'C~:\· t.;·w s.ec.unJ:n·iu7 
l.ilu i~tsi;::nifi.:nnt~ j;jlte pvssn ser objccto ue in
[liffc:rf;·nli.o;Hw llrJ u ub!'C prc~iJento c.!:J eonsellH•, 

1 qunu · l~ , a1lui fit)rt. llizhl, c . 11\lO jú evmluemo rci : 
· ~( A lei a~tltal C boa., lJÚde dtu· nm. t·esultatio 

satisfa.cto l'io. no eu lautt~ ac<.-lho tum bcu. 4-t r d
rurilla -~ » E' uhjcc t L> •1ue pusstl se r assmnpto t.lc 
C•>lldcs~ulleucin, possa ser ponto du tmltsigcucia '? 
E que tro~.usi:;:•mcirt; senhor.,s '? l'nra <l ne penna
IICÇt\ n~ p<)Jcr l\lll nri nisterio qu~ na sun exis 
leacin u~ JoJUS Ul\1108 SC télll u•~Sncrcditllclo · ~a)lQtO. · 
rlos,) lJC l l)S J.c~!J~ '·dit,.·.iús d~>~ diuht~ lros pub!icus 
ia.JJ Oi.adv~·~ , pela 1U:l g•.H'dldâ Ctll tiuasi t odo::; v s 
t':.1.mos d o :;er\'i~u publico! ~ .·t,poitttW.ç .! 
- Qunndo •) uohcc p r<!si<lentt: do consdho_ nos 

1a uç:.\,' i\ a 1•eeha <h~ exa~~rndos e exc h t$tVlStas, 
u se a. prc:~scnt;l\'a d le rnesmo convl_ p•·ofut~·P.o de 
li\Odent~:io , •Cúlll" O lJOI\lelll que· :1 ttn lo n pl'UllC_adv 
c s usteut:tdo c1u t<lll:u as phu.scs d •! sun \'Ida , 
o,;ll'llllh e i mnil ·l n tal l'é>Spelto o nohre p rcsi<lcnV! 
do c'->usdh,,: on JtOr •JUll".rt., ,.i tncsmo em tacs 
1n:\1 1i fcst:l.t:~~s un1:t d~tn_onstraç:l() Ü•! exngntn~ã.'> 
dr· :':\. E~ .. Jll!l'· l •)c-mc -s. E,;. qnc pela mi nha 
)J: trw lll (: di(rn IJIH~ ui'i..J posse> ncl! i tn l·n eo U) t) p r !)· 
t•)~ypu tlt~ n~,d~rn~:1o, qne .ll•L ~nu: vi tln ptt"li~ica 
''' 'Jô pl'O\":lS lll·ll\ do <'Ollll':U"I<> /ljlQtnUn.<), <lUC e !lo 
Hlt'SillO ,.~suuu~ e m s i a exa~crat;:ln em t HH ontt·o 
sentido- O p•·cstJ cnt•! J :\ pl'O\'incin •lc Pérnnm 
bnc•J, 41 tl·~ t'ol11l rr cetlilncntf) t ttc> conlrn.dictur io 
,.;ulton tht l"~n::·~t·.t4::'iu d o p1'incipill cln Hl!ll\~Stia. 
n Jl''•t• a prcutlo cnht~4:"-~ do citluc.l ii.<'~ \_q·;w.aluH'llS, 
nii~• .~ o mais prtlpl'il) para. f nllm: <'1ll ~nn~.l.:y•t-!ào 
\f f.Jii1Íitllo . ..; 1, tJ l'X[> l'lll •l·nt· (.l X.a,p;Cftlc,:PCS ~ Hlc..h\•u.h.~<.•S 
tJIH~ (·~u tul1os us ~eus netos tln. v tda puhh.:a. 
uuuc:l dHnio dcru•m~ll~•~:iu nlgunu de pt·ot .,,;. 
sar p!·i ucipio.~ cxngc\"ltd•Js. nem j;\muis us t.lc · 
wvusLriu·.to coul o :ot•tt proc.etlhru:ntv . ~ . IJJOÍr.t · 
uo<l 
. E . aqui, senhores , scja ·me pcrm ittitl•> di~c J' 

um:\ J!"~nn.t , muit•J de passagt! ln, a. r espeito 
<l<J in t n üuo 'llli! t<lm n honra de se d t r tgll' t\ ca
ntara. ... 

O Sn. ~I.:u.o FnAx<:o : - 0 m inistcr io de então 
nppro,·oncssc proccdimcnb n CJ.Uc o nobt·e d•' put.aJo 
s~ rererlo . 

O S1~ . S."Y~Q L OBA"'l'O: - Nti11 ercio qn~ o o.ppt·o ... 
vasse acredilv antes que razõM <Je alta p olltica, 
d~ com ·eltien cin publica, levar ião o Hovernu de 
en~.<1o a mio upm·at· <OSSa quest!Io-

0 Sn. F>:nn>:mA nE Ac.n-•n: - Mas ~utão não 
ccnsu,·ou .. 

O Su. ::;_,\::;:o Louno:- Entôo, na nossa po-
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$.i1;2io n;"i'o nos tocnvn :1 tnrefa. U~ fllZ~r lacs c:~~n
stll.'as •.• 

un. .. \'ú7. :-1'~H1J10l'(( l)llttmll!<>•! 

o SR. s.\."\":\.0 Lc"lh.\'.L'•): - Pda llOSS.:l pnrlo t:~un.
IJcm entiio IIÜ;J euto{UllO:; }lóSftUWlS JJClU }Jym- · 
uos Llr- lt.JU\"~)t' a scmclha.ule proccflitn('nto tlll.C 
d~via tr>L'turür o governo~ o os Vl\r.laJ.ell'OS ~uni
g-o~ qu~ cnUG crào dr.l ::;r .. presh}(!ntc do con
:>dlm ... 

O Sn. Fl·:ltr:.EITt..'- nE Ar.ot.ut dil ~1m npartc. 

O Sn. SA Y:\q LoH.n·o:- Sou obri~ado n pr·~sla~ 
Lomena~~lll rl \r0L'dade aprcsJutan~lo lllll facto qtte 
nao póde ser cont.estc. io ... 

O ::.u. Br~,\~rtÃ.•.l :-~(~ln U.;fentl.hlo. 
O Sn. Fna.:~TtL\. DE ;\h::r,.Lo :-~rro é cxacto (lU(J. se 

pui':~s~ ~~m cr• .. '.Jl:!ç.:1s !1. prcn~do. 

O Sn. ~-"-Y{o I..01uTo:- :\f a~. Sr. p:·c="'idcut;' 1 

U.i;da. l'll· tjUC 1110 }tl!i-F>Q p ~~rmittirJ~) rllzcr Hm:l p:·,. · 
ltt\'l'fl. (JtLlnto ft minh:c. pesson. nar .. t complr•t!lr 
c~tn t)nJ't·~ llr~ mCLl discm·so '}U:ti~to no p•()t~!o;tO 
qu~ faço d? n:""i:o :-:or ex.n~erado _ n~m cxclu~ivistn. 
Qua:ntu tlo:; ílct.l.S ,la ...-lua p1tblica) tcuho a Ul~:lL 
faYur Ol') meus ieit· .... ~ Ut: juiv.: nesta proHssào 
t.le jnlg.nlnr 1 V. Ex. bctn Yê rp.1e pc.t· lw .. biLo, por 
nec.~!SSirln.th.! fni ,sr_•mprJJ costunH; mru c meu. àc\'Cr 
paubr-mc pel(l mmna <lu lei·; c p~rtanto o ho
mem que tem tncs ltahitos de julgad•>l' '"''' pód, 
sor cxngernd,, nem exduslvist.a~ quando tem sns .. 
tentado cs;;cs llabít•Js cGm procc<limcnto s~mpt'o 
reg-ular, nLtnea ccnsura.tlot porque os meus 1nais 
-cncarnil;at.lü.S inimtgr):i nuuc.a se atreYêl·:1n a f01~
tnultu· n lllllli1llt't nccu.s.O.ç-'~0 últ simpk . .; ccns.lU'~l 
úcerca de uwu proc~U ! m~nto de nlag:ist1'~1.tlo.~~-1poia-
<IO$.) . 

Qnaut•) a homom político, tendo assAn to nos ta 
cam!lrn, s~mpro nr.nstumei-mo n cxp<il' minlHlS 
opinii.il.ls, € n. faudn~'l;"!ntar o 1nrn Wlto com raz'ies 
muito explicitas, muito ft•itncnrm·ntr. de<htzhlas. 
O pul,!ico sensato qur.jt~!g!le, á vista <l·,l!as, se cab~ 
á pe-cha tlt: ~~x.ag~!l'U.do, dt! ~xclvsh~ístn no m.üll pl'o
~coim<o!ÜO pal'lmnent"r. 

E j:\ 'lUe fallo nos actos •ksta casa, u~o doi· 
xa.rei (\t: conlmüll10l'A.r uma p')quonn. circmnstan
cia qnc tom seu valor uo mon1ent-.1. A nús 
SC ool>prvl.Jl':\ n pcclta t\e Cl'agcraJos, t\o) Q)>Cl ll
sixistns ; tl mim pdnci,Pr,lmcutc ~~ no mcn. hon
rado :unigo J>cla. JWO\.Hlcia (lc S. Pnu},), com 
quem estou idcntíficat.loJ· em todns u• opiniues 
poliLicu;. 

O :,;n. N:cHlAS ,_:.Apoin<lo. 
O S!t. 5.\Y:i:ll J.,ul\.\'1'0 :-No entanto} qnando nn 

l,!l'incipío dcst~ _lcgi~latnra rliscuti~-;;e o pnt·ecca· 
nce1·t~a da ch~Lt,:i.l.O tlrJ 111-ustL'i\do hoje :;tmo.JoL' u 
:St·. n~mar•lO de s~uzn Fa·.mco, o puul\cu SllhC 
1101' •ll:e 1uouo diRtincto o ' m~u hanmdo nmigo 
poa· S. Pnulo ~u~!tmtou o ll>llll lntu do St•. Sou7.u. 
i"\'luiCfJ, ~ll\~ etlc cntcndítt ser o \'erdu1~..·iL·o U.L!
pnl>tJo pdo l 1.n·io. En n este respeito prunun
cici-nlJ t.atn~cm uluito clü.1'um~ut~; i..', s~ mlo th.·u 
occasião dl! fu.n1l1Llll('lltar o u1en ,~uto com um J.is
curso, couw Co:itumo, o nol.n·c: ·n1inístro da justiça 
sabe l.Jcm a raziic por que cn não cheguei a íall:n· 
uessn m<ltcda. 

U~.l. Voz:- Essa qnestão não era politic.a. 
O Sn. S;.s:to Lo:!ATO :-Não era que~tão poli

tiea!. Exagerados.~ cxclusi,·ista~ "''ssas eírcum
stancuts nao h:t\'<HO de rcpclhr desta casa o 
Sr. Bemardo do Souza Franco, . càm pe<io u 11 ieo 
de t:m partido opposto 'l Hoje mesmo o•se 
f~cto nlio cstü. const1tuit1d•l um nrguml·nto Ct:11ll 
'j"e ~e o.:xprobra n opposição do exc!usívi>n1o, 
"e exagera•;iio? Nega o nobre depu.t.adtJ que t!ln 
folhas pul.Jlieas tem apparccido artigos uprescn
lnn~" esse ft1cto cumo um argum€D.o ,;iguiticD-tiYo? 

t17 
~-!::!'=, Sr. pre~i.lcnt:, \"olt~nd•-. no ~n~n prl)p.-,sitn 

UcpOls dt.·sta d1gress~1o, ho_rJc 'lne as drc:ums~an
ê!8$ 'l~J pah: s1i.o gt·a,·iss:ma.s, 'ln•: tr•IJitJ!'I: no cs .. 
t.ra.ng~~Iro uma ll~nd<-ncia, qw~ nos Õr\v~; mct\~ccr 
.a n:a:or aüo..·n~,al"', f.!lle os g:r:1.lHh·s illt.•·t·e...;...;.t~S dt.> 
pa1z, lic cU\'(l!ta c~Jitl a 1wul'a c di:..,""Hidadf! nn
cion:tl, l'íldam~1o todo. a. titt•)nr::1:1, tn~ln n ntidndo 
da. ar.lu1in i::.tt:tçilc, o apoin o mais si:w~ ro, n mais 
firme d~ l.'•·pt·esentfl(~:"L .. n:u:innrd, p:u·a •tlHJ ll!lo 

i 'i5•~ P-'l'C;1r) o~ frtll.'tof'õ do tanws :-;.:lr~•·:Hdos fdto~ 
pe~v _B~·nzil llfl 'Uio U.L Prat:l: h0jn <J~l••, •·omo no 

1 pnnc1p10 do InP.n di::;~nrs·) · li~"l.t' ., o Hliui~tet-io sQ 
nptP!':;~n t.n e1n '\"\!rJadeira di:;s~·l ,,(_.::to. lJ:"iu inspi .. 

1 ranolo c·1ntl.n.n•:n, j~ n?i•> di:g0 pdn St-!'tl prOt;P.di
mento~ qn~nto :'L di"t,~,:~o dns tH.";::t/cí .. 3 ~ ma-:i 
mesmo f].U:\nto ú dura~·~io, pol'fl\tc pút.le--sc dizer 
com \'crdaJ(~ que o m:ni-sterif"J ~~::5ti ~m cris~~ 
chronil:a 'di~o-cln·onica,-por<JUC L1wto ~c ]H'O
lnng.n. esse est~\l•), que t·eo.~mcnre ll:'i.o sei $e ~ 
lnt~.smo p;lr;l se- tirar nma prrT\":t e.~pod.al tle
tturmto -euwporta a t:ar.i~~ncir. .-.lt;st•: bmn }.10\"0, 
t)Ue .ns eonsus tent-se pr{ ~; l·;h:.tinn rto pol' C'ste 
n<~)do;: J:oje (jlW por essa ~rut~$t~ii.J •. ca l'efuL·nut 
pnrla11wntar c delt~)l'rtl sn pi'.ie em dis~ns::;;:\o n. 
'Tcnlart ~ do nosso lna.ntlato, p:_·t·~u Ht.ô Pu: nilo é 
nccessnno. mu~mo parr1 '1111! a efltiHlrn. pn.1r:~cla 
<~onvr:nif:~onu~:n~~ntc- 1Ü't. deli1Je l':l6io da ld da fi~a
ç;-lO _de fot'r;a~ t.l~ nutr, <plC o g:O\"t:'l"llr.• sr k\'ant~~~ 
nlatur~~s:t~~ o sêtl p ... ·nsamcn: . ...-., .. dig~l. wJ }Juiz. s~ 

cst~\ 1h·me9 se sr:nt :..: em si fut·•~-:1. d~ ·d·.b 
1 

s.; tt:1n 
Yislas longas do ttm futuro~ ~:1.11c rcv_ci.i.J o seu 
lWUSflllll,JHu quaut.o a <'S~a fll.tcst;l,), ti LL<! tanto
jwport.a :i. l'ehnUiUtas.;Jo da r•atn.n.I·.o:~ ~c otn Yel·_ 
Uadc o prt)~(!S~o dcito1~a1 rJn~ a'"Jtti~ nos trui_rx_e_ ;j 
cnp;.t·r. flc sr.-n·a· p~1.ra n. lnan:f~.~t;H:ao (la opa1Ht0 publira: ! •n no ca:;o contl'aril) par:l que Sr~ n.pa 
gue do paiz esta existencia escnnJalo;;a de falsos
lll<m<.bt:u·ios. '.l•.:l poYú ê Yddi;1o ·J~ Y(!nlad~iros 
r~prusentanteõ tl~lle '! c: mistN' •lW: o g-orerno 
sa l-e\·au ~~-: e dtci;t cl:u·.:t.müntü se (• . .:;t:i di$posto n. 
Cúnser\·::tr·se no lJO::lct·, {! f!ua.l 1_1 s~~u pt':m~umcnto 
a r~?:speit•) d~ f}tl~St~tJ Un rcfurnH'\ '~·lcito J"<tl~ 

.BoiU vt? ·V, Ex. que. nestus cir~nmstuucías não 
:pJS3G deix.ar de pl·optir uu'l adiatnr:ntu a o pro
J~cto em discn:;;s:LO, c cntuudo qnc elle é Uq:~no 
de· ser ncdto c appro\·ndu p~la ~ttmtu·:t. Pro
ponho .o adiam~nto por oito c"li:\~. l"ll11ltl t•;mpo 
bastn.ul•' para. ~~h~ o mitli~t,~rio, tll~~.l i to.n.di') :;vlH'C 
estas q ~lf:~lr)cs lmpol·tanti.::;ii.ima~, ~·.mha a.o coq~o 
lt~gislnl.iYu, C pcrfillle 0 lUli·t. lllan;f,:Slc 0 ~t:lC (.~ 
o qnv serú. Tat e n. lllinha vpi·n;:1u. 

J ... ~~-~\~, e, sciEln apoiallo, l~ntr:.l em dist:nssiTo o 
s.:gnint0 r~qu(·ritncntv ~ 

c1 Pl'.•ponlto o ndtnntc~lt·) d:t lei dú fíx;:l,:iifJ ([:ls. 
forçn.::; Ue mal• _pot· oito <.lias.-. Sa;t'io Lof .. ,,to.~) 

o S:r•. Pa.t·an.ll.os (~J'tui~ti·o r1o Ul't;·inf,n; ;-
8r. \l''~siol cllt~o (o pa·ocNli\llenlo •lo nohl'c •lcpmadu 
qu~ ttt•al.J:t <l~ falln;· llltl pn:·ccc <•xtr.,m·uinat•iú; C! 
o lltJbre dt!pUti\lh) que nss [nt ftl'tH!~~ic i.• ar1nclle 
nh~s.nm f'}llú- pl'Cl'..!lHl.! que li cuushh~re nws l.:uuau 
mnitl) 1nrlUcrntl(), con10 naimn.do SÓliHJlltt~ d!! um 
Yt~rdn.dch·o inti~J·e~sc l'do paiz llll ~)PL .. rf:.i~ to ')U.;J 
f.1í': no ministerio ! 

Que mot:i,.;_o::s ha para 4JHC ú nuLr~ d.lJatultJ 
prctcnLia. ntlinr a disccl~sno da fi.x.a4:ào das fvrças 
de mar? Por ventura trnLa-sc, COIJl<J ui"se o llvbre 
deputado, de um:\ mcdi<la de alta c•mftrtnça, tlc 
uma medida que o t>pposictunista luuJemdv, o 
oppGsic.iouista cunstitLtciUnal de,·a. rccusnr no go
vttrno, pol'tJUe lhe n.c!o Jw:rt"c.e u sna plena con
fiança? A. fu>'ça pedida. não ê aquella. de que 
c9.rece o ser\·i.;,) publico em ch·cun\slanchts OL'(l.i
uarías ~ u io f: uma ll.JC~ssida..k l • .u.l~·clinavel u....,. 
paíz? Cunto, pois, pretender-se que é pr~ciso que 
o ministerio doclare ú qu~ pensa nos lo momento, 
o que ha Je Jlt-n&u- no futut:o, que clle cunj.,. 
çturc 1n.csmo s0bre a sua ...:X.1Stenc1a. pura üan
qnillisnr o nobre deputado suure tndo quantG 
exi:tc na massa dos pos&;Yeís ••• 
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O Sn. :"AYio Lo1•.Ho :-Que tranoptillísc o paiz. 
Cl.!A \"OZ :-O paiz cstii tranquillo. (.4poiatfn.<.) 

O SR. l\Ilo-:I><TJ:o H.\ )Luu:-.n.\: - .... para q •t0 

possa vbt.ct· d:t ccuuara a Yota~iio da.-> ror~as 
de mnr ! 

o SJ.·. r•~crra:t:. :- Sr. prc~it.J~ntt, ctt não pre
t endia tumar pari~ nu di~cussão do adiam en to; 
a cn.au.at :\ êunhect! o Jaçn pcnsatn ento a 1 ~speitc.l 
de tacs maté t·ias. T mtando-s.: de d:\\' fot·•;a, e a 
f\ln;a ueccssaria para m anler a d igni•l aue e tran
quil\ídndc ·do paiz, nunca d l!i:td de prestnr o meu 
vvto no gv\'Cruo. ) f:ls o nol>t·~ tlliuistt·o dn ma
rinha no~ déu al:;umas pt'('lcoçü<>s, p~las qtt:tl!$ 
nuo po;;~o cst:;.r, porque ellas não S<l coadu11 i'i() 
cou. o svsl.ema l'l:prescntnth"{\• com o systotna. 
pur lmucn(:u , notn oom a~ p t·ut icu.s dos pnizes 
civilisndoi<; for ta foi, JIOr tan lo, qué cu po<hsse e 
ton~t\SSC a palavra. O nobre ministro U& ma
rinhn u-.e p crdoarit que e u lbc fnc:a. alg untus o~ 
scn ·ac;ües, e que JUio aceite o epithew d tl pyr-

O 11obr" d"t;nt:td•• .:réio •1ue_ tem t~m.bem. acom· 
I!lnhatl\l .-qud\ s o1uc ccn~urao o m>ntstc~·•u, por· 
<JUe di~se qttc 0 Sdl p1·ugl'•·sso er:. retlecttdo; t: o 
llOht•(l u~pu t .:. u.Io agtWíl tltlh I]Uer conUemnnr n. 
uma. t't.~tlexãv Jê S J i:ls, •tnL~)i (}UC entr emos no. 
d iscm::srlO d~ U ll\1\. lt•Í a,UUU.n ioàispc-nsave), qllO 
n üo se plx!c r'-"~u:-oll' a.~> governo, â menos de 
, -oltrU'n\os " c;; se }):\:M!rL·.l~J 'lllC o 110br:~ dep u tnd~ 
jú. c~qucceu, etn 't n~·: a1gn!1S _cntendmo que S1; 
d~\'in u •:g~n- ao ;_:l"'\'(:L'uo atü pn o t': agua., quando 
cllc n:to lnú1-~Cl'l'1-SI) conflanc;n ~ (J ltlito lic,n.} 

. rho nico. 

O m inisLet·io di~sc ,, IJObrol <leputad .:J, csti• mornl · 
mente morto. 'Estar e• mor to no conceito. nos de
sejos do nobr~ d<'l)nta<l •> c <lo~ seus amigos oppo
siciouistM. (Apoiados.) 

' Pl'l't'hon:co ê nquelle que con hece ~s consru~ e 
ns \·~. c finge que uuvído. dellns. Pyrrltonico 
talw7. so:r:"L nquciie que occnltn deunixo d~ um 
manto du bellas . pah vras o esl.:t:.lo em que nos 
achamos. Nos p aizes ch·ilistldos. nos P'"·!amen· 
tos. quamlo se trata de modificn-;iío minis tedal, 
o m!nistl'a dn coróa nunca encobre n s ituação: 
sa cil:\ não tem ch egado "" seu t ermo, a penas 
expõe no publico, ao pal'lnmi:nto, que se trata de 
ul;:uma cousa .. 

O Sn. S IQt:><U<A Qt >I II!Oz :-Xo conceito do pt·o
prio mini<tel'io. 

O Sr.. :-.r'"' "'T'"' "·' M.unxHA : - 1\Jns o mini~
t erio cxisl.e, o ert:?io lln c merece hoj(t, colHO Jlle· 
r cccu antes, a c•Jtlfian•;a da maioria do corpo 
1<-l(islnlí-\'O. (Muitos npoiados.) 

O nobre <l<pttl;\olo não se póàe refet·ir sen~o 
a cc.njed.!lJ as, a dcst>jos que nã o podem sen·•r 
uu \ouse para v !•roccdílll eulo excepcional que 
tC\'0 no pre~entc cn;cjü. 

Stnhor<."s o m inlsterio existe; só os pyr1·ouicos 
o podcr;\i\ 'contestar (ol>oiad"s: : não solft·eu até 
e~te momento 11cohmua n•odifica.,;ào em seus prín· 
cípíos nem em seu r css<lal. ::>c ngo1·a. o nobre 
deputado pretende que conjcctm·emos sobre !l 
nossa exist.e-nch'l, ,quú o trnnqui.llise)llOS n. r es
pei to . .1.1 futuro, bem ...-é a camnra q.ue Is to ó 
i mpcssivel , e qu e por con~eguinte é Imprudente 
prct.cnd tl-o de n ll!ttn• míni~terio . 

A pro'' ''• s~nhores, de q uo) o m inis t.erio DiiO 
está DlOr to , como d is se o nobre tlepul.ll..JC', es t.tl. 
n as vistas rctro$pccliYas que c\1~ Iaocou sobre 
o p~ssndo do minis tcrio e de alguns de seus 
membros : a p l'O\'a está nas t\pprehens ücs do 
n obre .lepulau•>, na manf'i r!t -.: iol e.ntn por que 
c llc nos · nggrejiu. iApoi<ltlos..) Seguranlent.) que 
o nobre cleputado, animado de sentimentvs tí\o 
n obres, C••m o e 11 o creio, niio n "s dirigh·ia um 
atnquc tiio violúnto, n~o se collocaria na extremn 
comu se cullocou . 

o Sn. s.\ Y:\•) Lc>II.\1'0: -E' presump~ão do nobre 
Utinistro. 

O Sn. ~iL'õlSTtt•> J.J,\ llfA RJ:<ITA :- ••. se por veu
t uro ll(·S julgasse Hu;rtos. \Apoiadôs. ; O nobre 
d~pula~o, que u•s im _p•·cccdc, " porqu" !'os juli;!n 
' ·n·os, u })()rqu~ ncL'C•htn ·~uc p \.uJcmos vtvc-r llUilS 
do que i!lli:! Jo~da . ~ ..tl•frtrHlO~t, ntuit!l ümu. :: 

Sr. pr~sid ., ntc, ::i'io pr"c"tll'llllo as rnl'.ÕC< alie· 
unJas pdo noLrc dt·l•ut:ul<J ~~~~ favo•· Ull mcdi<l~ 
exiraordinaria •JliC <•lft·J'•:~Clt à dcciSUO UR Cll• 
1nnrn, espero < In~ a nntiorin da cnmnra Yotnrit 
c~nlt'a o ndi:uncnt J propo~t.o . (Apoiatlo.< : 

D l!iXo de en t t'{\l' no\ considca·ntüo de tudo o tnai:; 
que o nol.>ru Jcpulsodo ""PÚZ i• cnmnr~. Elle rc
petio questõus :\\' Oiltadas nn. d iscussão do \'oto 
do gr!t~'llS e n a <);s.;ussào da lh açúo das furÇB>i 
do tcrrn, insis tio c1u p o·opcsiçV<!s já muito brí· 
lbant<:mcntc <:lucid:ul:l• o·utre clle c os mais tnl!w· 
b ros da opposição, o •uilli~terio c a maioria . 

Nuo me jul~o. por t:u:to, obr igado n •'mpenhar
m e nessa o..iiscu$soio com o nolirc deputado . Es
pe rarei pelos discursos o..ius illus trcs oradorês, que 
J>TClcll(]<>m ahr ill•:.n ln•· o <l~?bnte d;. lhaciio das 
íoro,:M de mar. Croio mesmo "l ne n quest.ão dí! 
que se tralà nctn:~lmcnk 0: '' adiAmento proposto 
pelo nobro d•Jputau•> c sout·c i~to .tenho dito 
'JUanlo utc pa• ~cc s ufliclcntc . (.-!poi«tlos.: 

O pa.l'lameilto in~lcz, d'on d<J recebemos Ol! me· 
lhores documenws ·.do sys temn parlamentar, nos 
d:J. multiplicadas pt·o,·a s desta YcrJ adc; o parla
mento franccz tambem nos fornece m uit.l s exem
plos ·,l este respeito. Portanto per.lue-me o nob1·e 
ministro qne e u nind!l. lh e pergun te, apr ovei
tando o enSt!jo que n1e offereceu o alinmeDto : 
o m inisterio est& !arte ~ O ministerio cont inúa 
do mesmo modo '! O m i:ois terio> nloolifica·sO ou 
consolida-se? Kiio oi umn q ucstiio particnlar que 
niln de,·c ser eonhecid~t do pul:.>lico o d:. c:1mal'a. 
A. cnmar•• tem toda 11 infiu.,ncill o.lo •vstemo. r e
pr esentativo, 1u1. orgnnisar;.iio Uos minfster:os : é 
umo. pergunta, é um prccedr.nt~ parlamenl.ar se 
guido em todos os paizcs que se rcgçm pelo 
~,·stema represen t.'lti \"O. E porqu e niio · nos ha
,:tlis . de dizer - O p roct>S<O dll. dis~oluçüo ttindn 
não chegou a seu t nrmo, o P. roccs.so do 110va!õ 
combinaçü~s ainda nii.:> tem <lado n nt resultado 
finnl ~ Po1·que nito hn d" ho.,·~·· estot rrnnq11eza. 

·pa ra nquel\t!s quo v o< prost:lo 11m npvio sin
ec•-o? !\;lo pod.:ro\ mes mo o miuis~crio actua.l 
rec•·u tur no. opposiçií.o ude!Jlos q ue o sustentem 
u:>cmdo olc ft·nnqUCZ:L ,. e~ tu respeito'! Para qne 
<l><t.~ 111\'~Wrio em um negocio CID quu n•io pód& 
htwer iny•tu1·io ? l'oi~ todo< Rn l>cm J>a r ticulo.l·
m entQ 'JUe se d1io ccrws pns•o~, c "" o parla
m en to c •JUC os ..Jc \·c ucsconh~<:lll"! E" isto tnn.r
ch al· conforme n nvrma du sy~&C tllll teprcscnta
~1\·o '! A. fro.O<(U'!7.n., U fmn qnc7.11. SCillpr u produz 
como rctittl~ndo nt•ccssRrio n adhes llo <10 muitos 
quu pu•h•m cstnr dívcL'!:enteR. 

N ilo quero •1uc o n.inistcr ill " ''s •liga - s im, 
cstmnos toJos .:m um estudo t11l •1nu niio p ... -
..Jemo;; asst'gnrnr <lUC.I s cni o Jed o•elu:>. - Nl1o. 
n~ pnlu..ru~ do mínist.cr io dc~OII\ ~<'r m edidas, 
o m ln iswrio J e,·o dizer o\ ctttll:>l'll: - tro.tA-~e de 
nl~uma mo<lific,.ção.- E ll cunmra !ie<t l rllnqu illa . 
,.o \t a a seu pos to. 

UKA voz:- N:1o snhio delle. 
O Su. PEn!!AZ : - Somlio>rcs, cu niio d igo que os 

noures dcputoáus tcnhão sahidu do seu posto; 
mas o •1uo en eoutesto é sua lnteim dcdicaçào 
a o estadu em q ue nos achaalOS ha alguns d ias , 
porque este estado de petpi~~idnde t orna-os 
l!lmb~m va.dllantes. 

Senhores, eu n.ito desejo> absolutamente que o 
mini~terio ~aia do poder, u ão quem qtte a sohida 
de um minist t•o lance a deso(n<;:iio no seio de 
Ab t·ahiio, no pvvo de Isroel. 

O Sn. StQUEJn.\ QcEir.Oz :-Apoiado. 
O Sn. F>:nn..\z : - Kão quero qne outro ministro 
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:saia, p()rqne ~lle n0~ tem <:Indo prof,r,aos r.;snl· 
t:\dOS UI) St'll leliJ p~lfiS ra\çadas <to Uir, dn .Ta· 
n--~iro {1'i.~o<ta~;, porque clle tctn um pl·o\-,l,~ma a 
J·csolver ne.s~es 1uteresses matcrià(l>S. Nffq qu._•ro 
prineipalment~ que o nobre pl'esi<lentc do con
s~lho saia do ~ünisterio; não, a.bsolutameut.~ n:io: 
qurtl N:,poleiin cll' tem aind:l a sua mi,;,;~o P<ll' 
enn1prir ... A C0\'11 ainda n:to est:', hem ·:l.berta. ~-

0 Sn. p,.C'IB·:ço :-Ent!iO 'ê o COYeit·o .•• 
O Szt. P.h:nRA.:I.:- Eu, pois, Sr. prcsídDnte, acvs

tumado a e-:itns prntlcas parlamentares, p~t:o ain \a 
no ncln-c rninisLru que nO$ d1g:a.:- hn. nlgnmà 
oousa? o minist~rio consolid:1-se? o mini si-crio 
modifica-se? O noi.Jre ministro, oom a nl'te qllc 
\1)dos nós lhe conbccetnos, disse-nus: u O minis· 
tnrio não motTt..~ll~ o mfnisterio ainda. est1'L Yi,·o :" 
1nas o nohrt:l Ministro nào no~ as~cYcrnLl so vi-. 
vet·á, se morrcri~ tlnqui a ulguns in$<!1ntcs. :w
.w:uhrs~) 

Quem sn.h.~ s.c cu dnc"}ui a dons mornento,.; n~o 
cst<ll'C'i :·lp..>iando o miujstru da mn.1·.~.nhn., ")UCut 
sabe? O allimn~nto, pois, ~r. prcsiJent<J, H ih) ú 
uma o.no1nnlía no nos:31.) sy"Stcma, nÜ.Q é, portpl~ 
importandt> a rnr:üer.a. em djscussiTo uma nu.;daJn. 
cte confian~n, {• nmn me:liUa rplc pOde ser, OLt 
deixar rl•: ser adoptada inte!;mhncnte pe\o fulltru 
ministro da marinl.a, portanto póJ~ S~t· rl!•Jdili
ciula; cstú, pliS, nos estylos parlamcntan·s e~· 
perar·se ao~ quo conheça.LtlOS o sent!L'o de, fntut·o 
ministro da mn~ín!ta: neste senti<!o, poi:;, c>·do 
eu, foi que o lltcu nobre collega oiT~rcccu '' adía
lnento, a,_Hnn,~nto ()_tte t?U.. ne.etto como nm m tivo 
dê explicação. 

Podi n palavra a faYor desse adiamento, nii" 
(~ para milu do gTande ímportnnci:l que cUJJ sr~n 
approvado, rnas o que desejo é que o tninist~wio 
se cxpliq uc pnra I.Jcm uo paiz, [JUra bem o CU c 
para bem meu: eu conv!dc,, pois, ~o uoLre: mi
nistro da marinhn, cu no seu nob1·e colieg-a o 
St·. mini,;tro tla justicn, para fallar com fmllt!UcZ~ 
ao seu poyo de IsraeL I,Rüadag.) 

O Sr. Puula Can<li<lo :-Sr. presio.cnt.c, o 
adiament•J proposto niio póde ter ontm explica· 
,,;to qne não s~ja a retirada Oll a conser>nç:ic> do 
actual mini~t!,rio, e pois Rondo uma lei aunnn a 
que .se discute, senJo nma. ncccssiJadc do pai%, 
sómcnte o não se querer eonccdal' (lSSa fOI'l::t n~ 
ministerio actual poderia e:otplicar tal a<lit\lncnlo. 
1\ia.s com elle nada se adianta. 

Di7.-SG Cülli e!Tdto qae o adiamento propost.J 
tem p~r fim orientar a camam c o pai>, pm·a 
mo•t!·ar-lhes qual seja a posiçi'io que teu: ele 
suste-ntat· o nctunl n1inisterio, ou o que lhe suc
ccd~l'tt, Se assim é, o adiamento niio pl'ecnclte 
c seu ll.m, e a cnlp:\ nlio ó de qualquer mini•· 
teria, nctual ou fntut·o; depentlc dns tliiTcr.,n\•.-s 
upintues que SP. têm manifestado n~sta c•s'' n,[,, 
se tel·ctn l•rOilUlJCiado, permítta-sc-mo tlir.cr, ctii<J· 
qo,•ir.amente, nos pontos importantes e c:nJia•·s 
i·m que deve as:<entar a política ministerial, para 
•1ue nestas dechl\·açUes categJl'icns se fttiHlnss·~ a 
escolha. d•.! novos ministros ou a consf!rV;IP:io dos 
actuae:1. · 

Tem reo.pp!lrccitlo este anno os pl·og,·tmmws, 
c Yerd11d~ ; JlltiS são iguaes aos programmas dos 
annoa antecedentes, promettc-se a feiicUadc pu
blica em termos gera.es, mas niio ha quem catcgo
l'icamente se tenha explicudo sol>rc a$ qucstues 
importantes: a saber: as reformas eleitoraes, e 
como o.sque,·em: se por círculos, se é precis.J l'efor
ma pré da da constitui~üo para esfe fim : se q Iterem 
:a.s incompatibilidades, c como as querem, se a todas 
<>U a quo classes comprchendendo; as rcf0rm::.s 
lnttnicipaes, e quaes sejno cllas; todas estas c 
outras questões em que sentido •••. 

Uàl Sn. D~>'ül'A.DO:- O governo ê o primeiro 
qu·~ não tem dito nada sobre isso. 

o Sr.. l'An.A c.,~I>TllC):- Pois b~m. ·· ·jrit~-s~ (l 

~n\·crno~ assun cmuo a todos a 1uell ~~s qu~ s.:; nã1) 
dcdariio colll fmn •1ucza. 

(T:rt.U,'f'iO~SIJ (~r!JU.1!3 'llJ!!i't· •. :-:,) 

. Eu desejo ~ pen<o que s" •k.YP, por rxemplo, 
acer~u u~ e . .,tradas de t e rrfl , l1llll c!:-tra I! l.!ak~!;tn·i
eanwnttl dectarilr; lJUl~ro •)U rni.-, e . .;ti':Hlft. o_,~ f,~rro 
l!Jn taltn·oyincia c etn. talln~ar, c llii•J r;aoz·o ~.~m tal 
ou. t:tl outr:1 prnYinc~n ..._. liJ>r:u· e qu..:r•J a r·.:f~H·ma 
nlehm·.<~l~ docl:nn.Ja.1ul~atv Ct;~l v'u ~t:m pn!,·in refor
ma dn_cnnstitu.içú•l,UI\ n·lo tJtl·~re;mo~ no.~J~\. disiü .... 

O ~n.. :\lELUJ FH.\.xcu:- Eu J.is:st~ L!llC 'fUCria. 

O Sn. P,\1:L.\ C.\.~I>IhO ~- l ... e~nhre-:'iP •> nQlJrc 
deputudo qnc quun1lLt conclui,) o s ('u discurso en 
me fni quc-i:tou· !lo lllelr collcga do l."UUJ)ar-m~ u 
lneu P\'ogralal.ma. 'Ri.sw.la x.'· 

l)lL\. Voz:- A.h! E .;t-il n:l oppt1~l':;i(J -~ 

O ':5u. ).{t:LLO FR\~CL) :- Ag-ra;-l t:l.:v-lhr.: 11ndtt), 

O Sn.. l>ATJL:\_ {)_,:srnno.·- "\I:.1.s ~~~se roubo foi Ut.• 
aml'l.ãJe. 

U'r.' Voz:- ).lnib lJJm, ~sL'l c•lmnoscu. 
O ~u. ~I~t:l.Lo FR.\.X('u:- PVJc: sa!Jh· ~..b.hi r: vir 

S.JUÜ'I.l"-ôO õ.ltJLti. (J::t..-a ~ ;~onl•tHlu~.} 

O Sn. P.\.Ur~.\. G"\XI?H'ú :- X-io era pa.r.t .a tl!nirar~ 
poriJ.ue o nnhr<J tleputu.J.o jit \'do sentcr·sc "'' tncs;\ 
wmo sccrctt~riu. · 

o 5n. n. Fn.\:\C'I~co:- ~-l:1.3 f]U:"ll ~~ o progr:-tlliJTia. "'! 

O St!. P.u:r..t c,,,.;nmo:- E1t nin•la ni.b fiz P\'O· 
g1·an1mn ·~ri:~adrrs\ n1nda. nfio tiYe tl:mpo~ a pafn.
\Ta ainda elt n:l o dwgon~ 

O Si·~. ~ir::Lr.o Fn.-\:-.:co:- Fa~a-o ngorR. 
o SR. F~ ÜC'l".\.\'J,\;..:.;):- s~1b;:;cl't1Y()ll. 

O Sn. $H.>l;lW'-' Qt:Emoz:- Foi !'Ottbado. 

O Sn. P.'-LL.'\. C.\.:SDlOr):- AlR"umn. t~ousa nindn 
mais t!!nho alétn Uo qtt.e o n ül.JJ·e J..cpnt:tt.l•) d~~dn.rvu: 
ainda conto il' all11ll ... c a Jncluil'ia no men iJro
granuna a instru.r;<_;;lo public:1. e 11ulis Cu11Sil:5 •.•. 
Port1Ue não havemos no::; dcd:u·.ar eatt'g'~"H'i\!illllente 
sobre a creaç:lo u,~ 1IIlil~r5-idi.Ldüst c em f!UH luga
res d evem s e1· cstal>olecitlas? ~enhot·es, ftxemos 
pt•t!,·jamer.te nos"as íut.enrUes, dch:t•.mo-nos de 
palavrões, a> palavras t~m rcito mnit.o mal, têm 
nt.:smo empecido o pnb·:. (.·lJ)OiaL!os.: 

As estradns d~ fúl'>'o, a quesOo cl•l jury, as 
incomp:nibilidadúS, a d~k:io por cir~ulos c"m ou 
sem a rdürma •in constitui•:~o, ns mnnici['nlidn
de~l o jury, a lei d!l ÍlHpl't~IIS!l, t.l~l ,:!ll:H•,I:I Jl::tCIO!lnl, 
etc.) dc.

7 
são <p.te~tUc:s sobro ns qn~t('S totlt)S J.cvt!m 

ter opil)iõc::: fvrmn.d"s; se cv1l\'é1n 1·~~rul"lnnr-s(l 
toclas estas cousn:; silo pont0s- <-itJl-'l'C o~ quu.cs se 
entra J?ill'õ"\. o minist~r~u. com intt"ll~-~~w~ fixadns. Se 
S(l-bt•e JStO hOU\"Cl" pn,,·\a dL!clll.l'Lll::~lO l]Uúll•_lt} qnnl .. 
quer ínclividu.o su.l.1ir l\L) pmlt•l' jit. s~: ::_.;u.bt.~t·A <.l (rue 
tutn n. fuzcr, sem •tu~~ tcnh:\ l lll.C' CSLI,tla~·. ~.!l!JlJirulo."'··: 

Or.n, s~nhlu·c~, eoulo nti.o ~~ possh·c-1 conbacct·-s(\ 
arrür:l todü:o> CS:-Oê'S pJ·ú~1·amn.1n~~ porqu .• nin~nt!nl 
s~brc clt~~ se pruuunciou, n:i.o s ~~ púd•) rt~:!lllfll" n. 
cscvl!Ju Jo 110\·vs minil:ltt'(hi., c cnt;tiJ dt.: na ... ~ sc:l"\"t."" 
t) alin.mcniJ, que :-;ú concorrl.!rú pa-rt\ returJar a. 
docn·ta,,io das fo··~as p !la qual prctcn<lo Yotar. 

o Stl. Nb:BIA.S C•Jncorda em que, sd•t qll:ll ítlr o 
(>gtaJo das cou~'ts c a sorte do ministerriu, u. 
can1al'-tl tetl1 do fixar a fol't;a prthfka; ms.~ qnRDdç) 
nen1 os pruprios a1nig .. Hi desse tninisterio sabe:u a 
posiçiio em que se ach:io nesta 1·ecinto, a camara. 
não pôde, cn1 :;;un opinião, com Yantagenl du paii:, 
encçtar uma di~c:ussi.io t:lo importante. 

Posto que o Sr. ministro da marinha assegure 
a vid:\ presente e futura d<> gal.!inel~ e a sna har
monia, não tem só por isso o direito de exigir 
um Yoto sobre a fixaç:1o de for~'as de mar on ontrt\. 
manifesta0i\o da camara. 
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O que cnmpre ao governo é lranqni]lisar o paiz 

sobre o futuro, declarando franca e lealmente sua 
posição, suas vistas sobre as rela~õ es internas e 
externas. 

Só assim pode1·á inspirar animo e confiança e 
obter da camara um ve-to sincero na mataria do 
que se trata. 

Essa declaração, porém, ainda não se ouvio, 
quando e:'ipccial:norte a respeito dos negocias do 
Paraguay, depois dos ultimos acontecimentos, se 
tornava ella indispens avel. 

Póde o gvverno t er em mente novos sacrificios, 
!JÓde mesm <J entender que as n ossas circumstan
cias n ão são ordinarias, e em tal caso nada mais 
ju~to do quo o adiam ento de um projecto tão im
portante, para que depoi:> de uma franca e sincera 
declaraç;!o sobre as vistas futuras do mesmo 
governo, ou como h oj e se ach a, ou modificado no 
sentido da3 diversas indicações que têm corrido, 
possa sahir ela camara um voto do confian ça e ele 
ad lwsão . 

Por estas considerações n ão pócle negar o seu 
voto ao adiamento proposto. 

,Julgado discutido o requerimento, é rejeitado, 
e continúa a discussão da materia principal. 

O Sr. :x:-.~igu eira <.lo 1\IcllO :- Sr. prtJsi
dente, tendo conconido , conforme penso, tanto 
quanto me foi possível, para a elevação do actnal 
ministerio, ten do saudado essa elevação como 
conveniente ao paiz, e tendo-o sustentado na 
sess~o do anno passado, eu não posso deixar de 
con lmuar a dar-lhe o metl voto , e princip~lmente 
quando reconheç.o que elle por seus actos deve 
merecer ü minLa confiança, e que tem sido fiel 
a.o programnm que 8pr ese ntára nesta casa e que 
fora saudado de uma a outra e:ttremiclacle do im
perio. 

Sr. p~esiclento, eu deixaria de tomar parte nesta 
discussit?, se acaso en não julgass e dever inuti
hsar ate certo ponto a tactica empregatla ou
tt 'ora por alguns Srs. deputados qu.; se dizem da 
oppo~içiio, na di scussão da lei de fixaÇão das 
fon;ati de terra. Os Srs. da opposição, verdadei
ros zuavos, como lhes chamou um dos seus mais 
distinctos membros, dirigidos por um habi l ca
p iti'lo , assentúrão em sua tactica que devião pedir 
a pal avra a favor, e entretanto apresentárão-se 
os maiores opposicionistas nos seus discursos 
quando se tratou ela discussão da mataria. Ora 
e~ta tadica nüo me parece confo nn e com os priu: 
Ctpws parlamuntaros, nem nmib digna dos nobres 
deputados, porque tende de certo modo a sofis
ticar e a ellganar o paiz sobre as suas verda
deiras intenções. 

Parece que os nobres deputados secruirão o 
exemplo do_ que a . p_rim eira . pancada é a que 
mata, e entno Juntamo-se e c!Jssen 'i:o: "PancaJa 
no ministerio por todos os modos, embora para 
isso t enhamos de .apresentar-nos um pouco hy
pocntamento (perdoe-se-me a expre~são ) , embor a 
tenhamos ele peLl tr tt palavra pró, o depois fal
l emos contra . , 

O Sn.. BRA~IDÃO : ~Se assim é, o ministorio deu 
o exemplo. 

O Sn.: FIGUEIRA DE MELLO :- En não me lembro 
disso, e o que sei é que C<S ~l~S. Zouaves pedi
mo a palavra a favor e fallárao contra · e esta 
pratica mio me pa rece que seja muito c1lgna elo 
p ctrlamento, 

Os Sn.s. Ba,\NDÃb E SIQUEIRA QuEIRoz : - E' ne
cessario explicar a palavra ZÇlUave. 

O Sn. .. FrauEmA DE MELLo: - Os zouaves são 
soldados francezes dos batalhões d'Africa e foi 
o termo el e- quo se servia o Sr. general 'Seára 
p ara designar os membros da opposiçiio . 

Sr. presidente, bem que na presente discussão 

se possa tratar ele política geral, parec•>me to
davia que devia ella versar particular e effecti
vam entu subre a l ei ele forças de mar; entre
tanto ntó r.gora ainda nada ouvi que tlemonstrasse 
que o projecto deve ser rejeitado ou modificado 
de qualquer i11anein1, ou que o Sr .. m inistro da 
ma:-iniJa n ão . apresentou um a lei do fixação de 
forças de mar COilveniente, on não tem dado uma 
boa direcção a tudo que diz r e.<peito á repartiçti.o 
a seu cargo. T em-se tratado uuicamente de po
lítica geral, e j á que o nosso r ugimeuto o per
mitte; direi tambem alguma cous:1 a esse res
peito, em r esposta a alguns or adores qu e hão 
pr<1 curado mostrar 'lue o gabinete se tem affas 
tado do programma que apr0sentou nesta casa-

Sr. presidente , a primeira observação que .tenho 
a fazer é que aquelles senhores que se apr esentão 
a combater o gabinete se achfio em completa 
clivergeucia. O nobre deputado pela provincia de · 
P ernambuco (o Sr. Brandãó) quer que o governo 
seja roformis ta, quer que reform e tw.lo qu[\nto ha 
ele máo na nossa l egislação; entretanto que o 
nobre cl e~ uta•Jo pela provincia do Rio de Ja" 
n eiro {o Sr. Sayilo Lobato), que hoj u fallou, não 
quer refunnas, e diz que todos os males que 
tem sotiridD provém, ntio dos defeitos elas leis, 
mas da má execu ção dellas . Um outro Sr. depu
tado da opposição disse que era preciso a re
f,lrma da lei eleitoral, entretanto o nobre depu
tado pela província elo Rio de Janeiro, de quem 
fa llei, n:io qu er que se faça a reforma des.-;a lei, 
porque, diz elle, essa reforma indicaria que a 
camara não representa o paiz. 

Qua!ldo se tra~a da imprensa, um Sr. deputado 
por S. Paulo accusa o governo por ter aban 
donado a iml'\'ensa, n ão faz er caso ele suas re 
clamações; um ontro Sr. deptltaclo p ela Bahia 
r,ensnm p<irém o governo por ter J? ersegu ido a 
imprensa a ponto tal que muitos JOrnaes têm 
d ci:x.ndo de apparecer no paiz em consequencia 
dessas persegnições; e finalmente um outro 
Sr. deputado por S. Paul~ liiz que o governo 
tem procurado abafar a imprensa, tem procurado 
seu sil encio, dando a en tend er por esta maneira 
que o governo tem procurado co rromp er a im
prensa. Ora, me parece que aqui h a verdadeira 
con trarli cçiio. 

Um Sr deputado por S. Paulo con fessa que, 
comqua.11to as perseguições no paiz tenhão dimi 
nuído em rebçiio ás opiniões e p essoas, todavia 
ainda a lgum a tem apparecitlo; um outro Sr. de 
putado pela Ballin. disse que tem havido muita~ 
persegttições; entretanto o Sr Souza Franco, que· 
me pm·eco um orgão muito competente neste 
caso, e orgão que não pôd e ser r ecusado pelos 
nobres deputados da opposição, declarou alto e 
bom som nesta casa que o governo t inha feito 
o maior bem que se podia fazer ao paiz, unintlo 
todos os brazileiros, fazenuo conv .. •rgir t odas as 
suas vontades a um só ponto, e acabando assim 
com os od io s e rancores que os partidos se v o- · 
tavão mutuamen te , para sómente tratarem dos 
melhoram 0n too; materiaes do paiz .. . 

O Sn. Btt ANDlo: - No prim eiro periodo, mas· 
no segundo? 

0 Su. FIGUEIRA. DE MEl" LO :-Ora, á vista destas. 
cor~_traclicç õ es ,_ como se pócle suppór que a oppo 
Slçao, que n:lo tem um ·programma, possa cen
sur;~r .o ._ prc~grcunma elo gov em o ; achnndo-so essa 
O[Jp OSlçao tao d1vergente, como póde elht merecer 
a. confitmça elo paiz? Senhores, para que possais 
d1zcr .que tend es a confiança do paiz é preciso 
prtme1ramente que combi neis nos vossos princí
piOs, que depois vos mostreis em maioria na ca
m'ara. Não basta que alardeeis que sois a maioria 
a verdad~ira. expressão do paiz, quando nã~ 
t~ntles IJflll<!lplus certos, quando estais em com
p .eta mlllon a . . . . 
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O Sr.. (~·'"''oo IlonoES:- O senhor estava em 

'JlltliOl'i:l CQ\ lf:)j3! 

O Sn. Jln.\:<J lu:- Entã,, u minorin mmca t.cnt 
ru.t:ão? 

O Sn. FH>t::EtnA I~: M.u-to:- Nós cstllvllmos 
todos «lllCOl:'dcs nos mesmos princípios 11iio tinhn
mos nrvor~>do tun pmgr:mlmB polit.ico, npcn:~s 
·~liSllriiY~nws o gov~rno pdn mú. g~stiio ··dos ne
,:;ocios. O n1cn IWbt·ú amigo" s~be quo sempre 
resisti n toda n idtln de nl'\·orar um progrnmmn 
polilieo .... 

O Sn SIQUEIR\ Qvmr.o:r. :-E llgQm cstã em 
cotllplct:l contradic~iio. 

O Sr~ :FICt.:u:.\ DF. MELLO: - !':ílo !.:\ ·· contra
uicç<io nenhum:~, só ha na ('nbe~a <lo 11o1l•e lie
putndo .... 

O Sr.. CA::<omo Bon<:F~:- Lcn•ll<':t·sc <ln lJisto
l'Í.:l de Scipião A.Cric:mo ? 

0 Sn. FlGl:Ji:Jn.l. DE MELLO : - NiiO m o Cl.;q\1~,0 
tlo {jlJO disse, IIC1ll do quo tiz .••• 

O Sn Su1u1:m.o. QuEtno?. :-Farei letn\mu· o que 
o nobre dE pulado disse então. 

-o Sn. :FrGUEin.\ I>~: ~Im.Lo : - A opposkiio por 
consequcnrin niio púdo apresentnr·se cen<llrando 
tle,·idameute o governo, por isso que não t\'l~ 
um programmn, não ten• princípios ce1·lo,; c dc
t.:;rmmndos, niio se combina de motlo algum. 

S•·· presidont~, para conlJecer-se JIHIÍS o dcs
accortto dos senho1·es da opposiçao, eu devo aind11 
fazer notar que clles estao todos os dins bri
gando nesta casa por causa do~ princípios. O 
•leput.ado por Minns disse qua o priucipio da$ 
incompatib•lidadcs pertencia no pl'Ogo·nmma da 
OJliniuo lí!Je:ral, o que o governo u~'·iu lldvJJtal-ó; 
s>~.lta o nobre deputado pela província de S. Pnulo 
c 1.hz : - não. csso prog1·::unma ·1n1nctl foi vosso, 
foi a"ont<1do oqni por nós em tnl e tal occ.-u;i,io ; 
- Mgn po1· consequçncin n pu!çmida<l~ <lc se
mell•an!e prlncipio .•. . 

Ult Sn. Dnt:úno: - E o nobm dcp.1t.~do quer 
ou nõ.o ns incompatibilidades ·? 

O Sr.. Flr.t:•ilnA l>E Ui.u.LO: - Quero os incom· 
pntibll/dnd,,s t~es quaes est:lo mm·cadns em um 
pnrecet· que nssign~i o nnno pnssado, como membro 
de umn commissiio encarregada de cxruninar esta 
matcria ; ahi cst.lio dcclm·:ldas :Js inconlpatibili
dades que quero, as nnict;ts que julgo que Se podem 
t:•or ora admittir no pni7. 

Aindn mais, S1·. presidente, que uma porçil:o 
d a casn ctns11ra ao g(lbinet~ por nuo ter fdto 
um:>. conciliação na qual llnjn concessão mutRa 
d e prir.cipioo; políticos c ndminisl.rntivo~. entre
tanto que uma ·outra !rat\ãO dn cns:l que se 
.nclm igualmente em Op!JOSkiio ecnmrn o go,·erno 
por tct· feito ess_a concilíncilo .... · 

O Sn. Bn.,xn:<o :- Quem ccnsnl'OU o go>ctno por 
c:tusn da conciliaçilo '! 

O Sr.. Frauv.m.o. DE :l-[Er.Lo :- Os chamnd(ls cx
clush-is tas. Depois de ter mostrado as contra· 
dicções em quo se acha a opposiçiTo passnrci n 
dar algumas breYes respos tas a um nobre de-
putado por Pernambuco. • 

O nobre deputado até á sessão passada sus
tentell o aetual gabinete ... . 

O Sn. BnA:><D~O :- Desde que cllc apresentou n 
lei d.:1 rercu·ma estou em opposiç•il', porque nunca 
pude aceit:~r aqu~lla lei. · 

O Sn. Flllu~;rn.t. DI! :!1-!tLLO:- .... mas p arece-me 
que <> 11obrc deputado, apezar da a_prese<~tatão 
dessa lei, não se declarou em oppos,çilo • • .• 

O Sn. Bn.\:m:\o; - PerdGe-mc, Tolci sempre 
desde enti<o contra cllo ; nssim ;·otci na qu<'stão 

TOllO 2. 

•los casamentos militares, fallel cQnlr:r:>s propootas 
do ::;ovcrno. · 

O Sr:. l:'c·•umnA ui·: :lfELl.O :-0 nobre d c)luta<io 
aprCSéJ~tou-sc fallaodo cont•·a e~salci como 111.~rão 
u~~~us out.t·os auugos tlo goYcrno. runs sem es
pn;no. de op_p<'si.~iio, sómento p<>rquc tnl e tal 
pnnc1p10 nao JUI~avn conYenicnt~, e portanto 
<lunndo o uobn: d.:putndo se apresentou ne5 t;, 
ca>a como OJ,posícionist.~ niio pude deixar nt.i 
certo ponto t.l~ me ·admirnr, de cleJ'lornr mesmo 
po•·qnamo o nobrP. deputado niio pvdla deixa;. 
com suas lu~es ue pccstar-nos um apoio muito 
' 'nl•o>o (Apovl(los.) for ouh·o l:tdo eu. sempr~ 
estl\·e um..to. com o nobre tleputado, qncr nesta 
casa qut: t' f.,ra ddln; e sinto muito ver-me hoj•· 
C.li'l'ergcll\C do .seus r rincip!os, c Mm o apoi~ 
qu.., c!lo podcna prcst-ur ao goyel'Do que cu franca 
c dcli•cndamcnlc ~ustento. 

O no~ro deputado, trntnntio-se dn fixnçiio d~ 
fot'<;ns de. tc.rra, per:;\lnlou o.o JlOYcrno - 0 q<"~ 
tcncles feito! - e percorrendo os ohj.,ctos sobN 
q~1e_ ~ go~·~mo po~l(l exercer SlHL ocr~io ben~fit::à, 
dJS;,e. ." ' os podcneJs fazer al~un1 beneficio á 
'.':'~usma,. ao commcrc!_o ~ á ng~·icultura : pode· 
ne•s conciliar os hrazole•ros, entretanto rclati
Ynm~llto tl ng-ricu.ltur:t o ,-, industrin nada Jlzestes· 
rclat.vmnr.nt~ ao commercio nada apresantnste~ 
tcnJ cnte u faze•· com que esse com•uercio foss~ 
cxch<sivo dos brnzlleitos.... • 

O Sn. Dn.\:s oXo: -A nacil'nnlisn.l-o · V. E <. sabe 
que é idca muito alltiga minb:1. ' 

O Sr.. FtGUEinA DE MELLO:-Oro. a cnumcra~üo 
que o nobre c\cputado fer. desses quatro 'objectos 
c mcomplcta. u nobre dcpnlatlo saiJe que ul"m 
do:s~s objectos ba n colonisnçüo, ha Q nnye
gnr.ao,lla ns letras, as nl'tes c as ~ioncias, c to. 
l:'or ,.e1\tum pódc o nobre depntado negnr que o 
goYer~o tem empregado todos os mc:.,s, tem fcito 
os m:not·cs c;>f·•rt.QS pnm · que a colonisac;.\o se 
Ja~" no Brnz•l da _maneira a mu.i"s Yantajl'Sn a 
chama~. a p0pulnçno estran"oira no nosso paiz·! 
E relatlyo.rucntc ús art~s e r.~ sc!~ncia~, niio SjllJ •~ 
o nobre dcputauo Cjlle o ;:ove1·no tmtou de me
lhorar n ~c.~dcmin das Bellas-Artes , executando 
n lei que lne clava autorisaçJo para reformar 
esse estabelecimento? I gnol'O. que o goYem o fez: 
estatutos parll OS CllrSOS jurídicos e medieos ·? 
Qtte t1·ntou de ünr cx~cutoiio i1 lei rela tiv:l ao 
.t'nsino p rimaJ·io c s~cun(lat·i o do nmnicip!o ela 
eôrte·? ... 

I O Sn. BI<-\XI):\o: - IIci ele pcq;•mt:u· nlgumn 
cou!'a a . est e ,·c~peito uo Sr. minl,.tro do im
peno-

O Sr:. FIGI:EU:.\ DE MELLO :-0 n<>bre d~'(lnt.ld ;> 
nã o pótle nc::;m· que o guYel'llO tem feito gran<l~s 
bcuel\eios ao paiz . . .• 

O Sr:. Btt.\~t>:\:o:-Nüo apoiado. 
O Sn Fu:c~n: ., nt·: MRI.LO :-Pelo que· r ospcit.a 

;, na,·cgnçã o pód~ o nobre· deputado ignorar 9.uo 
o ~oTcrno tem p rocurado explorar nossos n os, 
facilitnr a >'~a.-cgaçiio a '<apor a todas ns com· 
pan!Iias que se t~m apresentado para io LQntarelll 
essa navegação? que por esses meios, tanto pela 
colonisaçiio como pola nango.ç~1o dos rio;, o go· 
,·crno t~m fneil iUidO n il:ldustl'ia, o commerc10, 
a agricultura do paiz? 

E o quo queria o nobre deputado que o gc
T€1'110 fizesse por si l'clatü·ameote á agricultura. 
e á induslria? quereria por ~·enturn que o governo 
dhninuissc os impostos? Neste caso o governo 
n~.:> tinbD arbitrio nenhum, não podi!! ter n. ini
ciativa , p~r isso que ella per~ncc a e~ta cama\'a, 
Depcois, senhor~&, nãc mo pa rece que todos O:! 
m:>.les que soffre a nossa industna: o nos~o 
commcrcio c a nossn ·agricultura, só possã() ser 
r< mediados por meios l egislativos, o\1. t:llYt'Z pela 
no;·a lariía das :tlfandegas, em que o governo 
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acLiYa.tncnte trabalha. i ~ necc.ssari~ qu~ n:..uit.o 
(·Sp~rcm(\s do l<:nlpG> p.)l.."l)ltC ~~ndo nô;; um paiz. 
novo n?ío poJt:nto.s de r(}pcntc muda.L· as condi
r-Ves da no~sa. existeocia, t! ncce.:;sado irmos: 
pouco a vouço,.1 1uarchan1o com progresso rc.fle
ctido, çou10 bem diss~ a.1ui o nour~ ministro úa. 
justiçn. . 

Disse t:J.mbem o nobre ucput:J.do que r. ~OllCl
li:ttàO entclldida pelo go,·cruo n:lo tinh~ produ
zido o menor eiTeito, quo :~.;lo so podill supp<k 
hll\"N· conciliaç:lo, qu:lll~O ap•!llas clla se limi
ta\·a a dnr hom-us c emprego;; a este ou áqtlellc 
indi\'iUuo, que umn. ,~cz qn~J nU:o houyc-sse con
ccss:"io mutua de it.lóas ha\"in s~mpro de c"istit· 
pcrnancnte luta uos -partidos. 

O Sn. BR.oa•::i:o:-QLlcro conciliao:.iio por netos, 
conciliação na~ léi,;. 

O S1~. FrGI:EIR.\ DE ~[r-;Lr.o: - ::.\fil<, Sr. l?resi
dentQ, ainda quando n concili~ção se linuta;sc 
nos factos · que o nol,ro dcpntadu tratou, ainda 
assim penso que essa conciliação poderia pro
duzir grandes bens, e os prod,lzio co1n etreito, 
porquanto da\·a ln"'W a que todos os bra7.ileiros 
deixassem e.;ses o(fios, esses 1·ancorcs que to.ntos 
males têm feito ao po.i z, c ~c pudc~~em entendct' 
sobre· questões não de politic:l gern1, 1nns sim de 
i nleresses materi::tos, que é Rq uillo de que nós mais 
necessitamos nctualmcnt~. {.·tpoiados.) 

Qua>lto ás i<.léas ou principias, o governo 1mnc~ 
disse no seu J'rogrammt~ qtte pretendia que seus 
~dYet·sarios eixassem de ter :18 que tinhiio; 
npenas qneria que se modificassem. A luta das 
ideas ha Jc permanecer sempre cmquanto houver 
llomons que pensem, porque uns hiio de p~nsnr 
rle um modo e outros de outro. O go..-~mo fll· 
z-en do .cessrtl' êSS:J.S pcr~cgui~Ues, chamando toJos 
os bL•:t7.ileir0~ ã se uuir~m, deixando de perseguir 
nqnellcs qne tlnhl\o opin1ucs opposros, tinha 
dndo um passo para q11c ·ell·~s pude$scm com
binar com o gOY~l'llO em outras cou~s, mas 
nunca prcten1cu que os prin~ipioo fosSdll abau
donn<los, que clles ddxa.sscm de existir. 

D' ·. ~ nobre deputado: « Fazei concessão aos 
,-os~· · ~ .. . \·ersarios .. . ~ » 

O Stc. l3&tcm:i.o;-~n legislJ.~iio. 

O 5n. Fre>t>:nu 1>l:: )f,;u.o: - Sr. pt·csidente, 
quando se trata do~ nego cios a.:lmi:1istra.tl\·os y 

de questões ,·cnlndeiranwnte de administmção, 
se pol.l~m fazer nl~ullltlS concessões, porque a 
c·ste l"Copcito n lei ordinario. facilmente poderi• 
destruir todos ns inconrcuicntcs que r~sLlltarem 
dessa> coneess<:õ,:s: lll!l~ quando se trat'' de ma
te-rins politic~B, d~ qncstUt;s con3liLtu:ionnesJ o 
go1·erno não pódc de maneira nenhuma f"~er 
éssas eonccssucs, senão dep•>is que a opinião 
pul>lica se ti;-cr demonstrado no pai~ por meio 
\)a imprensa e ]?O\" todos os orgãos por onde essa. 
opíniã~ póde se1· _cDnhccida, .sc!"'iio Ücpois q_ue 
tirer s1do reconhecida c aduHtüda pclt)s meJOS 
constitucionncs, isto e, por esta c.as:1, pelo se· 
nado, pelo poder lcgislutlvo em UlUa pala.n-a. 

O Sn. Bru:m:\o :-A no.cionali~açiio do oommcr
do tem sido discutida por todos os 1neios. 

O Sn. I:"IGUEllU Pl> l\I&LLO : - Direi ainda ttO 
nobte dcputnuo que o goYertw não púdc n~m 
dev~ fnzer concessões aos seus.aclversarios senfio 
quando c~ti\·cr conYencido da utilidade. dos prin
cipias que se quer que cll~ admittet,· quando 
esses principias ti\·erem sido rceonhe~idos co1n0 
uteis pela opiu\iio pultlica e pelo poder legisla
tiYo. 

Sr:nhorês, cn ~stou p~rsuadido q1tc se um go
verno, só ~or obstar a censura de se11s :d,·er
sarios, qmzesse fazer-lhes o~:;as conc<!l!sões, 
mui hro\"emente ba,·ia de cahir, iria pouco u 
poueo dando os b1·o.-;o~ a seus nd 1·ers:>.rios, o 
hnY:a de cod~r-lhes em hreve. o lugar. A histeria 

I 
1 
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noo apr~seat:l muitos exemplos desta verdade, 
mas hmi~o~me a lembrar somente o da Franr.a 
re,·olucionària. Q11nndo em li$9 se latlçou n<Jsse 
paiz o glito de 1·eforum, dizia-se a l:..uiz XVI que 
tlzcssc con~essões ; os revolucionados diziiio que 
ern necessario estabelecer uma. mQn>uchia con
stitucional rodeada de instituições republicanas~ 
o roi, rraeo, foi pouci) a pouco fazendo essas 
conces:>Ues; os Se!ls ad versa.riog, cada vez mais 
fortes, tiverã.o me.lO$ de arrancar-lhes muitas 
outras concessões. c o resultado foi ir Luiz X.VI 
ú guilhotina ! 

O mesmo aconteceu com a t•evolução de .Tu.tllo; 
o resultado de tantas conce>sõ.,s feita~ por Luiz 
Felippc, foi a quéda deste monarcha, que a pro
Pl"Í!l .França h a via cle1·ado. 

O Sr1. BnumXo: -Kiio ha paridade alguma. 
Alli haYia hüa entra o partido monarchico e o> 
republicano, oqui n'lo ha lutn alguma desta ordem. 
(Apoiado>'.) • 

U:.r.t Yoz : -Está fazentiO prognosticas ? 
O Sn. FioumnA. DP- !\f~;LLO: -Não c prognostico ; 

digv que quando se fazem concessucs á opposí
ç:üo para {àz~r ces.;ar a sua. grlto.ria. na. tribuna 
e n;J. imprensa., quando o governo •·ai .cedendo 
pouco a pouco, o resultado ~ Jescer do poder. 
· O Sn. N:<:nus:- hto é um epigramma da con
cili aç:Io actual. 

O Sn. FtGCEIR.'I. DE :\{!'!LLO :-St·. pre;;iJe:1te, o 
nobre dcputldo pela minh;J. pro\•incia; d~puis de 
fallnr do programma do gabinete, procurou, .na 
2• tJnrte do seu discurso, saber se elle tinha 
feito algum bem, .<"lu evitado algum mal. Para 
proynr que nã,, ti11hn feito bem algLlm, o nobre 
deputado apresentou·nos a lei da reforma judi
claria, c pC'OCUl"OU desou.til~a mnis ou menos ncssll. 
occn$Lio. Declaro ao nobre deputado que me pa
rceea e:o:ternporimea u:na semelhante discussU:o. 
A lei da reforma judiciaria foi· discutida abu.n
dantemcnte nesta casa, e te;-e em seu favor o 
Yoto de uma grande maioria, como o nobre de
putado e todos aquellcs que estiverao presentes 
podem o.ttcstar. 

O Stt. S!QOI':lR'- Qu.:1aoz:-~iio teve o. ultima 
discussão. 

O Sn. Ft<'ti'"'XR·' DE llf.:t.r.o :-O nobre deputado 
não púde dizer isto, porquanto contra semelhante 
asscr~iio protestão a$ actas da casa. 

O Sn. StQC~ll'-~ Qu.r,:mol!:: -Essas siio que a de
monstriio. 
. O Sn. FrcllEil\A m: "MELLO:- Protesta o nosso 
conhecimento particular, o que todos ,•imos; e 
portanto o t~stemunho do nobre dBputll.d,> nii.o 
póJe se1· basta.nw pnra destruir o testcmuho de 
tnntos que Virt'i.(> O COiltrn.rio Õ.o que t\SS6\'C~a Q 

nobre deputado. Se a 3• discussão dessa lei nu<> 
s~ prolongou por muitos dias, 6 porque a ma-: 
teria. ~e tinha. esgotado na 2• ; se o debate ft)l 

encerrado em 3• discussão, o í.:.l em te1npo conl
petente, e de conrormidad~ com o nosso regi
mento. 

O Sn. SrQuru:•u.. QQ~:m')z:-Vai conressa.n<lo. 
O S11. B!U~DÃO '-·Não me pareceu isso muito 

regular, tendo havido sómcnte dous discurirns. 
O Sr<. FrGOEin.~ DE Ma.Lo; .,-Foi na ft)rma do 

re"imento ; c· segtmdo mo parece creio que o nobre 
deputado está. enganado, houverão mais de dons 
discursos. 

O SR. Ba.\lWXo :-Na · 3• discussão n~o s~nbor-_ 
Q SR. FIGUErn.~ DE MEU .. ~ :-0 nobl'e deputado. 

como ia dizendo, tratou da lei da reforma judi
ciaria, e aecusou o governo de querer nca.bar ta o to 
com n judicatura popular 'lua.l é o iut•y, como 
tambem com a imprensa. Mas, Sr. p•·esidente. 
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n2 longa e e;;clarecida discnssiio que houve sobre 
esta. materia demonstrou-se que o governo niio 
qneri::. acabar com o jury, e sim unicamente re
gularisal-o, admittil-o nll<J.uelles lugares em que 
elle pedia ser util. O governo. como decla rou o 
nobre ministro da justi~a, tirando ao jury o co
nhecimento de certos c•·imes, não quiz diztr que 
o jury era insufllciente para od julgar, mu $Ó· 
mente quo nüo tinha tempo parn se occupar de 
todos os crimes, t>< hnto foi esse o pensnmen Lo 
do nobre ministl"o, que, no seu proiccto, elle lbc 
deixa·;a o julg8lllento aos crimes mais Importantes 
e mais gravts. Ora, se o jury era uma garantia 
para a seguran~a indi-ridual, esta garantia. sub
sistia a respeito dos grandes crimes: e quanto 
aos de menor importancia 0- nobre deputado niio 
pódo ignorar q':le n os paizes rerpdos pelo systema. 
constitucional t.\es crimes são Jul&~~.àos pelos rna
s:istrndos: ecxw>, por c:x.emplo na França. 

O Sn. BnA->:DÃO :-Na França sómeute dvpois 
de 18.12. 

· O Sn. FwuunA I>E ~ú:Lw:- Logo o nobre de
putudo desvirtua ns intenções do uobre ministro 
da justiça, quando diz que· elle quiz · acabar com 
o jt:.ry, e comette a seu respeito uma nrdadeira 
injou;tiça. 

P elo que di r. res~ito á imprensa, · Sr. prcsi
der.tc. quacs folrüo os grandes males que fez esse 
projeeto ft. imprensa? Eu não os vejo ; apenas o 
conhecimento de certos crimes, injuria e calum
nias, que já em virtude de leis e arestos de 
magiskndos c tribunaes erão íulgados pelos juizes 
d<õ direito. E demais, :;r. presidente, pôde por
...-entura dlze•·-se que ten1 desejo de acab:n· com 
a imprensa aquelle ministerio durante cnjB gc
rencia nl\o houye uma só per.seguição contra aquel
les que têm abusado da imprensa? 

O Sa. BRA:<n:i.o.- Niio havia n eccs3ldadc. 
O Sn. F"GuEmA' DE :M ELLO: - P<ide-se dizer que 

'}uer acabar com a imprensa aquella opinião qtte 
t1unca a perseguio dt1raote 5 ou 6 annos que tem 
est.allo no poder ? · 

O Sn. BnA:<D:to : -Nilo bavía necessidade de 
persegui\·. 

0 Sn. F tcV.ErllA DI: MELLO:- Os factos estiio 
demoristt·nlldo e:x.actruncntc o contrario. Por con
seguinte, o nobre deputado, dizendo qUê o go
verno q.uelia ncabarcom a imprensa, nilo foijnsw, 
niio fo1 eqnitat i't"o como deveria ser, mui princi· 
palmenlc parn com aqlt~lla opioiüo a que o nobre 
depntado se acha l igado, e quo a tem susten · 
t ado d11ranto todo o tempo em que um estado 
no poder. 

O Sn. BnA:<Dlo:- Embinti com o tal p1·ojccto. 
O Sn. FtolJEIRA DE IIIEt.Lo:- E ' um sentimento 

q11e nüo póde, 011 niio deve prevalecer quando não 
haja fundamento. · 

O Sn . BnANDÃo : -:-'E' qnesliio do roeiocinio. 
O Sr:. F1GIJEIRA DE MELLo :- Nós nlío devemos 

decidir ns -questões por embirra~:iíes. 
O Sn. BRANDÃO :- Vejo naquelle projecto muitos 

males, um futuro muito desastroso. 

O S11. Fx.:;u:EinA m: YELLo :-O nobre deputado 
disse igunlment.e que essa refonna t inha sido 
aventada pelo nobre ministro da justiça sem que 
D O paiz nenhuma. idéa t ivesse apparecido a favor 
della, nado que a th·esse reclamado. Mas póde 
o nobre deputado negar 9-ue o íury ·entre nós 
não presta l1oj e os serv•ços que elle poderir. 
J?l"CStarf Póde o nobre de p11tacio negar que ·o 
Jury n~o se reune na maior parte áos lugares 
ccn traes do ·paiz? 

O Sn. BRA:s:olo :- Q1t11ndo ha um bomjuiz de 
direito reune-se. 

123 
O Sn. FlGI:F.Jn., DIO llú:u.o :- P<.d~> o nobre de

putado negar, quando os documentos o os faclO:J 
nbi estão para o conwncer do eno, que geral
mente a metade das scsoões do j11ry não se fazem 
e são cssag quo . dcviiio ter lugar n os lugare-S 
ccntraes? Con1o pois póde o nobre deputaJo ctn
s~uar o ministro porque chamou o jury a !une· 
c•onar ~ómcnte nas cabc~as de comarcas c nos 
vil! as 011 po\'oaçõcs qtte ti vesscm um certo nu-
mero de jurnuos? · 

O Sn. Bn.,xoA:o:- Ha inconvenientes . 
0 S11. FlGUEin.~ DE MELLO: - ~luittl mniores 

inconvenientes existem, segundo a minha intelli- · 
gcneia 1 em ISC dce1n111r que o jury é competente 
para J ulgt\1" tacs e tnes crimes, e entretanto 
nunca serem esses crimes punidos, nuncn se da-r 
por .meio dn pena a satisfa.ção a que a sociedade 
tem direito, Só porque o j ury n iio se reune; 
en~ào é. melhor não se querer justi~a. desta ma-
neml, c querer-se a impunidade. . 

O Sn. BnA:<DÃÓ : -Quando tiver de fr.lla1·, rc~
ponderei. 

O. Sn. CAx'?mo BonGES dá um npnl"l.e quo n~o 
.p11demos ollVlT. 

O Sn. FlGUEikA DE MELi.o : - SOu ami~o da 
liberdade da. imprensa, · nunca a persegui ife DUL
neira alguma, não existe nenhum acto meu contra 
ella, sou por conseguinte ne6~"1 parte Ycrda·deiro 
liberaL 

lJx.\ voz: - Todo o Rio de Janeiro o sabe ! 
O Sn. Fmo~:m.~ DE MELLO :-Continuou o n;;bro 

deputado : "Mas se o governo niio tem feito 
bem algum com a !r;i d.'l. reforma j udiciaria, 
vamos ver se elle pwcurou por algum meio mi
norar os· ioconvenie11te~ da sun falta de ac~.ão 
sobre a aociedade paro. fil.zer o bem )) e a ccres
centou : « n~o encontro a acção do go-rerno nest!l 
parte.» Tratando da liberdade i odivid11nl .o nobr0 
deputado disse-nos : " Consta que annos e annos 
tem cst.'ldO preaos muitos cidadãos a pretexto d~ 
indagaç~s policiaes, e o go\'crno. nada t em feit~ 
para acabar com estes abusos.» 

S1:. presidente, ignoro que · cidndüo algum es
tivesse preso para indagações pollc!aes por tiic> 
longo espa~o de tempo. ::>ei que nem sempre as 
culpas se podem formar aos réos, dent-ro do 
pra~o que a constituição e as nossas leis marcão. 
mas isto pro"l'ém muitas vezes dns cxh·aordi· 
n1u·ías e múltiplicadas obrigações cem que car· 
regüo- as autoridades que devem fonnnr as culpc.s 
a esses réos, c esta círcumstancia () toleroda por 
essM mesmas quan<lo não cxco.dc de c~rtos li· 
mites ra7.oa\"els: por conseg_uir,te não se pôde 
fazer censora alguma ao magtstrado ou ao agente 
da "policia por semelhante demora nos termos a. 
qu"' me refiro. O nobre deputado me pareceqne 
e in_t.eiramcnto exagerado quando diz que annos 
c anJlos e:<istcm presos destA ordom : o nobre 
deputado niio ê capaz de citar estes factos. 

O Sn. BHA:sD:i:o: - Ta1't"ez a té possa citar os 
nomes. 

O Sn. Fwuimu DE Mu.r.o:- Agora porem per
gunlw"ei no nobre U.cputado: o qllo poderia fazer 
o governo em tacs casos? 

O Sn. · BILl~I>ÃO : - Chamar ú r esponsabilidade 
Qs antores desse abuso ou crime. 

0 Sa. :Fl<Tt"EmA DE MELLO:- Por 1'en tura a li
berdade indi\•idual não se acha garantida pela 
constituit.ilot P or ...-entnra não temos um codigo 
criminal que estabelece p~<ilas para aquelles que 
offenderem essa liberdade ? Niio t emos magistr a
dos estabelecidos pelo codigo do .. processo para 
processar e punir os que commetterom crimes? 
Não tell'los as r elatões e os juizes de direito 
para . con~ederem habeas-corpus aos indh·iduos 
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qu~ e:aiven~m presos inüc·I!J:.tlncnle '! E se tn,)o 
isto j:\. cs.t-:~1 pre;vcn1do na nossa l·~gisla:ã J, u q11c 
póolc fi11.er mais o JlOI"i!rn)? 

Diz o nobre deputado: « o :;u1·erno doYC clln· 
tuur :l resp~nsnl>ilidndc a es;e> chlaH >s. » ~hs 
p.:,J~ ttsse,·et·nr o !l<>bre d~puwJo Qtte o fP\"eL'l~;o 
ren:lo sabido Ll~s.5e~ fã~t 1s n:i l tvll1 rcsp)nsabl
lisado a qtwm tem com:n~ttido t,ld ttbuos? E 
Sl! o nobre d~putado n:i'l s~t>c s~ o g .. n·ern.l t~m 
dcixad·) J.c ruspon:)a.hili!5:tr :·L1n~IL!S que: l-·?m com
rn~ttiU.o attcnl:l.dos cvutt·a n libdr\l:ul.~ Uu ci•.h\
<l=io, como o censura'? O nobr~ d:;puti\J;J p;)r 
~5tc proceder tot:Lla-se injn.s;:.':l p~u·.:1 co:n o :;p
Y~rnD .. ~. 

O Sr:. B:-t.\!':::..:\0 : - En r~spou :l .. •re-t oppot·Ut .. 
IlfUllente. 

0 \ih. PAES H.\R~ET<>:- ~hs ~ \):Jil) ~P~'0SCll::l.~ 
(•S factos. 

O Sr.. Dr •. <:<r>Ã~:- Irei aos facbõ. 
O Sr~ I>~\ES B .\.U:!C:Tú:- ~L1s n.i.) f"' L 
O Sr... Fr:a;mra nE ).!J-:r..L<J:- Sr. prt!sileate, o 

:wbr..:: i.leputa•lo disse nu .s~u \.Uscur.so; (( cu per· 
tcn!:o o. cs'a frac~.i1o -qu...:: cntcnJI! que S:~tn a li
l•énlrde ll•1v ha orJ.:m, e qu.: sem a Ol"<l0lll não 
1t~ 1\b~rd>\clC, C Cc>ll10 ta\ !lao po;s·> npproYt\l' 
11111 projecto qt\~ tende a sncriílcar a liberdade. u 
Ora, Sr. presitlcnte, m" p~rcce quo; o nobre mi
nistro da ju;tiça no sou projccto d0 rcfvrma 
ju.Jiciaritl. não quiz outra cott5~l. senão nsso~nl·at· 
" libc~cladc pela ori!em, c a o<·dom peb liber
da.J.:-; c nem o nobL·a tninish·o ap1·csrH1tlnJ.o esse 
proiec(o não p~dia tct· outras ,·ístas c~mJ YCL'· 
dad~iro csta:1istn: nlas n:io ul.Jstante u sea !H'.:>· 
jecto t€m sotT.-iuo a:rqu}s, ora. de on·endcr a or. 
dcm, porqnc ia desamHir a o.uto riâai.le, ora qu~ 
vai olr.;nút;r n lib~rda·le por dar nuli \. il f·Jr~a :'1 
autorid<td0 ~ A" YisL1 dess~s a!ao1u~; c~ntradido· 
1·ios de cõpiritos exalra.dos, p:l.l"<~ce-me q<l·~ o no· 
l,t•e: nlill,~Slro pUz-se no Yerd:\•l,~iL··~ caminho :;c. 
guindo ns · prlncipios modct•aclos do homem d~ 
o~t~do. Eu procurei c~tut!..lr esse projccto, entendi 
que elle e1·a umYcniente ;10 pnrz, c qn:mdo Yi 
tfL\C a n1nioria Ua ca.sa o app1·oYn.Yol, o sustentei 
ue:sta casa, COln:::J proprio n. nsscgl11'ar a. otlcm 
c n li"l>crdnde no paiz, Yendo ns,-nn conlit·mn.ua 
a minl!:t pJ.rtiet~lnr opinião. 

O ruJbl·c Ucputalo) tr.n.tantlo 1le Ct~nsnr:u.· ao go
,-~t·ltO pchl. ~c.sb1o das nos~as 1lnan~.·a.~, Uiss..! ')llC 
todo.; os on,:.aml~ntos :lngm~nta\r:i1) nnnnalmcate, 
(• que por C0J1S(~guintc u ~o,·c,·no oi.>t·ava. C:)IJtra 
<1S into1·~ssos do pniz ~ otl'~J:ld:a tl.; linnncn; tlo 
<:stndo .•.. 

O s~. Dn.o~.xo.Xo: -Isso fi)i tuna obst.:-n·.wii.o ::ie
cunuaria' 1l'atcü espednlm~l}tú do; crcuitos StlP· 
]'lcmcntal·cs. 

O Sn. f-r·'t:'.'m·\ !'!-: :lf,:u.o:- O n.;bt·~ .l,•pll
tad.j .POI'I..'U\ nao c. JuSt.õ e-u1 sLtll~ vhst .. l•Yaç~cs, o 
nem. apresentou f.tclo::; alg:Lln~ qllo as pudessem 
fundmncnLLr. 

O S_n. Bn.~o:•mXo:-ll~;;~r\"o·os prLI'll n disotHsio 
propnn. 

O. ::i ~e. Fwn:n: 1 1>.2 )1~;r.r.o :-0 ilJb!'C dcptt!all•> 
tle\'1!1 saber quw se o.; orç;lmontos pedem mailo 
maior <)lltllllÍtl (\ pJr callSQ. UllS ÜCSpOZftS déCI'<.!· 
1adas nestes ultimos tempos; assim pnl'll os cu r. 
sos juridic113 ~e an~u1cntàr!o ns d~sp~zas em 
oitenta co:<tos, com eleYaçào dos vcn()imcntos tios 
r~speetivos lentes: o mesmo so de,\ p!ll'!l eorn as 
(leD.Mmias de mcolieina, c empregados· de justi~a 
ou da administrnç'io, augmentando·s~ <>s orde
nados dos desembacgadores, dos··juize~ de direito 
c. dos pre~iden~s de _provinc!a, etc. Eu, Sr. pre
><<dcnte, n'to veJO razao DYra se niio satisfazerem 
ás necessidades do paiz quando (IS finnncM do 
estado o p~rmittem : ~m 18:)() o Sr. Euzebto de 
Queiroz CJut.inho ;\lattoso Camara, disse nasta 

C.IS•\ <jue <1uando o pair. tlnltn meios de gastar 
em ol.JJccto u~ pul>lic~ iut.:!rcsse, em vez ue dc
p!or.arulOS o nugll\ent·) di\s dcspezas do orça
nwnt,>, deviamo$ d~r gra•:ns á Providencia. por 
nos llaver daào mctvs pam so.tisfaz~l-as. 

O Sn. Dni.xo.\.,):- E a dívida externa que r.os 
está bratlando? 

o Sr:. r'IGL!>:in.c DZ ~.!J.:t.r.o:-Qu.et• o nobr.:. de· 
l>IIII\Jo dizer qu" se de,·em applicat• esses di
nheiros pal'a o pagam~nto dos Juros e amorti· 
zaçi"io J:1 di,·lda externa, 1\lus isso se tem felto .•. 

O S••· JJn.cxDlo: -P•trccc-me que não. 
O Sn. FH>t:c:m,, nr: MEt.r.o:-NiLo me consta 

o coni rarjo; at..:rn ele que põü.e o gllYCl"no cn
t JtL<ler quo c mais utU gastar o dinheiro do es· 
tauo em _ol>j~ctos de natuxeza diY~rsa. do que css,, 
d 't nmorltl:LÇ<lo de nossa diV<da; e portnntCJ si• 
nastc casJ c que o nobre deputado. depois de 
an:l.l_,·sat• os netos do g-overno, podêrht reconhc· 
~c!· ?~ o go1·erno ohrn bcnt ou m tl; o contr.nio 
c UlJU~tnmentc cansurãr .. 

O nobre depntndo taml.Jcm censurou no govcmo 
por te1: aberto diversos crotlltos supplementares. 
Esta dtscuss<10 u hml>~m e~wmpora.nea, e de\"'ía 
ser tr:t:Ln:la. em aceasi:ro opportu na ..•• 

O Sa. Btuxo;l:o dA um npnrt.J. 
0 !Slt. Fmt:"~:m.A DE: ~l<:LL~ :--:\I;\S o ll)bre d~

putntlo n:io :1prcscntou tactos •••• 

. O Szt. Bn.\::>D:i:o:-Aprcsentci n.s cifras: ga:;t:i
n1o-sc 2,1;00:0~)$ é!ll ct-~ditos SlLpplmnentams. 

O Sa. Fw~;Euu DI': :\Iw:.T.o: -A c~nsun• do no
urú uéput:do nesta parte não dc,-c s,r a.credi
tncla, c em occnsiiio opportuua scjuslifi.cari• essa 
t.le.?.pcza, Yislo qt;.o esses cr~Jitos supplcmentare<> 
são funlnuos em <lisposil'iks legislativa~, c nib 
para arrm\iar afilhados u SllStentar capricílas, 
COI!lo o noi.J1·ê <leputado q<1iz dar a entende!·. 

o s~. Bn.~XL>:\1)! - E:l SCNÍ mals e:otpllcito 
opl.)ornmamcnte. 

O Sa. FrGtJmu m·: ::.1.-:LT.o: -Pois b.)rn, tambem 
ea m~ rcscn·arc-j p.u-a. essa occnsi~to. 

O nobre depu lado tnmbcm censurou. ao govetno 
pOL' te•· ~;uani:•do 8. n 011 4,1l0):00J5 (tod:H estas 
cifra< fvrão ditas pelo nobre o.!cptttado) das rendas 
publicas, que tinhiio Hea,1o como rilsor1·as ou 
saldos dos annos !Ulteriores ... · 

O Sn. ll!UXl.o:i:o: -E a pcrguntd apenas po•· 
cssn quantia. 

O Sn. F11•C~tu.~ u>: ilf>!r.t.o: -l\I:n o nobr~ dc
pnt:"l<lv <1e\·~ sal>cL· que ~;;sns r<lscrYas 011 saldos 
pnssão n ser rcccítl\s dos annos seguintes, e por
tanto não tem ra~ii<.> em Sllll$ censuras. 

O uohrc dcputatlo taml>cm censurou no ~ovetuo 
pot• pedi•· n tl~nissilo d~ l:l,OJO:OO:J$ ~e billicte.; d,; 
th.:svut·o, c d1S<~ que c1·a esse pcd•Jo uma prv\·a 
dos cmbanj:\tll<ll\tos doi dinhoit•os publicas, e qu~ 
por conseguinte n nossa Nndo. ia muit~ mal. 
O nobre deputado nilo tem razão, porq~e ass:< 
emissão de bilhetes não é scniio um adillntam'lnto 
tlc renda, pois qac e•n um pa.iz tio vasto com" 
n nosso a~ rcnJas não podem ser chamadas ao 
tbcsouro no tempo con\"eniente,_ e com ellas se 
acttJi>· :is J,!spez.ls urgentes. Amd(l. neste pont;> 
o nobre deputado foi in!cliz em suas censuras, 

ParLiculnl·isando um pollc-1 ma.is as stLas cc 11-
suras sobre os esbanj;\mcutos que o govern? tam 
f~ito, o nobre deputad~ . . trouxe-no:; 'l. _lc•. das 
t·~rra~, e disse que. o_ mm•stro d.~ >mpen? t1n~n 
crcado uma rep,trt.iÇ:l.O tal que J" al:lsorvu• nao 
menos d~ 80:iJJ:J$. PúJe muito bem ser q•t~ os 
M.lculos do no)bre deput11.do sej lio e:uetos, mas o 
•lne po_sso asseverar é que o ~obr~ ministro _do 
itnp~rio tem nest<"'l parte prGCMI•io com a matúr 
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r<'sC;l·ya, ..-; h:\ o nutis poss:Yd petup~t.do os di· 
H h··í ms publkos. · 

:\etc-se que o nol!re ministro afc!l!ls tem ct•ea•Jv 
ns rcparti•;õ~s detcrrnínadus 1'~ 1 lei de terra> 
nn~ pro1·íntías que cst.to nns <;Xlrcm:i; do ion
pcrio, c ís>o no tncu üutender pro,·r~ que cllc 
n~o tclll qneridc fastar dinheiros sem lllr>th·o, 
c _neu\ faze-r cli•mte11.ct. 8-; tal fos:;e o set1 procea 
dHrH~nto, o no1J1·~ rninistr;} 1m.\·ia de tc-l' nollH?ado 
os Hsciles, os :.unanuenses o demais emprcn-aU.os 
m11 tolas ns lll.'o.>Yincins, c entretanto o ~c)bl7t:.: 
d<)jllttado snbc que em uos;a pro1·i:1~ia aind11 1:iio 
Cx<;te mua tal l'õpal·tição... . 

O Srt. Bll.'l.xo:\o: -Eu ·,·esp:>ndcr~i. 
O S!t. Fmn>Jn.~ DE li!ELLO :-B demais, Sr. prc

::ddente) ll:to t.lc,~!lnlos censurar ao nobre 1ninistrv 
do impcri•> po,•quc gasta 80;000~ colll a execue.ão 
J" lei do te•·ras, SCI!l se <km~>nstrar igualmei1tc 
que cs>c gasto em rcconlJociclamenlc intllil, Jll'C
jcllicial Du mal fc:to; 111~B o nobre depulndo s~be 
{llH~~ .:)Ut:UlilO se conscguit meài.r ns t~rra.; pu

. Llicas •. discr!minar-se esta; das pnrticnlarcs, hn
Yt-lllos U.o ''Ir :.\ ü~1· ll.nH\ grHnllú re-nda~ pot·que 
ns poc!crenlOs Ycnder, c cstnbelccor colonins o 
tt)t'nal-as consegninten1eutc 1nu.it•) pro:luctivai). 

A lei d:ts te !'l-as nos Estudo3· Unidos co!lsomc 
u.nu"l S0lllt11a enorme) c cntrctant<J 1'.end~ t:unbcnt 
lHna gt·fmdc som1na, que c1tcga para pag-ar ns 
deõpNaS dcss(l repa:ü~üo c da1· .;ol.>ras ao tlw· 
souro.... r 

O Sn. B~-:.x:-.::t/\ .. 0:-Lá ha muito dinholrv em. 
caixa. 

. O Sn. Ymt:"nu I>E :!\[H~Lo:.,... A's ,·cr.es ~ l"·e· 
nõo que g,l$\emos bem par,\ ao. clCJJols apru\·ei
tannos muct0. 

Sr. presidente, o 11obr~ d.:pu\~d0 fallatlllo elo 
1ninistcrjo dn gac1'1~a, censut·nu igualmcmta o ::ro
Ycmo po1' nüo ter nugmcutaJ.o 0 soldo <los mili
lares) c db~c: <( Colno ó pJss;y~l que um rniliL"1:l..r 
pos:3tl. su"Usísih.· CL.~u1 t ~;;o Uinünutos recursos·? )) 

Sr. presidente, quando cu Yejo ()uc os s~ldo;; 
ll•)S. militares foriio .augmcnt~dos cu1 l$11, que 
ainda em l~:JO o poder 1egislati,·o lhes augmontou 
mnis uma quinta part3, o que t·Hios os annoR 
sahem <leslo. canH1n1 medidas tcndo1lies a melhorar 
a sorte <la classe militar, cn não posso dcixm· 
de supp<'••· quo o que o nob,·o clcpntauo J.iss~ 
n~sta p:trtc nüo passa dD mn:r Yer,l,luCira ducla· 

. nw.çao. O nobre depuUJdo ucY~ sAber, porque e 
muito lido nc.stas 111:.lterias, que etn geral os 
tlossos oflicines. n!io tôn1 1n~nor sollo do qn•J 
:tquclle qu.o ti•m os ollicí~<J~ de outras muitas 
nações, c qnc tal\*t?1. só tl~ Ingl:\t.;t'l"ll os oflicinc~ 
inf~dor'.!s St1joio m(:lhor JHlg".JS do qnD o,..; nossos. 
:IIr.s ainda quando <!m out:·ns nn~ücs n ctn~sc 
militar fosse nmis bem pogn do· que entre nus, 
o w>l.>rc llcpulmlo <.!~,·c ünr o dcsconw llcccssnrio 
á.s nos.sn~ circutnsto..ncias; nl1s nilo sonloS t\ Ul 
p(IÍZ ·l·ico, e portant'l Itn,·cmos de pn:;:nr :ws ser· 
\'id.<.lres da na1;iio conforme as nossas posses c a 
nossa ri q ucza. 

O Sr.. l.\n.,:-;n:i:o:-Estu opinião c contra o qne 
Y. Ex. d'sse ha pouco a re.•peit<.> dfl l'c!Jarlíção 
das terras. 

o Sn Feuliiill' DLO ME~J.') :- Pcrdv~>ne o nouro 
d~putado. llHlS cu l\uo peu$o assim. '.!.'ornando ú 
qu~st;'io clh·ci que o~ militares entre nós l.<)m sido 
sempre faYorecldos p~lo eorpo legisl.ati\·e, "' agorA 
mesmo se trata de estabelecer um monle·pío, 
sobre o qual e:tíste um projecto nest.:l casa, offe· 
recitlo, cl·eio eu, por mn dus Srs. ministros. 

E, scnhorc~. se· aeaso censu,·armos o gu\'Cl'liO 
p~1· não tct nugmentado cxtt·aotdínariam~r,te o; 
vencimentos dos militares, ()ntào deve ramos ccn· 
sural-o igualmente por não ter ar:gmentado os 
Y('ncimentos dos emprega1os de outras Tcpar
tiçõc~,' p~1·que todo~ clles pedem augonento de 

Ol'JcnaJ.o; nculJUHl '!'Stã. eont~ntc com 1\ stl' SOl1..l·~ 
E a com~ararmos buH)cn.l. cum horne1u~ llftl'e::e·ult~ 
~1u-e o tnt!itnt· não tem m:lj:; c..UreJto do (lUH outrú 
qu~]f!Uel' S•:t·,·ídul' d:J. ll(l;;ão, e q11c um atf~res 
ou um juiz mu11icipal nào df't~e gascar ·1u.enos 
do que um teJicnt~ gcnel'al ou um Jesemba1·· 
g~1du1·~ 

O S1' So:.\ru:- E a u~turc?.a drl sel'l'ko cntr~ 
a classe nliHt•w e u magistratura? ! . . . · 

o Sn.. Ftc:.uJ·:In.\. l>J:: 1\fJ·:t~LO: - s~to Sl.!l'\"it·o~ 
i multv Llilr~rcn~c8-, mas nenl );Ot." isso s~ pÓdt" 

ecltsurul' o g .. n·ano; e so o St·. deputado sllbiml<o 
ao m.in.i~terio quizes~c reali:sar cs~ns iJêas, p<H 
'·cntu1~a poJ.eria fazêl-o cQUl os poucos meios àl; 
(jtle d1spomos ~dualmcntc '? Dcl certo que uão; 
nehar-se·hia em contmdic~io, e o seu. credito nest:t 
parte ha\'in du pauc~cr •ll'JUm:J. causa. 

O Sn. S,.;,i.n.,: - Ql\cm S!l.bc J[• o quo seda? 
O Su. FIC:t;Wl.\ h<: ~h;r.t.o: -O nolll'c d·~pu

tado tamucm censurou o S•·. lnilüstro 1la guerr:t 
~:Jr ter cn\·ia~o. }JUl'ft ~tm::t conl.liÚ$são ?- 1;1111 mi· 
litnr qu:; r~r.I.Lgia um J úl'rt~ll que $.C Jui.!tnla '~ 
.1llili~U'' )];•i(J . ..;O. 

O Sr.. Bn.\:s t>~o:- En~anciatnc nessa pnrl')~ fn
zin .. 111ua rcs~nha que era pul.J.ljcada no lJiQ;"io tl1..1 
Bio (le Ja-acú•(). 

O Sn. I~IGt~J·:IRJ. z>~ :.:\I.h:r..r.o:- P~trcc-e-mc flU.~"J" <'· 
1U)1C\.. Uns c~nsun\S nmi.::~ inju.:4as quo se podia 
Íi'lZC:I' UO ll.(;l)re l.uini~trO. O .. 'i ofiie;iOC~ d~Yelll cSl:t~· 
se-mpl'..: pnnnvtos para a~ cotnmissõe~ a qul! sâu 
uc~linallo.:;, }J:n·a IH'cSt:.l.l'(.Hll os S~l'\·içus ;.;, qui.~ 
ÍOl'em c!Jam:ulos, c portaulo o li•H'cl'<W· <bndv a 
esse olllci:tl uma commissão que o an·.mcaYa 
dt!SL.1. C(ll·tc, n:.la ft!z scnit.o o seu cl•~lt.Cr, embora 
esse milit:u· qneím Gxplicar essa conuni5>iLO pel<> 
li!Otivo <J.uC o nobre <lcputado apvntou. D.mtais, 
nin!.la C)UanJo as.;itn fosse. uma ,~oJz que -es.s~· 
miliütr s~hia d:B r~gras da disciplina, da mo
dcl'a<;Üo e ela ohcJi~ncin quo! dt,· i:.~ u·Js seus su
pc•·iol·cs ... , 

o Sn. Bt:.\Xl.>:\0:- ~r as cnc I!ÜO nt.acav:t o ·:;r. 
1nhüstru dn g-ncn·n. 

O Sn. l·~JOLiEHtA D~ :i\II~T.i.o:- Eut:!o n. c~llSUl'a 
elo nobre deputn.lo "(lhe de (lJl' si, p~rqu•l o no
bre niínistro mio podia t::t· nutívo pam tonml' 
Q-~S.:l \~)ngalll:n. de l]tlC O UOhr.! LlC!JllL:l.Ú•) rttlluu. 

o Su. n~L\.:'\1"!:\.0 :-As SllU::i idê..l:; uíio ~tg:raJa.\'iilt 
:10 ~r. tninistro) e po1· is::;) t~·u.C•JU Ue w~tuJ~llav 
cmUorn. 

O Sn. FHa_·,~u;.\ tJI·: :\b:r.Ml: - J>ftrf.!e~-mo 'lU~ o 
nobre dcpnlntlo o~.lev~~ cotlC•:dcr a,;s K~lls n'h·~rs:\
rios Uul pout.:o mals d~1 g·~na.:ro~it l:tLl c~ 

Sr. prcsitknto, tambcm o .n~tn·c ~~~flllLn•l•J r• 
ni~uns onlrvs pCl"!CllCl!l~\~1 io\ u. o1~POS1t~ao JlrOCLl· 
ràl'i"IO Cf.'JlSllt'nl' O ~1·. 1\lllll~tl'O t.Jns 1\I!~O;!l~s (h· 
trann~iros pül.' tN' f~Ít.O 1\qlti n. ddt~Y.I\ d•~Sf:\0 o11l· 
c.inl C""~..:mcn\l da n:.>ss{\ urntaUn •Ill() fui em nlissíio 
no l'LU"llgu=ty. 

Q> nobres tlepuLauo.s quizcr.io r .. ndar "~ sii<\S 
Ct!USUl'ns mn IJHO o uoLrc tninistro dos nc~.Jch.)s 
cstt'1l•lgeiros t]ttand\J dis:;c ~1no ~'~se Ul.ilittu· ti1~ha. 
cumprir.lo as sttíi-i. instruccu~3, J~" se .n.c:lHlVl\ 10.
teirlldll do~ tt'!l.tn,los d·~ limites c "a.vc:;n,;ao que 
clle haviít feito no Paragttay. 

E't>n infol'lll(ldo, Sr. presidente, de quo o f,•~to 
é cxact~mentc o conlrnrio. O nobr.> mmistro do~ 
r.egocios estrangcirvsJ qnr~ndo disse na ~sa .~U.f! 
es::ie lnilitar tinba sntisf~•t~ ns s,uas olJrtga,~,·~s, 
tinha curnpríd? •H instrucções que lhe l<&\'1;;;~ 
sido dadas, d1sse a verdade, porque se :refer.,, 
t:io súmcnte ú quQ;;t'to Lenl., c não its outt·as 
que;WJS :relativas MS limites, da lmperio com a 
republica do· Paraguuy, ou. no tr.\t:t.do !lt! ~·lm
merci,, c na>:egação com aquella l'cpublica. E de
maiô, nlio se llJdcl'ia uunc:~. p~nsar que o uobru 
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nobistm f,lltu:;se n YerJadc it ca;a. quanolo llÜS ' 
~·etnos <JIIC ellc tnm s ido sempre lliUttO franco 
""' r. ln<;ú. s <JUC tem lido c<>mno,;co; quando sn
hcmos tlll"'.mo <e•c cllc uiio faria essa defeza de 
11mn '7>J :tUen1\ üto esfor~adn e caloro~a S<l llilO 
•.sti\·~sse .:cnvm-cido de que .es~e miliUlr h~wia 
sat.i~f.,ito os seus de,·N·es -na pnrtc da nlissiio a 
que !) uob1·c 1uinistro se refct'i.o, c o havit\ de 
fn1.N' qunnt<J aos oturos pomos Je que era cn
('llrt'C.Il:ttd<>. 

Enten:ln portanto que os nobres deputados qua 
ccusn1·~irfiQ u 11ohre 'nfi nistl'O dos nego cios es
t.rnngei.-os p(\r este r~~c.to lhe fizerão uma com
J • I~L: i injnsti<;n, npres~nt.:lndl> factos de gue ollcs 
n1esmos nii•) Hnhiio conhceimtnto, .c oflendondo 
<le ccll'IO mmlo o cnract~r conhecido de S . . El.. 

~~-- rresi<lentc, queria ainda t>stender-me sobre 
<~S di~cm·sos de alguns Srs. deputados da oppo
~i.;iio rel:\th·nmente ú discussiio da t:~sposta á 
b!la do throno ou da lei da fixação de for~.as 
de tcrrn : po1·ém acho-me bnstnntc fatigado " 
jul.;o qne o que tc11ho dito . c l>nstnnte p11ra 
mosu':lr qnc ess~~ Srs. depntadoo; nao tem razão. 
Acho-o"' contradictotios uos seus princípios, e 
ll:to f OSSO !)Orlnnto eli7.cr que dles repre;;ent.àc. 
o p:u7.. 

l•' iet• n rlisc:tJ>s~o :ul i:da p•la h oro; c !c..-anta 
se n scssüc>. 

.\<-la ele -1 :-i •!c .Junho 

A· Tcorn do coetume iGz-se a · clu>.madn e ac!.~o
sc rrc•cntes os Srs. ,·iscondc .Je Baependy, Paula 
Cnud ido. Mnebn<lo, Corrca das ~evcs, Lima, J.ri· 
t~o dn Cunhn, Fcrnande> Yeim, Domingues Slh·a, 
FcndrA de Aguiar, Rarbo~n da' Cunha, 1<'. Octa-

. Ylnnt~, Lntz Carlos, Linmncnto, Carneiro de Cmn
r-o~. J.uiz Araujo, Rih<:iro,J>adua 1:-'leun·, Raposo 
.tn Comnrn. Pncheco Jord~o. Dutra Rochã, Ferraz: 
'!'cb:cirn do !llncedt~, E<lu:mlo França, Di!ls ~c 
t:nn· .lho, H01·tn. :\lontciro ele Barros, B:mdcira 
,J,, ~reli", Uodrigu~s Silv:>, Aze1·edo Cout.inho c 
U eilo Fr:mco. 

Comparecendo depois O$ Srs. Almeida e AI· 
11\l'}ll<'rc;ul', Bdí~nrío, l\f€ndcs de Almelcla, Gome~ 
Hihdrc•. Souz:t :Mendes, l'nrnnaguá, D. Fmncísco, 
trn•<Jnr, Cunhn, Gom·i,n, Scúrn, Rochn, Luiz :>on· 
rcs, :Scrcr, P edreira , Hippolyto, P into de Campos, 
Frf:i\ns 'rt·ayasgos:, Barrc•Lo Pcdroso, N~bias, Sa~·t1o 
fJOb:•to. l >aula Santos, Teixeira. de Souza. e Nnbuc(), 
íts li 110m$ o Sr. pr.-sidente declara não lm,·er 
sessão, P'>l' se n:io ter ,-,•unido 11\lll\Cl'O l<'gnl, c 
clít para ocl'dcm do dia dn sessão de lU v sc
Rt~inlc: 
D•JJ'~i~ <ln np1·~:::.cntn•:iio c dis~U!li$ÜO de rcqnc· 

rimcnt.os tH\. ]H,rn rümpet~ntct :u; mat,:rin!il un
lcrinrmrnte ·lc~ignados tnnto p11m (\ 1• como 
l':u·n a ~ • llill'L<'-

Sessüo .. m -1 6 de Janloo 

l'R ·.::.~ 1 ))H!\{' f A DO ~n. }•.\ UL.\ CA~ Ol..I)O, 1 D SE:CRlCT .\R tO. 

St: ~m.,ruo.-Exp<·dicntc:.-L">'!Jencia pm·a ap•·ese>1-
tnrao de wn Jl>'qic:do.-Ordem do dia .-1;1n-e· 
"etttaçiio e di.sct~sst7o . de ~·equel·imentos. 1\cgo· 
ri os do Rio 6ra?Pde do Sul. Discurso -do 
~.-. Sayc1fJ.Lol,ato Junio•·.-Discu•·so do Sr. p•·e
·•icfente tia con.<clho ,·clati r.o á modifi~açíio do 
mi71istel"io .-Fixar,7o de {orças <I e ma~·. J)i$ 
rw·.•·o .do S•·. Dias de Car!alho. 

A' boro do costum-1 fa:r.--se n chamada. c neuan· 
.do-se presentes os Srs. Paula Candido, 1\fncbado, 

C.orr~n das Neves, Lima, J.eit:1o <la Cunha, Fcrrnz, 
::;u~·ão Lobato Juniol', Almddn c Albuquerque, 
J osé Ascenso, conego U!al; Teixeira de Souza, 
J.>edreira...._ Bandeira de :\Iello, l!'erreira de Agniar. 
rausto, uins de Carvalho, Cvsla Machado, LUIZ 
Aroujo, PMs Barroto, V. T~isboa, Pinto <le Campo~. 
Eduardo Françn, NabnM, Araujo Jorge, Anfunio 
Candido, Carneiro de Campos,. Luiz Carlos, PanJ.n, 
Santos , Taques; Jru:intho de Mendonc,,a, 'l'ei,.eirn 
<le :Macedo, Vieira de Mattos, Andrc Dnstos, 'Nunes 
Gonçah•cs, Souza Mendelt, Bretns, Scúra, D. Fran
cisco, Santos e Almeida, Raposo d:.. Camara, baroio 
de -Maroim, Sccco, Domin~:nes Silva, Gomes Ri
beiro, ~{uga!lJires Castro, Titàm. Padun .Fleury, 
Hcnriques, Freitas Travassos, Barbosa da Cunha. 
:>ouza Le~o. Lui'z Soares, Bernardes de Gouvt)a, 
concgo Silva, Mello :Franco,· Aprigio Guimarães 
e Condi do Borge~, o Sr. oresidcute declara aberta 
a ses~ão. • 

Comparecem ilepois os Srs. Bclisnrio, Ribeiro 
da Luz, Paula Fonseca, ~cbins, Pa rana:;m\, Aze
redo Coutinho. Paebeco .lordáo, Fernandes Vieira, 
I'iyppoll·to, Theophilo. Figueira <le Uello, Sa
raiva, visconde de Baer.endv, ~IC)nteiro de Barros, 
/".acarias, P ereira da S1lva, ·Livram ento, Mendes 
de Almeida, 'Augusto de Oliveira, Lima e Silva 
Sobrinho, lo'. Octnviano Pacheco, lWcha, Brau
dlio, Paranhos. A mujo tima, Ho1·ta, Pacea, Ba1·· 
reto l'edroso, Siqueira Queiroz, Rodrigues Silva, 
Brusque, Dutrn Rocha, J osi: :\fathiM e B .. r
bosa . 

--· •, Lêm-se e npproviio-sc as acta~ de H c 1:> do 
córrcntc. 

Um ofticio do Sr. João ~Iauricio \\-audcl'ley, 
comrounicando qae po1· decreto de 1-1. !lo cot·
rente houve por bem S. l\L Impcrinl nomfnl--o 
ministro e secretario <1~ estado dos ncguclos dn. 
mnrinhn.-Ficn a cmnara inteimJa. 

Do Sr. José Maria dn Sil\'a Pnr:mhos commu
nic:lndo que hn\·endo S. M. Imperial conccdhio 
a demissão que lhe perlira o ~r. ,-iscoude de 
Abnetó do cargo ele minist1·o e sccret:.rio de cstaol<> 
dos ncgocios estrangeiros, houYc JlOr bem, por 
decreto de! H-, nflmeal·o pnt-a o rcf~ri<lo cnrg•>.
r'ir.'l a camara inteirada. 

Do Sr. mnrquc~ de Cnxin:<, comumnicanuo quo 
hnYendu S. l\f. Imp~rinl concedido no ~r. conse
l heiro Pedro de Alcnntnrn. !Mlcsar.Jc n demissüo 
qnc pcdim do cargo de ministro c secretario d<l 
c:<ln•.IO dos negocies ela guerra, honvo por bem, 
po1· decreto <lc u, nomcnl-o pnra o ref~riílo cnrgC). 
- l<'ir ·n R c.nmnra int.cirn•ln. 

Dos :Srs. · depu !..Idos Yirínto Romlo!ira Duarte c 
Antonio l~aymundo Teixch'fl V cirn. llelforl, pal'
ticipnndo que niio podem eompnr.:.ccr 1\;; Rcssõc.~ 
dc~ta cnmnrA. por se ncbni'Cm ele nojo por luwcr 
full~cido s.m \'ai c sogro, o consclh<-lro l.'roncisco 
u., Pnuln P.a1·~•r•\ D•tnrtl".-1-'icn n CC\ll\tUI1 lnt li · 
l'a<la o mnnda-so dcsanojar. 

Um •·cquerimcnlo dos eleitores do termo de 
:>. Lui>., ))l'OYinciCI do S. Paulo, pedindo fLUe o 
seu collegio sejn dcsnnnexndo da chlndc <lc Tau
hnté c Rnncxado á de ubntubn.-.\.· comnlissiio 
ele c!::tatisticn. . 

Do Dr. Joaquim José <lu Silva, pcdinuo que, 
em ottcn~iio ao· estado :perigo~c> de sua snudc nr
ruinn<la no exercicio das func~ões do m~gi$tério 
n seu cnrgt~, se lhe conceda UIU anno de 1iccn çn. 
com todos os seus vencimentos p:.~ra trator de sua 
snude.-A' commissüo de pcnsocs e ordenados. 

J.{-;c e entra em discussão a.redRc~ao do pro
jccto de lixa~ào de for<;as de terra. 

o Sr. Sca~a : - Comprchcnder-sc-ha -talvez; 
que ll. Yisla da rcdae<;iio çm que cstâ c.mcebido 
o art. 'i• da léi de fi.x~Jo de forcas de terra, que 
n. ::0• parte do soldo não apro'l'eita antes uc serem 
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reforrna~o~ aos ofliciaes de 2.' classe, o que é um 
contra~~nso? 

Nfio scrú sup~r!luo ~ntende:-~e tam~e'!' que d:s
pes•cão do retendo art•go addttt\·o tera vt~,)t' dosJo 
a data dostn. lé. "' 

ALGt:li"As Vón:~:- E' claro, é chu·o! 
O Se. SE.ill.,: -Bem. 
Posta a votos a redacç1io e approvada. 
O Sx·:. Faus<o (pcl!l ordem)•- Sr. presi

dente, nao tendo poJILlt; apre~entar. um p•·ojecto 
que pr~tcodu1 o~crccer " constderação du camara 
em raz,•o de nao ter havtdo sessão, e conside
rnndo urgente a sua materia, .porque contém 
providcncítts relativas à constmcçào das eatradas 
ue ferro ~ uc estilo em via de e:cecução, cu paço 
a urgcncta pat•a apr~sental-o hOJe atim de entrar 
:::a ordctn dos ,tral>alhos. 

V:ü_ iJ. mesa, l~:se, ? i.ulgauo objccto de JeU
het·a.;<to c Y:U n 1mpr1ma· pm·a entmt· na ot·Jem 
dos trabnlhos o seguinte pt<>jecto: 

" A assembl!:a geul legisla~iva r~soh·c: 
« Art. 1.• ·O go,·erno fie:~-. nntorisado para es· 

tabelecer o ~ro cesso que se deverá observar nas 
<lesa pro~rinçvcs dos pre:lio; e terrenos que forem 
necessanos para a construcr-ão das obras e mais 
sen·iços pertencentes LI estrada de ferro de D. P~
dro li e as outras e3tradns de .ferro do llrazil 
{) marcar ns regras pra as indemnisn~ões do~ 
pt·oprietarios dd)ai,;o das seguintes . ba>es: 

· «·1.~ O processo scrâ summarissimo c :t ava
·liação para a indemnisa"iio será no cn~o de falto. 
ue acc~nlo entre o J:>roprietario e os ngentes das 
rcspectn·as compan1üas, fe• ta pot· cinco arbitro.< 
dous nomeactos peio proprietario, dous pelo ngen t~ 
<la companhia do. estrada de que se trntar e um 
p~lo .governo. ' 

n 2.A Niio poderãõ ser arbitras: 1•, os ~ocios 
drt companhia: i!•, os prcprietarios dos prcdios 
~~s.t<m·enos que h<ouvcrem de ~er cle'l<lpropria-

« Át't: 2.° Flciio re\•ogadas as disposições en1 
contro.no. · 

« Pnço da cama•·a dos deput·aucs, etn lG de 
.I unho de ls;);j_ -l•'austo Augusto d~ Aguia1·., 

O Sr. Paula Fongcoa. (pela Ot·dem] :-E 
l'ara r~dmnnr que n'u111a. d~ sessões passadas 
~a esth·c pt·cscntc ús 11 horas e o meu nome 
niio vem ine[uí<lo no Jornal. Hontem aconteceu 
" mçsmo; estive a'lui •ís 10 borns e meia (apoia
'los), e o mm1 nome não se acha uo Jol-nal de 
l•ojc. Pe~.o quo V. Ex. tome em considcracão 
•·sta minha reclumaçiio. 

O Sn. rm,sro~~Tlc; -Eu níiv sei ~~ o clcfdto 
'cn\. da nctu cn .do Jornal; no cnlnlllo tomo om 
considern~iio o petlido do Sr. depu~!dt>, o d<u-~i us 
praYidencias ncccssarias. • 

PRI~IEIRA PARTE DA. ORDE~l DO DI.\ 

Contin üa a discussão do requcr:nlento dos 
~r!'. Jncintho de :illendonçn c Secco, sol>re nego. 
dos do llio Gr:mdo1 do Su!. 

O Sr. Sayão Lobat;o .:Jun.lo.-:..:..Tomando 
" palawa sobre o requerimento em questão, 
cumpre-me. antes d" tudo l'enov~tr o pro tosto q·ue 
dirigi ao S•·· p~esidcnte do conselho na occasn'io 
('fi que S. Ex. se occupava do discurso que pro
feri na discuss:lo .do -voto de graçns. Eu então 
pr<.>testei, como de nov.o protesto, contra o ca· 
racter de p~rsonalidnde que se tem pretendido 
dar uo exame mn qu~ entrei sob1·e a marcha 
des\•a.irada da administração da. província do Rio 
Grande dr. Sul. Nesse exame nüo norneoi o in
•lividuo; tr;~.tei simplesmente dos abusos JJrati
<'ndos pela autoridade ; considere i o cstailo da 

pr,)\:ittcia, c o fi7. muib .opporttm:uncntc. N:. dis
cussà.o d.o V.Jto <!~ grar:as a. po!itiCã cl1) nro\"et'UCl 
é .consíder.a.da etn t.vlás as suas L'cla~õ~s~ Era. 
portanto occasiJ.o muito propria do ser discutida 
a politica t},) g )Y~rno e:n .relaç.ào a uma das 
maio importantes pr.wincias do ímp~rio, e que 
por suas circumstaneias r~almente 'lxtraorJina
ria$ c muito exccpcionaes "" fa~ ia Ct'cdora. de 
especial a tten~:io. · 

Deput:\do p;,lo R:o Gm11de do Su.l, CJnhecedor 
dos males som co.,ta quJ pes,to sobre o.qnella 
malfadada. pt'O\~jncia, eu commettt:l·ía un:1 crime 
impel'doavel ~o, por vent,u·u em occnsiü.o tão s<>
lomne· deiXiL..;sc de c.ham:.tr as ,·istas dtJ noverno 
da camaro. _e do paiz pnl'a· a verd.11Ueirn nsitu~çã~ 
'das cnusas d·J Hio G ;-omdc do Sul . Jú. se vil 
portnnto que o meu pronunciamento foi filho uni
carnent3 do cumpl"i!ncnto de devcre3 !orçuso3 e 
indeclinaveis~ c que po r isso no!o sou mereeoU.o:r 
da obsen·açào com que o ::lr. presidente do con
solllo acolheu o discurso que proferi, quando dis~e 
que en ha\'ia falladu em occa...i:'iJ mutto incom
petente ; que a occ;l.Si;\o n :lo em o ppo1't una por 
1sso que as cetlsuras que ent:io fiz á arlminis
tl-aç<1o da. provincia do Rio Grand.c do Sul' ou. 
vinhilo muitcl c0do ou mni to tarde. S. Ex .. par" 
proYnt' esta proposiç:io. re,·eteu á oa.mao·a o ta~to 
de me IHl.ver conlidencialmcnte declaraJo que 
tinha. sido •eeita a demis3:1.o peuido. pelo presi
dente da provinci" do l~io Grande do :'lnl; mas 
S. Ex~ , fazendo a rc\".:!ln.~;ao dcsla circumstaneia,. 
niio disso nAJa a .réspâto de te~do o mais que 
entre 'tlÓS se· pn.s.s:Jtt ncs5n co nversaç:i:o .u. que 
alludio. . 

Sr~ pr~sitlent:.!, wag()Ju-ut~ prufun.lu tncntl! css.: 
procodlmolit :l qtto o noorc ].!tl)o;idcntc elo consdho 
teve para commigo; eu tlu.;~onh~ci íntoíram~nte 
esso. generosidncle, css~ cavnlholirísmo t:i.a apre · 
goado do Sr: murquez d~ Paraná. E na Yerda:d~, 
se S. Ex., em ,-ez de se limilnr a fazer a re
velação des:;e unico ponto da hrgn. conver~a que 
te>e commigo, inteirusse ú camara de tu.do qu!l,to 
ênti!o entre riú3 se passou, ~n fic:adfi. eompletn-. 
mento justifi,,ado, e não mo veria no. necossid:ldo 
de entrar nestas explicnçõe;. 
Senho~e$,- e ;·ordade que UI!SS~ C<lnn~t·~a que 

ti~·c com o Sr. presidenLc dn conselh? no dia t> 
da mcz de Mllio ulthn~, s. Ex., J~pütS de trocnr 
commigo (!ifrt~rentes cxplicut;Vcst Ut!dardu·mc, e 
;stv Clll pl·c:lcn~a de di\·~1·so.j membros dcstn. ca.
mnt•n t!UC as.-~ isLLão {~ con,~c~·sa~:io, qLtC a àoiHis
stlo do pt•e:;identc dn. pt"l)Vi.nci.:L d() Hio GrnnJc 
do Sul et•,a já. ncrrocio rcsvh·Jd;l , c 111\C por er:; .. 
qucc~m cnto do Sr~0tninist~-o tlú impcdo Linha. d~i
XIlLlO til} ir no ultimo YlltJ~~r u il\'(t'o rola~t\·o ~:. 
essa demissão; mas Qll:O iufulli,·chncnt,c c.,sc u.\·iso 
il'ia pcltl vapor a. snlnr. E·H1l vzqll)l\ ~l·. Pl'ilSi· 
dente <I~ fu~to scgtlio pm·" •1 IUo (i,·un<.lo 110 tlill 
11> do' ~Iaio, isto c, úccul'lt'!'iL.J IL llius Qnlro 
llCJll(~lle em que S. Ex. me r~r. tio;Ü\ rovclllÇ!LO o 
o <la sahi<la lio vneor. Elt procurHI'U ~~mpra nos 
Jm·,.aes n publicuçnc da demiss,\o, mas como n 

· niio nchci entendi qttc do í.tcto niio lul.Yia sid() 
enviado o aviso, e gua a d••missàv p~<liJtt pdP 
pt•csülcntc do Rio Grondc clo 811\ Ct1R~inna1·~ a. 
ser qucsttio pendente; c, St•. pt·o~idcntc, c~ fn.etos: 

.. posterjores confit•márão que ostü n1cL1 juizo era. 
ncertallo, porque em verdado o \'apor seguio em 
Hl de Mato sem lo\'llr u dcnlisS,l<J d~ pre$ident~ 
do Rio Grand~ da Sul, que c,lntinún. a admi-
nistrar .aquella provincia, . _ . _ . 

Enunciande>-me por esta forma nao e mmha 10-
tençiio dirigir a menor censura ao nobre pre,;i
dente Jo conselb.o, t.'lnto mais quanto hoje creio 
firmemente que essa demissiio cstii. decretada. 
Mas nem porqne fos.e isto um negocio resolvl•lt> 
a oceasião deixava de ser eomp ~teute; mui1{) pelo 
contrado tendo o governo de nomear um substi
tut() ao pr~sid<!llt.e domittido, tornr.wa-so dl\ mni<JL' 
neceõsicla.d~ o exame da. situação da pro v inci.l d,, 
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Rio Grnndt~ tio Sul, torna\':\·~~ da ln:til•r ncecs· 
:-tiUntlt! n 3Jlrcci:lt;fLo tl;.~s d1·cum:ttandus n:nl1uc-ntc 
· ~-xtrn~,n! i nari.-. s c muito txc:Ppdou:t\'S \l(n)ucUa 
vro,·!ncin . afim tlc que fk:tlh.fc• l.Jem u ... ·Jin]d:t a sua 
, ·crt1D.tlt'ir:t si1 Ufl!;':1o, o t;õ'' ~J no cntn o acet'to c 
critcrio nccessnrio pude~sc n•)sn~nr un\ ~ncces~r 
ilh•neo para reparn r os mal~s $On conta que pEsao 
,;ubrc nquclla u•olfaund;l prv,·inda. . 

I) :;r. pre~iu• nt•J olo rou~~lho, no liJtuito de 
p•·o,·nr 'llt~ :.s minhas co•~nras ou vi~1hi\o t:mk, 
un '"inhi'io r::.'do. oHf"gou o f,:lct(l tlú ~tl~ndo qnc~ 
~u:<r<lei na sessão do i!1lllO pn~sntlo, como qnc 
insinu!'\nll .. '\ que < u cntào ni1,'l l i:\Si:l cumpri(] o c4Jnt 
os meus devere~- Asse~uro o. Y. Ex., i'r. pre;;idcnte, 
·~ ú. camm:''• (1"~ o :;ilendo (]U~ eu ~ os meus 
honratlos CI)Jlr ,.;as gu:n·dúmo!C; ll:\. ses~ão do anno 
pnssatlu 11U11cn nos voUcrú. SC L' lonçndo em •·o~~u 
como uma ra !ta de cnmpl'imcnto de nossos dc,·c
res. l!:ssc s ilcucl,,, S('nhcrcs, t.:m a mnis natnrtll 
.:xpliraç;lo, primeiro no progr:omma do nlinislcrio, 
cuJa b:tse prilno1·dial Cla a politirn. dt~ conciliã· 
ri'to ; em se:;:llndo Jug:nl', esse silencio tem su<\ 
éomlJicta e>:plic:l~;1o da t.lccidhln. co nfian•:n que nu.; 
todo~ dt•posil:l\'filliOS na l'!'conhecici:J. t eno.cidndc 
.!•) cn>·ach!L' do 1\ohrc prc~idcntc do conselho, c 
~Obl'(·ln<lo ·no COllhecimento . 111uito especial que 
i'. Ex. tinha do individuo qu~ occupo,·a o lu;:nr 
•lo p•·esidente do Rie> Grand<: do Snl. $_ E x. co
nhecia muilo· do l'erto a. esse iuo.liYiduo, teve oc
casiúo . úe o txpcrnncn ta r duraute o uliuistcrio 
de qnc fez p:trt~ no onno do UH3, e ningucm 
melhor do qnc :::;. Ex. sabe n m:tnch·a pot·quo ellc 
se l•onY.J no <.les~:mpcr•ho ua m issão '1\\C prc<n
ccu no Estado Orienta! ... 

O Sn. Fimr..\7. :- E desempouhon muito ucm essa 
CUIUUliSS<lO. 

O Sn. R,y:\o l.ono~To .ru,..ron :-O· nobre pl'•JSi· 
,) ~ ntc do cons~lh'' cstm·n no ft>cto tlc tod·>~ os 
neto~ da \'ida pnblien desse !•ornem, conhecia muito 
bem o "eu ge nio di:~co\o c rcfraclario, totl•>s os 
S<tts Jlfcccclcntcs, c entre t:-Stes n:io poUia deixar 
ole e:'<isth· c·m sua.lrmbrançn o sangue tlcn-nma<lo 
na prMinchL das Aln:;:úas no clin>nten co. tUHIO <lc 
l~il. Toda,; cstns circ'nmstnncias dcmonstr;io suf· 
/icicntemNllC que t:tl in<livit.lno nunca r>•>di.~ ser 
() bomem proyrin parn ro;nl:sar uma po\ilic:~, cnjn 
bnsc-princi pn em a eoncili:ttão- . -

'C~r Sn. D.;N:~·.mo :- Pol' nhi IJ:io acha m:J.terin 
p:u-n :t.ceusnçiio, O nobre deputado III<>SirfL 11UQ CS([Il' 
senhor dos factos .. 

0 ~"· S-WÃO LOIJ.\1'0.Tt::<ror. :-Além de lu<lo nbS 
tinhnmos a conscicncia de I{JJC o ::Ir. :m.'~!cl~ntc 
do econ;,dho se nchn.Y:l mnilo no facto de nclvS 
,IMs'c :uhüinis~~dor, qne I'H<-111\:iio clm nmc11lc 'I'"' 
~11 <", pcht JlO~H:ao eua qnt.! Sê l11t!1ol c .... Hocud~J nn 
pro,·incia de l!io (h':lnuc c lo :;ui_. 111~nca poolia st't" 
~) in~\1·umcnL.o H!<'~lcf_! pnrn n t\.'Hh~.:.:u;:to üa ~~.mcru~n 
po\iliM d.o conc•hn~uo. . . 

·.rollos esses fncros, c) p·urei)l~lin<'nte n con
lian~a qnc •l<·l'<!Sit'unmlOs 11:1 nnnra dc~uwntida 
tcllncitlndc cio cnrllC'1!':_ ~·> 11(1\•rc pt·c-si~cntc do con
seiJla, . nos pcrsundmto cl:t tlcsncccssldnolc Jc umn 
oli,;e-nssiio que se ~cria tot·nnr azeda. B, poi~. 
ess~s fo r:1o os mottvos tlo silcndo que l!unrJú
m os na se>'s~o do unno pnssodo •. pensanoo . qn~ 
por c~Pn furmn mdhcr scnin1no" :i causa Ja 
pro,·ineia. · 

T .1m bem niio se me pódc J:m~ar em ro~lõToiiJ 
verdade que " meu procedimento nn.:Jssembléa pro
"\'incinl do. Rio Grnndc do Sul protesta. conl.ra o. 
posi~ão que !Jojc tenho tomndo, porque sem dn
' 'iun o n(•brc presidente cto conselho foi intei
mmf:ntc illuclh\o nn inronnn~i'io que lhe der:.", 
de que durnnt<! os dins que \'MiYc eorn assento nn 
nsse!!Jblén JlrQ'·inciol nenhuma cct•sum fiz úqucll~ 
pré$Jd<'nte. 
Con~tn <lo~ jornn<'s ~m '}nc · se pul>licill'iíO os 

L• nl:nllKs ~:t'lucl!a nsscmbl~n um parcc<·r dndo 

por nüm e pdos ;kmnis monhros dns commissü~s 
reunil~~'s dt! C"Oll~llhÜ<;ii.lJ ~ l.n~nm~nto, cont.e:ndv 
a } .. nms acre e ftlndiliHcn tnda ~ensurn, sobre uzn 
csct1nd.,los,, <le,;at.ino C<"·lllmt>ttido pelo prcsidento 
da f'l'<•vin~in do Hio Grnndo do Sul. 

.TiL que toco nesse factc:>, cntrnr<'i "'~ cxplicaçüo 
<lcll<', uiio <Ó por<;.nc é muito importante, como 
pot·quc _rC\'ela dn n~ancil'l\ ma i,; signi fieath·n, '\L~<l 
a pol1h~n do J;n·esHlcnte d::.. P I'O\'liiCin. do lho 
<..iruudc do ~ul " a do. mais uc•ntosa pin·~~o~a, que 

i dl~ n:io •·e~ua di,.n!G do considcmçlio :.lgurn,\ 
l I}Un~1dn <}t\N' docslnr a seus aJ'\'ers::n-io~. (S eio 
\ "l•Ooi!(!O.) . 
1 ·A cnmnrn ,·nl fiCJtr intdratlo. cln Ycrdnde <lll 
' m :nLa; ússerçVtis com ns cxplirnçiles em qaa fltl SSt.'l 
i n cntr•r a respeito desse neto da prc~itlen.::i ~l dv 
· ltio Gmndc do Sul, <tnc ·nenhum 11om em se11snlo 
I c de e~pirít· > <t~spl'~\'cniclo poucrú dei:mt· de q nn· 
I lilirm· como um \' C!rclndciro desatino. 
l O presiúcr.lc elo Hio Grande do Sul, havendo 

I 
~nuccionndo em 18[>3 a l<>i do (•l'~nm~nto jn'O· 
\'incinl, no oflieio e-111 que julgon de\·cr fazct• essa 

I 
c.:.mnmnicar;iio n nssemblóa prOYineinl, no mesmo 
tempo qnü pm·tiCip:t que ael\bn,·n de cl ar a s nn. 
sancçiio úquclla lei, enh·a. em Uln:l. nna.ly~c miud:\ 
a rcsp~ ito <la mesma lei, taxnndo·<~ do :~bsurdn, 

1 monstrno,;a, incohcrentc c de(eclh·n em suns (lis-

1 
pos!~õe~: emfim, f:l7.cnllo as moiores ccnsuro.s '' 

. mniorin d:l n;seml>léo. provincinl <J.ttc !Jo.,·in :~p-
1 pro\'ac.l<J eo;sn. lei. E em t..io extraordinario pro· i ccdimo.nto este ern. o unicl) f\m da pt·esidcncia I 

Senhore$. nrstc acto 'JUC acabo <lo lla.t·,·m· s o "" 
qnmJtos nttentn lo> fot~"io commcttiúos pd<\ prc
si.Jt!ncín contra o.s mais tel·mhHtntcs dísposj~;õe:; 
th> neto nddicional. SG a lei do or~nmenlo p ro
vincial s~ aciHlva em tacs conclic;Õ<:g, ora. do ri· 

; got·oso deve~· da pr.csidencia negar-lhe n :<.'lncç:1o , 
mns dúpois ele lawcl-<~ pt·esl:~do naJa mais lhe 
cumprir• !nZN" scn:'io ordelin1· n pul>licnçüo dc
tcrmin:l-l:t pelo nrt _ lS <lo acto nútl ícionnl, t:nm 
ser a mC!!ma lei como !..:LI rcgpcit:1<1n c cXCGU· 
tncln: rle,·ccltlo ser cll<', como prcsiclcnlc da pro
vincln, o pl'imciL·o n tlo.r o ex~mplo d~ acnt:t
rnento c consitl.:!l'n~iio ú l·á que ncnllnvn UC! snnc
cínnm·, em vez de ti nw·lh o d~sJc log., n for~:\ 
mornl com ccllsm-.~s prohi!Jid:ts pelo neto nJo:li
cion:tl, rp>c súmcntc O..-> admilto no <:MO de hn,·c•· 
sido roleuS.~<Ia :\ s.~ncc:ão; c mesmo neste ultimo 
cn;:o o ucto ado.licional c tiio p1>~it i\·o, que pre
scrC\'C n (.,rmuln do que D. prcs iJcncin cle\·e \Jõ(ll' 

!Ir\ coní~q·iio <lns l'O.>.õcs ~m que s~ !tmdtw p~1·a 
1l{\~tl\· n. snncçi!o. 

Eata colnm•u>ic:ç1o feita pch\ JH'~sltl.:!ntü ~~~ prCI· 
vincla do mo G•·nntlc do Sul i1 n"scmbl~a pro · 
\'lucia\ foi rcc~hidn nos uiLimos tl.il>s dn scss;1n 
do nnno ti;~ ll:V:l, tempo <'m que n n.<scmhl~~n j;\. 
s.:! n;io r•:nnin por fn!tn Jo 11\\l\\Cl'l) snlllc~t·ll t •l 
cl~ mcm hr.ls, ol pM iss'> tlelxou c! c sei' H elo.: 
S('JI•.Jo por~lll tomntht ~111 CORSÍd~l'O~llO 110 COm~tO 
ela scs~o1o •lo ~nno de 18:"•1 , ~11 t•cqunri CJIIO sc
tl\dhnnl•~ ofllcio · !os..;o ~ut~tn('ttitto 1\0 oxnmc cltt 
c•mHniss:i<> de sunnln ela Cünsti!nlr:-•io c uns leis; 
nlMt ' l"'tnno Y«:rs.."\vn a •·cstxülc> do orço1ncnto, :\ 
Msemul~n. por indicação de nll\ro lllCIIlbro, r:u· 
tenden o.k,·er tatnbcm sujcitol-o no exame das 
duns comrnissõos l'CUtJiclas, de consti tlli~ilo c do 
orrnm~nto : Cl\ como m~n1bro do uma <iestns eom
mi'ssõ~R fui um dos deputados que <lerão. c as · 
s::;nt\rào esse pnr~cer. •rue foi approYndo pP.la 
m:1ior ia .da nsscmbl~n. t'n1 ct~jo s eio ate cnt:to 
ti r.: !~$Sento.· · 

Aqui, ntNH senlt~r<::; , cnbc rcspond~r no ~rgtt· 
mcnto ad /l~mú•cm, 'luc foi :tprcs,·n tndo p~lo meu 
i llustrCJ coiiC'gn. do Hio Grande do Sul, pnrn pro· 
vn1' n b<>nd~uc <In aJministrn~ão daqt\clln pr o
,·incin. Ess.J illustrc deputado leu um trecho do 
discurso proferido pelo Sr. Dr. Israel Ruclrigncs 
Barccnc.s. na occasil'lo da discus;;ão desse pn
r~c~r. l':ll reclamei logo ,. e fiz ver que aqucllas 
cxp•·cssõcs não podHio S<'!n·it· <.!c argum<·nto pnrn 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 15101/2015 15:56- Página4 de 22 

SESSÃO DI 16 DE Jll\UO DE 1855 
}lro,·n da bou<luue !la ndministmçliod'l Rio Grande, 
'(loTq_oe os clodvs •tU'! ent.fio ft•z :1. eo~~n ndmi.,i~· 
traç:l<l o :;,-. Dr . . Bu.t·cell•lS cdo apena~ :1 oprni,;o 
fa\·ortn·cl e Sl'lHPI'O benigna de un1 fHUigo pes
soaL E »!1. Yt:·rtJade, UH:Us s~:nlwres, ncs~ tcrnp-> 
o Sr. Dr. ll;.lrc\.·) los crn o Juni;; l ntin1o amigo d :, 
prcs\d~ntc do. p tO\"incia do Ri'> G~andc •l o-Snl; 
e apcz:n1· Jc todus es~a.~ r ela.;õos •}ttC o liga.Yiio, 
elle como mellibto da conuuissi!o ele gnntda 11:\ 
consti~uiçiio c uus le is niio púclc dcixa t· de dnr 
o pare~ct· a <lUC me refit·o, o do; st\sl.l!nl.:ll-o na 
di~cu.:s~1o . Por·coltscguintc, ,~e-sc que o :t~-;tuncnt:> 
a prcseut:L<lo pelo nobre dcl'ul3-1o, ~ni ...-cz d~ pro. 
~ar que a a;lminhstraçiio seja boo, é nntes um 
test~munho vi1·o dQ que ess.'l aJministrnc:1o c m:i, 
por isso q uc um n m igo ·pessoal e intlm•>, na$ 
melhores rela~õ.;s •:om 4!SSC po·esiue»t~, nii.o pode, 
no d~st•mt•eul!o dos u<lveres de <lcputr"l", dehnr 
de suiJset·evN· :10 voto dn m~is vebem.cnte con
suro. \!outn\ \J SS~ dGsatiuu pt·utieado pch.\ aoto .. 
ridnde ~ -

Sr. prcsidcni~, o iHusirQ dcputn<.lu n qu~m :ne 
tenho rcrorido; n•l u podeucto po1· fórma alguma 
destruir as ce nsuras que apre;;cntei c-ontra a :u.l
minlstrn•;âo da província do Rio Graude uo Snl, 
pr.-.cu•·ou muito hnbilmt:nlll, por todos os meios, 
a.ttenua r n m[t impl"essil.o dessa~ ~cns11rns. Apro
Yeitou·SP, CL> m n maior hnllilidad,., da impo·<ls· 
siío <lesrnvornvel que paio·u,·n sobre mim pela 
mancirn P''r que róra recebido o liiOll J.iscur
so pelo t>r. Jll"l.·si•JE;tltc do conselho; pitúou-me 
com uma natm~za ardente, pintou-me cot!Ío um 
hoiHcm falto ele g~uerosidnde, eon1o um 1nimigo 
en~arni~.aJo, cujo Utlico fim uiio ern o esd:m:ci· 
rncnto da l"<•rd:Hie, mas unit:Jmentc docstar o 
ad,·crsnr io, embora nisso me houvesse com in
teira. fulla de ca•·alheirismo , como po~ t:.tntas 
nzes significou ll nobre. deput:tdo. "i:icnhorcs, <l.;vo 1 
responde•· a c;tn accuso.~ào. O procedimento q_11e 
ti'"e, e c;uc estou .tendo u ilo pó-te poo· fôrma al
guma ser acointudo de f,tlta J c en,·nlheír íslllo ; 
muito pelo contral"io neste pt·ocedim~nto hn a 
n1n.ior gen~rusiU.tt.dt~, o mniot· cn\·aUtcirismc•. 

O Sn, Fm,:I"r-'~ TnAVAssos:-Apoiado 

o Sn. s.\Y:\0 Lon.no J o,.:ron : -Eu o dcmonsti"O. 

O presidente dn pl"OYinci:\ do Rio Grnudc do 
Sul, no cil"culo dos Gcu.s amigo~, todM os dias 
ameaçava-nos d1J qttr:>, ·vindo tornat· nssento nesta 
camura, não espct·aria qttc nbs o p•·ovocass·~rno)S, 
seria olle o primeiro a JW~ ag::rediJ·, e a entrnr 
nas mais nmplns explíeru;õcs a t·espeito .Ie S\11\ 
administr.,ciio. 

Pois bem, nh'US senhores, eu, tomnn(lo :~. - dinn· 
teirn, po1· \"cn lut·n .não co1lcC\1 esse p1·csidet1k em 
uma posição mais favornvcl? Em YC7. de 8\'l" o _pro
-.·ocudor, n:lo flcn o;1le 11n posiçúo de nggrc<hd•>? 
Nessa tJOSÍçit• u;\o tem ellc a sctt f:wor n in
dnlgencll\ com que sempre li· ou,·iúo o nccusn:lo 
quo se dcfcnolc 't Núo cst:i. cllc na pr<n·incin do 
Hio Grando do Sul, para onde n1o cst~s Jor,rre-< 
(mostr•1ndo o Jln-nal do Co>nmCI"cio), ~m quo SJ1 
ncbão tollos os pontos das censuras d~fintdos e 
e~riptos? Esta cit·eumstnncio. n :i.o lho otT~n·cc 
toda a oppol'\\Ulidndc para se munir dos cscl;t· 
rechncntos c documentos ncccssal"ios parll mostra1· 
a fo.lsidndc c iu~actidão uns accusnç.ões que a'} ui 
lhe são dirigidne? Não tem ess~ prcsid~nto nesta 
crunara amigos muito dedicados 1 Podia-se elle 
considerar indefeso?" N•lo tinha assento entre 
nós o nobre deputado c tantos outros S<.mhu· 
res que po1· cllo tomiio o mais dedicado in
teresse? 

Hn,·crío portanto no meu procedimentO fal~n 
de cavulheir•smo ? Por ventura, pol" os~:>: eons<· 
deraç:lo toda p~ssoal deveria cu prescindi r do 
cumprimento de um dever indedittaYel, que m e 
impunha a pos içilo de deputado p~ln pruvincía 
do Rio Grande t.lo Sul, e$clal"cccndo a vcnladcna 

TOllO 2. 

Sitii~>; <ÕO d:t.~ COU$M nll·1Uéll3. J)tO\" incia, C CS• 
clnrec(nH.IQ·n ern umn occ~'lsiüv Ctu (lHe c:;s~ <:xame 
~;e tcH'n:t,· o. ntuito u~essa.rio, nfitn. llc qll,!! u go 
wrno p•~<lesse mn.-cbl\r com acerto na nomeaç:lo 
•lo p1·e•hlom!l: '}UC tem do mantlm· . pat•l nqucllc 
lugar ? Souhor,'S , est.'tS consideraçi)(>s sito de 
t:\ntn {l'!so, 'JUC n c;tc •·espeit.o nnda mai;; o.ceres-
Cf~nt.areL · 

_Procedi na üisc•tssiio com t.o:lo o cu'<"alhcirismo; 
n:IQ vim nqni dcclnmnr, n io n<lalter~i os ft~ctos; 
!\l"::tttnentet com <locmn"ntos, estnbclcd a, qu~stucs
cn~ um t~rrcno to}•> posltivo, e t~do qu:.Ulto :t '"an
CCI nem d<J lov.:: fo1 abn!Bdo pelo <.hscurS<; proferido 
pel - illustro deputado dn pl"O\"incia do Rio Gnmde 
do Sul. · · 
Scnboro~, lcndt>-se- o lliscurso '} lle eu proferi, 

e n rcspo<ta qu" o nobre deputado ouc deu, '<"ê·S·~ 
qne o nobre deputa.d () niio se nccuP'>U do mcn 
úiscttr~o. respond.:u o. cousa m>lito difr.-:t"•'nt~ ; 
e eutrotauto l·ll, que coll•Jqu~i ns q uo>tüt' s em 
tel"l"eno positivo, qtlc não vim pam a~ ui decla
nuu·, qne sómente SI9Lllncnt•.li com factos oJ <lo>· 
cumcnto,:, sou exngernc.10, n.:io tenh ·, razão nlgnma ; 
o nobr~ dopntallo que com tant,, calnr se 011. 

ca_n~Otl tln Llefllsa da :utministrnçi•o do Rio Crande 
nao e clCaget·ndo <}unndo, um •·cz de resp&nd<lr 
ios minh:~ propo~íç~es, re$pondeu n oousas 
lll\\Íto uitl"~rent(:S uaqucllas q~C nqui f~rito Clltln• 
cindas ! I 

Pot· cM>nplo, mous senhores, trat.>ndo da se· 
g tn·nnp iucTh·íJual cu diss~ que c~te dh·cl to ~··a. . 
;:t<trn:ttldO pda const.ituiç:<o do estado , c entretanto 
nunca houve épocn no Rio Grnnle do Snl em 
<Jue a segumn•;a estivesse em tão deplornvcis 
circumst•ncias : esta foi a proposi~ão qtlc cmitti 
no tneu di~cm-so ; e camo 6 que o nohre depu
tado rc~ponde a cs~a proposiçãu? Vou lct· o.s su.as 
proprias pnlav.-rto: "O presidente dn IUo Grondc 
<lu Sul n lio garante de forma algttma a •e gt\rançn 
indiv~JuaL • Não v~ a .:.nmara 'ltiC hil uma in
tcim d ispariJade entre a pl"9posi~2\o emittidn p•n· 
mim, e aquillo n que responde u o nobre <lepu
tado ? O rpw cu d1 s~e foi que em época alguma 
n segurnn~a inüividual ti nha es t~do em peiores. 
circums tancias ; dcmons~rei esta propos lç~o, se
nhores, aprcsentan<lO dado~ est.ntamcos de cuja 
verdalle o nobre doputi\Jlo 1?0'" fôrma algum:t. po
de r i• 'luvidar, e ·pela munem!. p <> rquc se hoavc 
no seu discurso o11 vejo que elle não desconhecett 
n proccdcncia. des~e dcC\Inlcnto, que foi a presen
tauo pao·a pn1Ya de qne os Msassinatos com
mcttid•)S no Rio Grande do S!ll .dura nte o anno 
de 18-i l tinltão subido a um numçro muito superior 
n•> ma1titno dos que r.,rão perpetrados em qualquer 
<los auno• em que a policia cste1·e debaixo d ;\ mi
nha direc~no . 

En prn,·ci por esses dados cstatiolicos , pela;; 
considern~ües que fiz e que SI) a.ch:1o no m eu 
discurse, •11\C o numc1·o do< o.ssnssmntliS a"ultoll 
~egm·nmcllt.l :\ mais de 200; o nobro deputado, 
porém, dl'!<ll:Lttu-nn.lo iutcimm~nt<J a minha pro
posiçiiu, <Jm vez do responder a clla di$SC que cu 
tinha :w:nlçlldu que o prt:'sideilte do llio Gr.nn,le do 
8.ul não ~ilrnntc por r.Jrm;\ n1gnma a segurança in· 
dh· iduall 

E t.lepols, paro. mostrnr a incxactidiio ua eatn
tistica, <Juaes for:io os aq;ttmen t.os quo prClduz•o 
o nobre deputado? O pnme_it·o foi este : na e~
tatistica ftlz-se ça rga ao pres>dente da prol·mcta 
do Rio Gr~tnde do Sul ânquillo meomo que é 
o seu. !llf1Í61" elogio; vem nclln enumerado o as
sas5inatv do portugu~z Manoel Jusc Tnvnres, c 
.entt·et,onto ~ certn ~nc os ns~!\~Si!_los dcn~e sub
dito portugu.cz forno presos, estuo sendo pro
ccssndQs; a policia ó dign.a do rnaior elogio por "ste 
motivo. 

Ora, senhores, aonde na est.n~istíea que aprc· 
. sentei consta que n·io llo\tVessem sirlo presos 

o• assn•sl ne~s de :llanoel J osc 'l'~ '"m·es? En npenns 
euumcrei entre oulro;; assassinatos este ; mas da 

17 
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SESSIO Dl !ti DE Jl.J~UO DE 1855 
•.:$ 1 :.\li~tka !lã,J C-úll~t:L l )Hi,; V$ a.::S~a:;.~i tlú::i u:t ,_. r .i 3.$ . .1tn 

l1l't0S 0:S. 
Eu \! lll luu . : l tJ:tYLa• pt! .l ~ !h) l)()bro •.L~pat~l llO q ue 

h-ss~ n estatl~tl4!a, ~ ll\Oz;tr;lS~~ vn .lc u d1a. 2>u 
:i~ht\\'â sctuclh ~lntc pr<'po~!4;i\o: tna .;. cU!! e m \ ' CZ 

d~ Uh.! s:at isfa.zl.! r )JI't t~e.r:nio n ;\!; $ mlS ubs .. :r,·n.,;V .:~. 
fn.?.t~ IH.lu ,.e1· ' lUC a.quclto..! a3Sad~inatu e ui lll~a t• ~lc 
s~r ttUl c-apitul1) tlc accu:sao;ão cr.a a.ub!i um lU.vt.h".l 
J.c (:h •gi•1 ! 01·.·1, dc~ l' tl fln·Jn:.ll nlC~LS scuh~Jrcs , úu n :1v 
s e.i •JU c.: lla ja cvu$u a!gnutoL a. ' i ue n:1o !;t.~ pf.JS~.o..& res· 
J.l -ll ldt: l'. 

r>vr..:m, scnhor~s, j ú que cnt1·o ncst ·~ inci.h~~1 t.-, 
. Jc,·o o\Jscr~ar a auantlír•l p;Ü'citll p o r•-tllC u illus!:r<l 
<lcpttl.td '-' se portam nos elogios <[llC por csté 
fado, trnc é t.l~ m tlit· t'inqJul'Ltud n., h!~Cll 1l tl U·~ 
h·ga.du Jc poll ci :l d u Portu-Al~gre, c ao J clOg<lll.> 
J a \' il la t..la C!l.dlOdt".L A \'CL"J1t de C qnoJ , ~hJ a l
(.!UHm un t.oriJüJu l t:l Jlgno\ {te clogiu p .. :\v t\C~ t·to, 
pe:~ht fd icidaJc C\>H\ <[U I) \.Hrigio 3.3 JiUg~n~ins 
•l HC t1·0axcrii~ CHl l'Cs ul t.ac.lo o conhc;;im•!Uto J.\ls 
-c.·l'iuJinosos c a capt u.r•l ddl;:.~ , <:~ssa auWritl!l.J~ 
(':. o d i:;uo.) clu.~ f\! ll0 p;>!idn. dn pto,•jncia. d .> lUo 
G m nde •lo Sul o ::i t·. Dr. B~rnMJo Mach~u.) J .• 
Cost:l D-•ri.~ 'ttJJOi ad o), •tuc !oi inteiramente Oo· 
q ued•lo pel•> 'ullt<tre •Jrpllhlllo qttc, r ou l>anúo 
~o mesmo che fe dl' policia a glol'ia do< S<l t·ví· 

. ~o~ <[UC prestou , os Í•>Í attribui r :l outr,,s; quP. r•):tl
m entc twnhnma Olt qna.;i ll ili\llum.• parte l ivcriio 
u\tl t:l~~ gm·,·í·;os. · 

E s t;t..• crlnH:~:, s enh ores, fl.)i J~sc<>b~t·to p ela. I'C V(! 
l u.t;iiv tlU Ul\1 t.11.)S tJ.SSU$SÍil,)S , O rêO Ü t)Dl i ngi)S 
B :lp tis tn. Est~ h otucm, um d.;.~.:J a.i:.iaS5inos dv 
.;,ubJ it<> portuguez M:tnocl J <>sé Tm·ares , em m o· 
T:luor na ,-ill;\ d'\ C••chocim , tinha <lc ·; vll<tr pa m 
ucl'td ln localiJad~, e na occasi;lo de ir euol>arcat·-sc 
llü Y<l}llH' qn•' o d~\·in tr;\DSp\lrtilt" á ciJ ;\dC tiO 
Rio Partio, pnra cl;\lli sc::;oür it C;tcltoeiru, com o 
de,•:l .;.so, perdhl1), entrou \!lU confitleucias com uu1 

. c,adctc a qttem conltecin. dizenuo-Hw : ma~ci acl ltclle 
galego, pE>ns .m do qt~e eU e. t inha muit•) dinhc ir ) 
t-ntretnnto u.pen ns tHtcont t·ei u mo\ on~a ~ alguns 
p a ta.;.ões. O Clld<!te; pessoa <lUC purte11cc ;, (,unilio\ 
de! llll~ !ul~utos RilfU.inhos~ conttHUllicou. ilume
.diatArr,cn te est e facto ao com manda nte Jns arma> 
<) $r. mat·cchal Cnld"·el O S r·. mar•ch;ll Cadwdl 
pr'-' ~<trOtl o che(e d e policia, e lhe fuz a reY~Ia~ão 
d e quanto ftca mencionado: o o;hefd d t! po.l lícia 
exped io as orden~ para a captura de Doming.Js 
Rapth;ca ao dclcg<1do da CachoP.ira ; c det~mtiuou 
t odo.s ns diligencias d~ quo r o,.ultár:lo a p r idào dus 
.ass~sinos. I 
V~•se portant" qnc a auto r idade que pa·es tou J 

. ~sLe ser viço foi o ch ut" de ~olicia d:1. pNvinci:l I, 
<lo Ri11 Grandd do Sul , e nao ess:lS a quelll o 

-n obre depu.~.ado l • a ltdlluio . 

1
. 

Outra obs~rvacilo fez a inda o nobre deputauo, 
ll:l <JURl Cl! UllÍc::llllCnte tocarei pura uar uma prova • 
<.lo ca,·ulh~irismo com 'l'"' 6•l tem cllQ h:.r.vido j

1 n·,,sta discuss:i.o: fui n p:t:to do ~eu discua·so e•n 
. ,1ue m ui t.<. i ns is tiu :t rcs pe it•> da de!licicncia d,; I 
.csel:ll·~cime:u tus quú 11otou n"- C:)lntis tica. p oa· min1 
apr~« •:ntu.da rclatb·a mente <\OS termos du oniuha i 

· COiil::lt·ca. ! 
O illustrc Jcputa uo por n llcS exclamou : « E: 

.-e~<lmcnte pata es[rtmh:tr quo o :Sr. dep111.&d.> 

.:;<m uo juiz de dir~ilo ..la coma rca d~ Caç~pava o 
que menos s<>ubcã~c ío;.se uo.s as~assinu.tos dos ler
'ln<>S daquella comn.rca. • -;eoh<>res, n~;;a i us inuaçii...> 
. que o ill ttstre deputado assim la nçou-me, <l com 
.a malignidade que bl'm se r~,·ela na maneia·a 
po1·que se exprim i o , e na ins isteneia eum q ue 

. continuou s~rnpre lla rncsma insinuat;ão , t.&pcza.r 
J as l·.,clam.:~çõos q ue lhe íorão dirigida.s por u m 
m eu nobre collega , e por · mim qne lhe pedi qne 

. se explicasse, ne5te procedi me oito tão ch llio de 
.geuea·osidade estâ a prot'a mnis a uthentica do 
.cavalheir ismo com que o nobt·e da}!utado se p or

- ~ou nesta discussão para commi~o. 
O que qu~ria o nobre dep11tad" revelar era que eu 

. durante o inter\·~ll o da ultima sess,i(> não cs~i\·e n~ 

1nin.h ~t c Jll1H t·e;\ , por h!l\"o3t• vb tiJ.o u m a l iee nça. 
pao·~ to·at .u· d:. m inh11 sau<.le , e t •lr e11traJo no 
g. ,z~ dclla nn ciJade de_ P<> rl.to Aleg re. E •t.ID\ 0 
Jn Ul l '> f [ U . .! lli .!US ;uivcrsan os , '}Un u d u UH! qncu·ào 
d irig ir ll.Ct~ U5a.<,:~S 1 n ·to CllC..> Jltr•~lll VUU';\ S St>U :'\o 
tlê:il.a o nlçu\ , p or,l\lC utn ;l accu:saJ.::l o t.;.1o rut i.l c 
Ho iarunJ:tda nunca poder{, tJr~juu:ca r a u í n
gu.tHl\ . InC:la:~..ln C:nt.e a l ic~nça llll~ mJ fo i conee • 
JiJ.a, e u<l que g .Jzei !19. cída 1~ <.!e P u rt v Alegre, 
t o\'<l a m !uuJam entrJ muito j 11~to , po•·êm ao ntes
m ;, tcmp<l m ttítO d e[ll <l r:l \'o!l p u·a m im , s"trri ean 
minha sautle ~ ü commigo ,;otfrl,rà o 16 pe~soas d a 
miuha r,unilia . Poueruí Jist.o Jnr teõtemu!'tho, 
a pl·esentan.io c.artifi-:a (los. õ.o~ tneJ ie ,.ls que tne 
trat::u <Lu c As }J ..l SMl !\8 de nliu h tt fan•ilin. ; s e app a, .. 
l'Cc t3r n necl!s siUu.dc: d~ produzh· C.:itü Uocument o , 
se :.l J.l:;cussiiv ~m q nc cs ü.1 u empen hado rne l c ... 
va r a c~tt! p onto , ~ste documento será apr~· 
s cn t nuu. 

P or esl<l f\mn:J. l<lmllc•n tenho explicado o tno
t i\'<l !J<>rq <!<l >1<10 appar~'Ccm na ost:lti~tiea com
pleto:; c;;c lit.rucinl.l3 uto~ a re . .;peit o J.os assa:1s i na 
los comm~ltiJ.o~ nus t•!nnos da m: uha coma rca. 
A C<JIIHJ.rca de Gaçllp:wil é uma rl t~s nH\is cen
tu~s da proví ncia .io Rio Gra nde u u S u l : qu;t n d o 
me lJtllbr.;i <le Cl):her ess es cladu~ es l.:>.ti•tiooR !.>i 
wu.it.o t~u·J -.! ; p ·J.t.• cons~gninte n.io tn c chc•' t\n'io u. 
t~nlj)O: :\p(l!H\3 t'Jccbi i n íor•naç(ics U.e UU\ :los t~r
mos un comarca; ío\tilo a inda llS dos torm i)S de 
S . üab t'icl e de 13~.,.ó. 
Ag~m vou explic:n·-me í•c.:rca dn pw p osi cão 

que cmitti , ~ que clJu 1ua t !I· ia pa ra o r()~Ued • 
m e at o que off~r.:ceu o íllu ;tr..: <l.epu tado. E u ti
nh.l cstabcl.!<!ído esta pr->p03ição,-:tn·1 com i11tcir .1 
quellr:\ do dire ito <t u ig uald•\d .:l a nte a lei ~am~· 
t1Jo pJia coudtí tul<J:t J a. pJ pulac:t.l do Rio Grantle 
do Sul se acha d il·idida em d11n~ parcial i<la J es : 
u:n.\ p.-ra a q ual t tldo s\io favor~s d<l. pt·e~ lde n
ci:\, par•• a q ual a pre;id~ccin l eva n s ua p >'O· 
tocçiLo :tt ,; o ~se:tnua lo de cne->bl'ir os . m ;\io rcs 
a busos , o; maiore~ crimes; outr .> para a q u.ul 
tuJv st"io p~,-~"guiç\ic; levada~ até á infa m ia . 
Para d~lll•>nstnw ~sta pmposic; :io , ·citei o f:tcto 
do proccdim;mto tido p :llo po·esidente d o Ria· 
Gmlld~ pa1·a ccn\ o the.;oure iro P ot.!ro de · Az~l'cdo e 
Sorua; d~clará ntiudamentc to das as circumst :J.ncias 
que se de rilo no exame 11 qutl a thesour~ria proc~
d~u nus eof~l!s a. co.rgo d esse thesour~iro : li7. Yer 
q ue o exa me ti~ha começado em ,atm dia e t inha. 
Jio:tdo a<liado par:.>. outro; fíz Y~r q11e es.oc exame 
f-Ji !~ito em occa.ilio em que a l ei po.;iti \•nment e 
ordena va que cllc se fizesse, occasíiio por ta nto 
em q ue essa tll<:SOIIr~iro de,·ia ·cshr mais que 
muit o prepa ra <.lo p.J.ra da r boa s eont ns de s i : 
llz v~r •1ue o mesmo thasoureir<> ral t .m <"ul exa nw , 
nllcgat\Jo seu irmão que cltc nchava-se <loculc ; ftz 
ver tltle o insp~ctor proecdura ao me>~uo oxnme 
en1 pt'(h;c-nçu · J~~ seu irmio, fiol d \t t hcsou.rl)i l'O, o 
dos tiaJorc~; affirmei qnc h avia appnrceido grando 
porç•io d o mue Ja 1111c •onn l subst ot uida por onças, 
por nt<1e.ta estrang oim ; Affirm ci tambCI!l qut~ Li· 
nha app"recido Culta ~·l _ <lmheiros '· niio pode!!dO 
cu. prcctsar com dxaettdao a qu·ltam d~lla; dassc 
por uma e mtlita$ ve%CS qu~ to tlas ostu clrc~tm
stanciM ~e aehuviio menciomula~ tt o termo tio 
exame feito pela t hesoururia nos cofr<)S a ~argo 
d o thes oureiro Pedro de A7.~vedo e Souza . 

O illustre deputado , para mostrar qtte ha\'Í<l. 
inteiru ínex,~ctiJiio, que ha Tia falsidad9 nas m i
nhas doela raçõeQ, ~xpmíou-sc em m il considera· 
çõe~ : dissu que o sorprend ia muit<> que u1n fa cto 
de til\ importncclo· foss~ por elle iJrtorado a t é â 
ocoasi:lG em q uc o uenunciel nes ta casa , que 
nunca t inha ou v ido íallar e m tal facto , que o 
caracter bon r.1do daqu~Jlle t ilesoureiro excluía 
a possilJitidadJ d<~o existencia de. factos s eme· 
lb antes. . · 

O illustre d eputado lllJrcse utou muitas outras 
considerações ; trouxe ate par a a d 'scussão infor
mações que decl arou ter reeebilo de negocian· 
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SESSÃO EM H> rm Jlj:'\JlO DE 1853 t:H 
tcs da cidad~ ele Por!J> Aleg re que s e nchão nnsta 
t;tj•·t~, e :rw~ln. maneira ptn-rpl~ se hon\·A uns suns 
<!Xplic.a~ões, pela tnancira. por lllU~ :u~ hn. redigiJo 
o re :~ucrimento mn di~cussão, dcYO .n.cl·~~d ilU L' rJnO 
o illnstr<> deputado tm occo., iil•> cu1 <ii<C p•·ofc
rin o se1t discu1·s~) se nchrava r:n.l,n. lme ntl!. inf,,r. 
maU\J d~ <:udn urna das cii"C1lm:-itancin s c'J.UO .~ c 
Jerão nc!)SC e;xttmc feito nus primeü·os dius <loJa.
t <eiro do cot'l'<:nte anno no$ cofr~s a cetl'!;<' do 
nlcn cionndo th.;s:mrciro. 
V~j nm(ls n mnncirn porque o illus trc <lcputndo 

pede os csclnrccimentos. Di i elle q tte s~ pe•:iio 
ao gov•,nlo as Sl'gui,,!.ês infor•r.:tcõ.-s: '' Qual o 
r estiltndo <lo cxumé que n a tltcse>uraria da pro· 
v inda de S. Pedro do Ri o Gran<l~ do Sul se 
p rocedeu em Janeiro deslo nnno nos cofl·cs do 
lhesourciro P edro de Azevedo c SoJuza, c •~ Jes tc 
cxnmo se reeonhcc..m Cst•Lr o 1nc~nio th csOl\rc:ro 
al e<lnç••do _para com a f:u:enda publ~ca. ?' l)igoqne 
este:'\ maucsra do pclhr as In ío tnlfLÇOl\S c <:Apc~Josa. 
Se !ui U'io posit i\-o na cnnme:nv:.õ.•) ..las cirC\\Ul· 
St.:lncio;; d CSt.e fnct o, SI) ~l' lautas \'eze,; declarei 
nns rcclnma~:ões que dingi no i\lustre dopul:\ ÜO 
que t udv constn,·a do termo do exame, n ma
n cim d e se \'crific•tr , se eu d igo umn ft~lsiJade 
q unnclo a fianr.o a existencia. do facto, ou se pelo 
COnlrnrin 0 nobre <Jpputa.dO e q ue é l'OO d !<S!.l! 
cr ime quJlndo nega a e-xistP.n<:ín do fa•=to e n ver .. 
.-:lnde dns ciJ'Cltn•staneia s p?!: m im re feridas : a 
maneira unicn, d igo, de se podet• r.;conhccot· qual 
de nós é o que faltà á verdade, era pediJ·-so o. 1 

Co?rtidilo do t ermo do cxaJnc , onde po r muitas 
ve~cs nsscgnrd se acha tuencionada cnUn lu~Hl. 
das circuillstancins por mim apontn:clas , c n:io 
pedh':se que o ga~·e1·no info t·me se pot· esse exa
me se rcconh~ceu estar o thesouretro nlcnn~ado 
para com n fa,.•mda publir:a, (j\t:-tndo p oderia ter 
existido cntla uma dessas eircumstancJas, c en· 
tretanto antes <ie se fechar o tcrm•> do exame o 
th~s<mreiro a pl'csentar dn, S\ta algibeira, o.u al
gum dos fiadores por ellc, o cleficit cneontrarlo 
nos cofres, e t'eoult~r di~so o des~pparccim<:nto 
d o alcance. · 

S~nllercs, eu não sou Crlp9Z d~ aYançnr uma I 
qualquer proposição, princ_ipaln\cntc - proposições . 
d esta ordem, sem a s prec1sas pro\' as. P eço a a t
tcnçüo da cnm ,u-a pam: a l eitura que passo a I 
hzcr da co:•-tidão do termo cl9 respocti\'o exame ; 
p or cola cert idão 11 eamru:a conb('Gerá qual uc nós 
tem a rgumen tado cotu boa r..: n~~f.a tliscus~i'io, 1 
se eu ns~eguranrlo qao uo e"ame proccclido nos 1 
cofres da thesourarin no me1: de J (lndro appllr•:· I 
ceu subslítuicla moed,\ nacional por mocéla es· '1 

trnn~P.ira , npp:n·cccm falta de dinldt·o , 2'' s_c _o 
ilhlsLJ·~ tidpllt lldo que a;sdveroll que " u 111!0 ch zut I 
a verdad e , que era impo,;si\•el p;.>clcr d a.r-me et·c· 
<l ito. ·p~~o a aU.enç,\o da camara para est<l uo· 
cunu~ntu, que ó de n\uita itnpot·tnncia ; elle vai I 
pôr " to.la h tz qual · ..te n<ls t~m cstndo de b"a 
fê neste negocio : I 

" Certifico que a folhas sesscnt'\ e oit<> ,·crso . 
do llvr•· s etimo àe actas de sessões dll. junta j 
dcstlt •h~sonraria se acha lançada a: do teor _se
guiute : :>cssiio de tres de Jaueiro de tml 01to· ) 
"entos e cincoentt• e cinco. Aos tres diM do mez do 
.)nnrlirn de mil oitocentos c cincoenta e cinco , I 
nesta l<lal e vnloros" eid:>dc de Porto·Al<•gre, 
capital ·da província de S . Pedro do R io Gmudc 
d o Sul, p1·oseg uirüo os lllms. Srti. membNs da. 
j unt" <la 111csouraria de !azend~ .no balanço das 
c uixas 1\ cargo do respecttvo thesoure1ro Pedro 
de A~cvedo e Souza, que tíuhiio começado ho n· 
tem, as5is tiudo tanto no primeiro ~Om(). no se· . 
gunolo dia o 1iel _do mesmo tbesoureJTO Eduartlo 
de Azevedo ~ ::iouz,. (por se achar nquellc cn· 
r,,nno) e o fiador Marcos AI"~ P~rcira salgado; 
n i'to se t endo d a.do o b"lnnço nos dias lrinl.ll o 
um d e Dezembro e pt~nteir? do corl'<!t!t·• v<Jl' se
rem feriados . E dcv~udo extst•r m•s cmlta S J~ 1U1l 

nit'!"'lp~ntó:; ~ l'Ín-.!oent~ e trcs a mil oitoce-ntos 
'~ Cluccwntl\ e qunil·ot c mil oitocentos c ci uc•>\!ula. 
o •l ll :Ltru a mil t;itoccntos c cincoenta e c inco o 
s :.Lldo <.~ ~ ccnt.j) c trinta e s~is conl,)s sr·"isc:<!ntos c 
t'Jto mtl _l' c~r cct! lltn~ e onze réis 03'j:fJ.).":.::ifll :, c nn~ 
dn d cpos1t.os publtcos, c deposit<l~ e. enllçi)(:S o d,, 
S<l'l~ t:Oi! l.oS qmn11entos e ti"CZI } mil cento e qnn . 
t 'OIILII t•o:is .:;;,.-,_11!,~140•, apan~s se encontrou, no di•~· 
do ns , a qunnt1a tlc CP.Ilto e trinta c clons contos 
<1n1.Ciltos c n1t•.m tn e seis mil soisc.mt.oR ü sr.ssentf, 
~ . ~ob rt>i:; pa·!:·2~SGti7 ~ in(~ius i \"c (JUinze contog 
ottoc~nto)~ e t}l.HlrCula tnH rt1ig c-m onr·aq pelo ,~a . 
l ot· de ta·~ rlta mil J"(•is. cada uma; naS prhncirets,. 
e a de em co cont<>s 01!oeentos c '!llimc mil tr~
z~ntos ~ qnarént~ l.·úis nas s.P.gutu.h\s, res ultnndt> 
nm n.lctttl ee de cmco contos d .... za•loW~ 1nil uit·, .. 
<'elltos c no\' e ata ." 'lttatro r,;is :;;:O I'J,~<lrH; ; ;, Yist:t 
do q_uc, _s,nuo Jâ tarde, aJion-sc para hoj• (r 
~l\tJJ!Uflçno :lo b:tlnnt;o, o qual tendo l u;.!.ar, vt."
Tl_ftc,,n.sl! hnxcr dcsa pparecido aquelle .nl r.anc~~ .. 
chz•cndo o ml'nci .. nado tia·lor qnc se encontr-àl':t 
<l~utl:•! 1l c uma gaveta a q;tantia de d,)US contn';ir 
d·> t'Cts em not~s. recolhendo elle a 1le t rc;; con
l>>s der.anoy~ mil oit~cnt;>S e nOYenta e quatro 
em on,:n...; ~ tri ut!l mil réis. EntreLanto n s.nnma. 
nesta Ult in!a ci<p~cic exist>mt~ na c«ixa de mil oito
centos c cmcocnta c qulltm n mil oi!.t>ccnLo~ c cin
co~nt~_f: c! !I CO clc,·óu-sn :t dezano,~o conto~ cento e 
s.:JS mJl l'cu; (l!J: l0-JS000).quepor pot·fa.-ia dcs~n dl\ta 
M <Jt'denou a o thes~ur~iro r cd11zisse a moeda le-
gal, s~h pena de ser considerada como alcnnc~ 
~ p~occ<ler - sr. na· fórma da lei, 1nandando·se t!J: 
da.n~ pn.•s~1· QS S:tl<los nu$ especics ~~~~ devi<1•"> 
e x_t~ lll'1 e la wando-sc o~ competentes t• l'llii)S n-> 
Ih r~ oJarluella cmxn, c no3 de tod~t< ns outras 
enjt.~S sa elos üstaY;..l o conformes: o que tudo s~· 
lcr·OH ao l'OHhl!chn.enlo üo Ex~rL s,·, ~n~e~idt:nte tlrt. 
p•·o •:i ll ~ia. B lé~·antou-sc a s essiio.-Nkolli.<> V<lll· · 
tu•·a F._,.tunn , official-n1aior da socrel:lria, o es -- · 
Cl'C\'J.-José Jo~•jllim d •> Alllwilla Arnis,.ut.-JO(t
~uim X w iet· Fér1·az de Campos.- José Affons >
l !Jr elt·a.- E p:u·n const:tr pnss~i 11 presente em 
nrtuJ_(l do d espach o d_a Ill111. Sr. · inspect or. B~
crctnr•a <la th·•sottro.r•a J., fazenda em P ort,l
Alc::,-re. 2'i d e ~faio d e rtl;.>.-Pn"•l tt mil e seis 
cl!nt os r4~!s do emolumentos. - (j offi.cial· nla~or 
.. \"it:olâo T-G"n tu Pa lr ... o~·tuna. 1) " ' 

(Dw·ant~ .:.~ta l~iiUI'<I oS>·. pr8 it!,mte toma o 
seu luya>·.) · 

E_sta certid iio póie nma lu7. completa nest~ n~ 
g •lCIO : o nobre deputndv hoje de,·., csta1· mu itv 
urr . .:p·~.ndi<l .., «a ins lstenci:J. com 'lua se houve n(). 
tiOU du·)cl\ttiO, quando tantas ~ ve:r.c:~ ll1e dil"ini ~\ 
r~clnmaçiio d e que t •>clos css~s pont.os coast,fni <> 
<lo termo un exame. 
~e~lh01'1!8, f:tucm ~_atreve n ncga.r a vcrda.dc Ctl· 

nhectda llOI' t l\1 SUJCtta-sc a pnss:u· p.1r "randc& 
huntilhtt~oes, tl01'quc n. \'cnls •lc é unm Fuz CJil•) 
b r ilha ; clel>n.ld~ <C procurará. abaf;tr essa lu:., clla 
111\ do tt·nnspil-ar, hn de appareccr ~emprc em t•>d•• 
o sc11 l.lrilhllntismo. 

Agora, meus ~enhorcs, com~let~rci os cscl:\rcci
montQ2 qul! ainda devo da.r a cam.arl\ n l'l!sp~it•> 
destft 111cSmn questão, vara tomar bem sensiY~ I 
a inteit·a sam-t·xzào com ·'l'tc o illustre depltt:Hlv 
tant.o. ~e as!ot'~C'U no empenho de encobrir a Yct·
tla,(c de Íll.etos que e•·ào de notori.,dade publica , 
quo esta,·i'io no conht:eüúento de todo o munll» · 
na cid a.l e. Jc Porto-Alegre. 

O illust rc d~putodo trou:~:c-nos uma h i$tori;l 
muito longa dit g•·nnde d ifiiculdadc que l1a cnr : 
Porto-Al~~re d e moeda naei(ln ::tl , difficuluarlc que 
fez eom <1 \te o tbesourcil'D recebesse onças, m oeda 
estrangeira , em dcpo,.ito, pcrquc d e outra ma
neirn <>ra impossi,·el v erificar--e os saques dn-
911CJln prat a de Porto-Alegre sobre o thesouro. 
IJig•c .-. •llu;tre deput:tclo que ni~tv n1io ha,·in o m~ 
U•1f hh!OU V4Hl it.•nte, tlOT•lUC ~sns OllÇQS fi.e!l.Yii.O Cnt 
ll<l ()t)~ilu, 'I"" ns (l("soas qnc nlli ns punhlio ~m · 
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SESSÃO EM ll) DE JlJr--HO DE 1855 
U. l~p.usitv oiTt!rocEio tolln.s. n:s garat•iius J)aro.1. n.;s· 
g·~l.Lal-as t~m t-cmpu opportuno, por UJOdÜa llacw· 
iHJ.:~ Est;t. cscns~ apt\.!:.;cutada. pe~o illu:o;t.r~ <.lc· 
}>Utado ui\0 ~ por fúnna ~lgtnua. proc~ucii\C, dla 
u:lo póJe relevar esse thcsourciro da culpa ~m 
(lU~ int.:ort~l!u pt:ltJ ::tbuso tlo l't:>cebüu(lnt-o tlc mot=da. 
~st··~lngcira. A t!St.~ re::;peito do\·o in(onna-r a ca-. 
1n.ara ittlt! em Cpoct"L;; âlllCt"iotc::::, du\·a.nt.e o t~?:mpo 
enl quú occnp::tnl. o lusar do inspect~r Ua ~h~
:-;out•urüt do nw Üt'il fl•l (' d-.l Sul, o a dual ~SCl~J\-~lU 
da alfllll,lq;<> Jcsl:t cÔL"lc o '$1·. Hllrl•nel Ardmnjo 
t~al\"ilo. em ux~\l\1CS \'l'Uc~J.ido.~ nos cofl'cs :a. carg-o 
do thcsumci1·o Ped•·o de Azc\'cdo c Sou•a foi 
~ncouLraUa mr>ct.l..a estruug('ira. su1Js1.ilujnclo a luO':!Ja 
nnclonal: o thcsoureiro então alleg•)U essa escusa 
ap•·es~n,ad:\ pelo illust>'e d••putado. a ditliculclnde 
do :tppar~dmemo da m>lCd<t n3:clonal; mas o rc. 
Sllltado disse• fui l roi que O )>Onl'U.JO ÍllSjlcCÜ>l' 
da thcsom·arin cx.pcJio ns port:u·ias n1ílis t<!l"mi
nante~ prohillintlo absoltltnmcnte o abuso de se 
l'eccl.J,~r nos cof1·es d:"L thesüarada. 1noed.n. üstr.a.n
ge i •·a que a l c i nilo nd mitte. 

! ue todos esses abusos que :>CJai tenho aprcsen
' tadv c pnwado com uoemueutos. 

O illustre uepulado ua resp~>sta que deu a res
p~ilo do f:lcto d:> p~rocguição fdta ao benenH;rito 
t·~nent~ .. coroncl de guard•l.S naciouae-s Patricio 
Ylei1·a Ro:lriguas n:lo foi mais feliz que nns res
po,;tas uc quo rn8 tenho ~ccupól.uo. PrincipioQ 
pol" declarn:t qlie niio nutria os ~cntimentos da.
qudt~s que nunca encontrão nos :ld\t~rsarios 
s•~n:to ca~·act•:!r~.:.J: dosprcz.h~~is, quo nã.o ~~guia o 
systcma. J .:: difTam:-u·. seus ad-çcl· . .;at"ios 1 que p~lo 
coutr~wio el~a. generoso, ra~ia justiça ao earac.teL· 
honr;ldll. Jc quem quer que o th·esse, e por isso 
nãc> p:>dia desconhecer que o Lentlnt~·coronel Pa
triciu Ylelra R•)drigues era hom~m incapaz de 

En, .~l'. prcslàent~, no r~qttcdmcnlo quC. 1.~uho 
Ue oiT~•·cce1· •.• 

O Sn. Pm;sro<e:<TE :-Devo ob~ernu· ao nobre 
depnt:Ldo que é finda a hura da.' Jiscuss~o dos 
Ye<Jm•riment.os, que dcYemos .passar :\ segunda 
pnrte da ordem do dia. 

O SR. SA>!o I.on,\TO Ju:-;roR :-Eu peço ;, ca· 
lllara que s~j_u para commigo benigna, que tenha 
l'anl commi;t" o mesmo procedim~nt:> que ki'J 
com o illustre deputado, a quem estou rcspOil· 
dCllll<l (apoiaclo8); , , illustre deputado peilio ur. 
genci:t pa1·a conclui>· o seu discurso, cu far,o o 
mesmo requerimento. 

[Consultada a camam ge concede urgencia pa;·a 
que o ;s,·. deputado c011clua o seu discurso. de· 
cid•: que sím.) 

O Sn. SAY~o Lon.\TO J~::non:- Diz\a eu, se. i 
nhores, que es!:'a escusa par fUt'lna. alguma podia ! 
npro>dt~r ao thcsuurch·o, pot·quanto, em virtude 
de ordens Dlllito terminantes ~llc estava obri· 
gado a não re~eber moecla <Jstrangc\ra em sub· 
stitui~ào. de •noeda nacional. };o requerimento, 
que tenho de o!T~recer à cD.mara em snbstit.uiç;io do 
:~pr~s~ntado pélo il\ns1re deputado, lllCU e~llcgn 
I>elo Rio.Grande do Snl, ctt per,o que S A exijn tlo 
goi·Qrno a remessa dn certtd :lo dos termos de 
c~ame prvecdido~ u:1. tilcsouraria durante o tempo 
em q11c occupou o lugar dP insp~cto1· o actual 
escri\'iio da alfttndtgn da ~·jrtc; ~~o mnis a cer
tidão .das dÍ\"êJ'Sas pO!'t.ai'in.s ·expedida< p~r ~sse 
insp~ctor ao Ulencionndo thcsourciro, para fazer 
cessar· o abu$o do :rl'cebimento d~ moeda cstran
g~ira nos cofres da th~~ouraTia. A' vista dos es· 
elarceírn~ntos •p•c tenho dacto a.· camnra ficant 
inlckada da. nenhu11111 mz:lo quo o.ssistio ao il· 
lustre uo~utado em tlldns a:< · consiclcraçüe~ que 
fez p><rn JUstificar o procedimento do thcsoureít·o 
em que<tão. 

Senhores, ainda dc\'o assígna.lar uma circum
stancia, o ó que o illust•·e do pulado, que tão bem 
rnnnP.jn o; me10s oratorio;;, ate se praw.leceu <la 
cil·cum,;tancía casual de não se acharem na casa 
()S meu;; honrados co! legas, o Sr. Freitas Travassos 
c o Sr. Bl"u3qu~ para inYoear o testemunho .dcss~s 
nobres deputados em favor do thesourciro; de 
maneira que apparecc no .discurso do nobre de
putado o testemunho desses illustres membl'OS 
im·ocado por elle, e ao mesmo tempo o silencio 
dos meus nobres amigos. 

As pessoas quo lerem o d iseurso do illustre 
deputado não sabem da cireumstancia quo agora 
ftssignal.o, isto e, que ~sses hunrados membr.J.; 
não S<l aehavào na cas><, porque, se nell« e~ti· 

· ves&€tn, seguramente tcri.ào reclamado, porque 
c!lcs, bem como todas as pessoas da cirlade de 
Porto·Alcgn;, ~abcm perfeitamente da existeucia 

eomm~tto,r um.t mal\'ersaç:\o semelhante, como o 
r~cet>im.mto in:lcvido desiln quantia. O illustre 
uepulado ailtda levou mais longe as pro1"â> do 
seu crwalheirlsm:>: Jüse : " não tenho rdações 
nenhum"' cllm esse. tenente-coronel, não o co· 
nJJeçl)7 C _1ne.n n.ch·~r.:Bario. tnns son g:éneroso, dou 
nisso ·o exemJllo uc completo c:n·,ühei;•ismo. , 
Ap>"<>Ci;uemos uu1is adianto ostc rasgo do tão su· 
bido ca,·ulhdrisruo. . 

Primelmmente dc..-o obsen·ar ti. ca.mara que o 
i! lustre ucpuLad9, com quanto ni'ío pudesse por 
fúnua alguma púl' cut duvida a probidade desse 
multo -respeito. v('! ancião, toda1•ia llntendeu que 
ba\"ill mn •notivo pla.~LSivol pill'a o resultado que 
nppareceu na contadoria, q.uando esta allcgou que 
luwia duplic:1ta, porquanto a ordclll do dia ex· 
pedida pdo s~. g~nct•::ü marquez d·> Caxias tratava 
d~ 1)a;•arlas de co•·pos, c niio de pnradas das com
p:mhias. Entretanto o ·nobre deputado, tendo· se 
pmcuncio.do por c•ta fórma, foi o pt·oprio depois 
a r-etratar-se, porque disse: (( Eu com isto não 
quero dizer que em fundo o Sr. tenente·coronel 
l:'atrlcio não tentta toda. l'>lZào, o que porém af-
ftrmo ·é qu" el!e niio foi demittido por este facto, 
que as provas que aqui se apres~nLúr110 não 
convencem por fórma algnma que a pr~sídenchl 
o uemiLtisse por semelhante motiYo, e sobretudo 
que " presid•!ncia tivesse intento de infamat esse 
c!dad:1o. » 

Senhot•es, eu iJ:etnonstrei da n1aneira n. ·rnais 
eompleta que a presid·)ncía espreitou a ocea$ião 
de cl•,oretal· essa demissão, ~._que em vez de ter 
o procedimcnlo que e•·a o. natuml, c o Ilnic:o a 
scguir·sc. qunndo a. ibesournria accusou a e'i.is
t~ncia da duplicata; em vez de ordena•· ao Sr. te
nõnte.eorond p,ltrieio ·qlte entrasse e.om aquella 
quantia para os cofres :publíoos, tinha trazido 
essa; du<"idas o.o eonhacunento do govcrn.-, im
perinl, l>!U"n despertar no animo do goverrno sus· 
peitas contra n prollidade do tencllto-coroncl; .6.z 
ver qu; o go\"crno, peltl!S infontHlções trazidas 
a seu conhecimento, não podia ter outro p•·oce· 
dímcnto senão o que tev~, quand~ ordenou que 
o twente-coron~l Plltricio tosse obrJg-n.do a entrar 
para os cvfres publicos com a importaneia da 
duplicata; fiz \'er que foi n~;sa occasiiio que, o 
prcsident'l da pro,·incia demitti.., o tenenté·C<'l· 
ronel, de<:la!">lndo que o fazia a bem.do se,·viço, 
c mandando publicar na. Gaz-et<1 Otfkial que o 
unico facto im:porlanw, que luwla oooorrído na 
!!llarda nacionnL era a demissão daquellc tenente· 
~oronel, l""JOr grd"l?!s motivos· ao que .P~'·cci~, mas 
~e ainda nao e>"<io do dominio publico; fiz ..-cr 
que todas e;tas circumstnncias reunidas formão 
a pro\·a a mais completa, de ((Ue <1 fim unico 
d.~ ptesideneia era infamar ao adversario a quem 
acabaYa · de exo.utorar do commando do corp.> de 
(lU&l'das nacionaes da freguezia das Dórcs:.. . 

1\fas disse o nobre deputado: « Esse nao fo1 o 
mo ti v~ a demissão f~i decrotada po-r outras 1'11ZÕes 
que posso a <lat·: na fregu~zi~ das Dõres o p.,-o
c~sso eleitoral tem sempre eorr1do de uma mane!ra. 
a mais irregular e monstruosa ; de toda a proym
cia do Ri~> Grande do Sul e aquella freguez:,a <> 
ponto em que maiores irregl\laridades se têm dado 
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nas eleições; nttcntados mesmo têQ\ lur• id<> u!li, e 
~•~e t<!nellte-<)l)mnel ó o chefe pronunciado rio par
tido que tem commettido esse• ntb11taJos: e o llre
-sidente da pNvineia, dclcgad-> de um govcmo ellja 
missiio é toda <lo! l'az, cuja mis~lo é a calma da s 
pai~ües p olíticas, cuja nüss~v ti toda de coneiliaçii:o 

.,..eria infiel ao g~vcrno se não dcmitti•s~ ao tenente-
coronel. • Eis aqui, meus seulAOr~s. como o i!lu;trc 
deputado explicou ,_demissão fulminado. conto-a o 
tenento;-coronel Patrício Vieira Rodrigues, 'lue clle 
.disse não conhecer, com quem dis~c não manter a 
menor relação : ma> em tudo isto, meu:; senho1·é$, 
~u assevero, não ha ,;enão falsida.le e grand,Ual
sidade, as prova s en vol-as dou. Se nas Cleiçóies <ia ! 
:freguezia das Dures houve•sern as irr"galaridadcs · : 
que o T)Olll"e <leputado agor a denuncia, s• essas '. 
eleições fosoem ucvmpanhadas d()S uttentaJo .• que 1 
o nobre dcputa<lo aftinnu terem nellas existido, M il. I 
poasivcl que o Sr. Dr. Luiz Alve• Leite de Oliv~im 
B ello, membro da me~~. du collegio cleito1·al <lc 
P orto Alegre, hou\"C3Se assignado um parco c r j ul
gando regulares essas eleiçü-!s; o Sr. Dr. Bello que 
-é inimig.:~ irrccoociliascl o fidagnl desse t~ncntc
coronel P att·iclo Vieira Rodrigues, o Sr. D r. Dello 
~ue era. inten·amente prejudicadú por esses eleitnres 
qtte f<Jrilo os unicos do collegio de P orto AlcgN que 
1he recusarão seus vo:Os? Se l!Ottvcssem ess.•s in·e
:gularidades, set·ia possi\·~l que o Sr. Dt·. Bello, 
p&la segunda. v"z, como .membro da gra11<.le com
missão de poderes desta eamara , t•Jrnn.sse a dar 
um voto esetipto julgando milito re~lares ess.os 
elcii)Ões? Qu.~m n:io ve, meus ,;ennQres, m>lni-
1esta fal3idade em semelb"lites a.rgu içõ~~? 

pal.a,·ra a este respoito: m:1s CO\>lO o noure de
puta~o. '?!~ c:~n.;nrass<.' p e>r Juwr:.J· fo:i to •·cpat·o n:1. 
s u bdt\"'LS:to dl'ls 'processos, é e.:c:ra.th~d;Y, etnit.is::;o 

1 a. opinião de que sendo r <•.<itlcntcs clll tcnnos dif
fcrent~ os t~!vs itnplieildo:; nes se crime, tatn bt!m 
ern rcsp~\lo a lei n;io era P•)Ssh·el <jUc so dei
~as3€Ul de Í!JL'n\a:1· di1Te rcntcs pt·occ ss•)S. 

Eu., Sr. pr~si-lcntc, dcYo a estl!' r ospe.ito p r odtl· 
r.ir, n[o raz•1t:S, porque ostrrs do cel'to ri:Io con
vtmce~n av nobre u eputado, :Jpt>Z:<l' <.!e q ué a 

Agora o cavalherisrno do n~bre deputado, que 
.n~o conhece esse ciJadão, que n:io tem com ellc 
r elaç.ão nlgumn, que tudo quanto dis$e a bem dn 
sua nonra fJi só por espírito de ganero.<idade para 
.cnm seus adversarios! Ma;;, meus senhores, esse 
cavalherismo 11ão é como se MS o.presenta: nem 
tltdo quanto luz c ouro . Se por ventura hom·e•sc 
esse cavalherismo, o nobre deputado n;'io iWa:tç,aria 
proposições dest:t ordem, cuJa· fals idade e>t<• de
•-nonslrada á p•·un··i pelos factos os mo1is signíJica
tivQs; e tambem não nos viria diter que esse 
bomem lhe é inteiraments estt·a.1\hll. Niio; o nobr~ 
de pu ta do sabe pcrfeitamcnto quo o tenen ta-coronel 
Patrício não es t'IL para com elle nas circum;hncias 
.em que aqui o pintou. O nobre deputado na occn
sião das eleições diri~io-se "' esse homem, teve o 
apoio delle, agradeceu-Yhe es~e apoio, dirigindo-lhe 
uma carta de desp~ida, offoJrecendo·lhe s~u pres
timo n esta. eórte; e protestando-lhe gra,id ão c reco
llhccimento; e;;ta carta póde ser pubHco.dn uma 
Tez que o nobro deputa.'lo o antoriso; eu sei d~ste 
facto. Não so. diga portanto que ha inteiro cava
lherismo: n~o, meus senhores, estll> são, as rda.
.;ões ~m que o nobre d~ptltado S3 acha parn com 
'-este homem, a que!n na verdadP. trutou çom muita 
generosidade I ! 

Tratarei agora., Sr , pres idente, d11 questão dll 
moeda fdlsa. Eu bem pooia dispJnsar-mc de dizer 
uma só patnvrn a este respeito, por.1uc, em ver
·dade, 1!: m~ncira porque f~i contestado pelo !}Obre 
-deputauo o 11- prova.· a ma1s completa da ' "nhdadc 
de todas ·as ~nsuras que áccrea dcs Le importantJ 
~ssumpto dirigi á. prcsidenci a da. prvvi ncia do 
Rio Grande do Sul. 

O nobre deputtldo, Sr. presidente, não negou que 
h ouvesse a subdivisão dos processo;;, não negou 
que as autoridades policiaes tivessem descober t{l 
os dados necessarios para. ficarem patentes todos 
-os tenebrosos nrcanos dessa 1mmoralissima es
pecula~ão, não n<!gou nada disto : n•lo n~gou, nem 
podia negar que da subdivisão dos proceuoo é 
.quo re~ultou u falta d~ instrucçolo em cl\da um 
dellce, porque se 1111 provaa (ouom todR.s colll· 
gidas em um só proeesoo llcarlc oom patente a 
Tardadll, csaes moedeiros faLias ui~<! ostariilo hoje 
.iunoceutado• como o roriio. 

·Por conseguinte, eu nilo precisava dizer uma 

3<test:><> l'et'>e ~cbre um nss ,mopt•> int·~iramcntc 
itf~rente da sna profissão, c n11 qual o nolire 

d_oputa.do n:h poderá fallar cotll a<tuelle conhe
Cimento de causa qne eu c outros ntagistrados 
deYP.mo . .; ter; nssim, pois, Yer ci se o p -sso con
vencet• com um :lrR"utnento tle · aut.oriUa.clc-. • 

·Senhores, a opini:io que cinitti d~ quo:: o pro·· 
cesso do,ria set~ um sú, pO't!'\11~ o e\'i.me ê ra sú 
um, - moeda falsa import.ada dl) cstrang.,iro, -
e ;sa opinião ó t:io razoa vel que cu; deputado da 
opposlção, quero lou.var-me no 1):\.l'ccer du n~ 1br~ 
n1inistro Ja j ustiça; não o r~eUSI) , rlcsejo a este 
r <l-<l?eito ou,·ir a opinião do n obre minh!r <> : estou 
UHUI? certo quo :;. Ex. ha de r.:co~ol1Ccer o in
teir o a certo <las obs~rvaçõcs q uc foz a este res
peito, q11C o pt·oeesso mio dev ia s.::'r S<!nilo am, 
po1·que o crim<i: era um só, ~!llbOr,, ess~ crime 
!osso cmnpl~xo, .eutbol':l compr chcudes-e l:nLJi tos 
individu'); e iotet·ess-.s ditTerent~s. Assim co'no 
tombem estou certíssimo de qoe o nobre zrunis
tl·o da ju~tio;a ba -de rccon hccl'r que o· mão des
fecho d.t!ste negoci.:~ proveio da m:i .direeç.to que 
lhe deu a. pres iJ.on cia do R io Grnnde do ~nt 
qaando, ~m \ "CZ c.le mand•r colligi~ todos os es
clarcciment<ls em um só proc•sso, ma~don fazer 
essa snbJ.ivis5.o t.lu processos, de mnn~ira que um. 
réo foi pr.>cessado n" cidad.o do Rio Gt'ande, 
otür() na viHa ue S. Gabriel , .e outro na cidade 
de Porto-Alegre. · · 
. Senhores, se por ventura fossem valiosas as 

consideraçõoJs que a eote respeito fez o nobre de
putado a quctn estou respondenJo, ent..\o esses 
processos n.io devi:lo see somente tres, e s im 
quatro, pGrque Man.>cl B~rg~s du !tocha não era. 
tnorador da ciJ:~d~ do Rio Gran..Je nem de s. Ga
briel, e nem de Porto-Alegre, c shn dn fr.,:::uezi:t 
de Sant'..l.noa do Livrauo euto; termo de Ale<rrete. 
T~ago esta obs~rvuçi.io , P"rq ue el\n de nlgmna 
sorte f.tz re3alta.•• o nenhutn . fundamento <lus ob
Servações que a. .cst& respeito íor:io apresentadas 
pelo nobre deputado. 

Tral.!!ndo c.los crimL'S commettidos pelo j uiz mu
nicipal supplente da Yilla da Cael10cir a, João 
Thomaz de i\{ c nozes F i! !.to, o q,uc fo•·ã o a cober 
tados r.elo pt·esiJ~ tl to da provi neta do Ria· Grande 
do Su, o n obre deputai.!~, se é pos~iva!, ain 'a. 
foi mais infeliz na üdcsa. quo a este respeito 
quiz fazer da pr~sidcncia·i.l:l pt'OYi ucit\. 

Eu trouxe :i. casa, senhores, o officio da parti· 
cipação dirigi<la p~lo juiz munielp~i 3• snppl~ntc 
da villo do Cacboeil1l., Jncilll.bO l'r,mco d.: Godoy, 
ao p residente. da. província, rdal.ílndo o attenlJldo 
commettido na scss~o do _tribunal do i ury por 
aqueUe l• suppltnte do juiz municipal, J oã o Tho· 
maz de M enezes Filho. 

O nobre deputado 1\ vista. deste documento não 
póde· pô•• em duvida a cxí~tencia do referido at
tentado, e se eon 1 cotou t.'io ~ómonte ern dizer 
que se o presilente do Rio Gr~nde do Sul é 
responsavel, porque tendo recebido c~<a pa.rtici
paçllo não mandou processa•· av supplente cri
minoso, tamb~m é r esponsa\·cl u juiz IJr<:sidcnte 
da S'S~t\o do jury, JlOr não ter wnndado autoar 
aq~elle Lurbulent•>: de sorte quo ent~ndeu o nobre 
deputado que fiC•lVa feita a defesa do presidente 
do Ric Grande do Sul, um:. vez qtt~ a accusação 
qn) pJdi::. ser felta a elle pudesse tombem com· 

r. rehender a. e3~e juiz! A' ,·lsb. -de uma tal de
na. ou nilo fll(O mais observação a.lgnma . 

Polo documento que apreseot~i à ca>a ttl dis-
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·-enl·:;o qu;• pri.)f.:!ri n:1 occ-nsii'io ll!L d.i.::.cus~ri"ü~.l1 YOivJc 
;:!'1'11\:U~, '\·,··Ls'~ que 11 pt·csi~tPm~ia ttvc pat tidpn~.:'io 
desse J1:satino, a::os•na '<'úlHõ Ut' muitas lhal~ .... ~r~.a~()0S 
do 1° ~upplt~ute do jtdzu muuicipa.l e de <•rpl1iios U.a 
Cilclu .... cira, ~· ~1uc a pn~::;iJ.t•uda. püz uma pt;•lra 
::;obre hulo is.su, :l. pr.!~illcuda. a quem (~umprin, 
pur nn~ _ l'h.•v(~,· t•igot·o:so, 1~1~1H.lar. prote1l~r [\ re~
ponsabtllda.~le üo ut\!:;ln•J jlllZ, p01s que esses cn
Jucs •:1-tiu p tt lJ Ucos. 

A -p,·,·~id• nciu niiu st. p~~;r; púqra cn1 c..hnn de 
toda:-; t•s.sns grn\·l'S accu~a'.:Ues, cumo Uc mah; a 
mai~ tratun Uc dt.':;.gll~tat' ao dt•l0gado di! pC~licin 
dn Cadh , ira, ntim de que pedisse " sun de
ruíssãv7 o..: :ns,-)im f.\lh~ i~tv úúllSt.:'guio n<~m.:•lU. n 
esso criu1i:1o -o Jo~10 Thntuaz ü.:: )J~nc7.rs l-~1lha 
pn.ra o ca1·~o d~ Jdcgado., c teceu-lhe os mah:l'CS 
clf'gins no l't) lnt.-~rJu ~0111 que o\hrio a s0:-:.s:lv t..ln 
asscmhléa pr"vincíal o anno passad" 1 ];:stA pois 
.R•·m·a,lo quo •rna.11<l.> o nctual presid,_·nte tio Rio 
Gnuu~e do ~Hl qw·r pl·ot ... ' gcr n. se~ts nnlig•)S nüo 
OilJa a cunsjüe1·::u;i1o ;lig:utua, salla por cinta· de 
tudo; e a nnica l'f<7.:\•• dc•ssa pl-otecç:JO dada pela 
~~·esidencia do D.io Grande uo ::>ui a e>se moço 
c ser elle frenetieo partiJarío da p!l.rchlí~ade 
ptllitit.·n, :~e qüc ::.c t:.:n1 cun~t.ituido cher.~ o pt·.::
DiU ... ~utc J.a. pro\·jncia 

O nobre depl\tadu a quem respondo, para m~s
tt·ar (}U'' eu havia sido illjusto qu~n~lo acoimd 
dt~ ilhga.l a non1CH\.~ào dcs:5c JvUo .. Tlwtnnz d.~ ).lc
uczcs 1·-ill•o para 1" suppl~nte do joír.o municipal 
c ue orpllil.os ua Cachoeira, disse que uma ver. 
q1le o Jo snpplente nomeado não ho.uve,se acei
tado o enlpl~t·go, e m1(1 .tivesse sido juramentado, 
a presiJencia ;,staYa no ssu direito p1·eenchendo 
aqu~tlc fugar- :,it-. prc<idente, cu direi que ninda 
u~;osta. l)nrtc nma. inl.P.il'n inf~liddnd~ aC.titupaniJon 
!lO nobl'e- d.cpnta.tlo_ En1 out,·o::; tmnpo.;~ confnrn~e 
:t intcllig12nc~~t sempn~ seguida por tod .. s. os nu
uiste1·ios,. nuru·a !':!c considerou lcgnl a nomcllçi'io 
d~ supple11 tes d~ j uizcs manidpacs serliio no 
principio Jo qnatritmnio, ,).u qua.ntio a. lista tlós 
tnesn\uS Sllpplt:'ntes e:;.tava ~xthu.:ta; tlurantu o 
nctual ga1Jiu~tt! ~~ fJ1lC appnreccn tnn a viso do 
Sr. ministro da j>tst!ça, fundado em um parecer 
da rcspcctiYa sec(iio do consell!o d~ c•stn<lo, a\•íso 
n_ ij() de l::l de Fcv~rdro d·e ltl5l, no qual se d_e· 
clara qne no neto cl~ haverem ,;npplcntes nno 
jur:~.nH:nla(lo~ é J .. ~gal a nolnNlt:ão d~ outros sup .. 
plentcs p:wn preencbe_rem as !a1~'1S: mns n::t s~
gnnda pm·t~ <le>~•. tWISO s0 dtspoe mu .to L~l'lnl· 
uantcmcnte qnc lRSO nunca se den:• da•· em 
t·clo.~·:to :1• •S prhneit'os lug:urcs, que os ::>Hp.lentes 
j•naÍuc>ntntkH.~ nl·~t~ caso prc~J;IIchcn\ú t\s Yitgús 
~~u.e lHJU'\'Cl"uln nos primet~·os lu~nr,~s, ê 1.~~ ljuê 
fu:o:SclH utJ\".;Ullll)llt,! notucaJ.us su o potlenw ser 
pnra os nltí111os; jo\ ~e ,·e pois que Joiio Tho
maz tlo :l.l~u~zc~ F1lho níio podia ser nQmcadll 
s~·não pa.ra o lú,:::.u· de _ti~"~ supple.nt.c., . .:! n~n;::n 
pritueit·o; ln:;~' n }lunlctu;;.lo desse 1udn·lduo c ll· 
le:;:ta1, rcconlJeci·Jntnente illegal:_ 

:>enl!or.,s, o noht'e deputado nao podendo contes
tar as j usto\s censtnas q u~ tenho apresentado a 
re<pe•to dós acto.; <·X.lra.orJinario~ da marcha des
r~"rada da admidsLt·a~uo do Hio Grande ão :>ul, 
po":-que eu c._,llo<Jní>i totlas as (!Ueslõcs em terrcnu 
po;iti,-o, nàv podendo n<·gnr os fact~s, t~m .procu
rado pot· todos os m~ics attentt::ll'" a uHpl"cssao · qnú 
as minhas U~bt:is pnlCL'\.*l':.lS podcn1 c:n~~:try ~ por 
Í$su 1ne apres~nt.n. conto u1n. hotnctn apa1xonadol Je 
uuul natur~za ardente que precisa de \ll'Ompto 
d~sa.Uafot colllo um cxageradtJ ! Sr. presidente, cu 
n;io tlu\'ído que teul!a empl-c:,'ado alguma <lur~za 
nas phrases de que 111c tcnl!o sen· ido : ~ninlJ:JS 
cxpr .... ss(,c~ sti~J tOSt'-aS e llc um houu:m que n~to saU~ 
tlizer scn:lo o qu.~ sen1t.1 , se hn cxagerac:ao esta 
dia tH>s ~xlr;<oruinarios cscaudalos, ,-el'tladcira
mente incti,·e•s, que tcu!Jo referido: nã., tenho o 
tulcuto (! O cslvlo lliptonta.t.~CO, não ~ei aJllf:ar Cf.ln· 
suros que se ·r~·fert.ltn a dt!satinos da J?l"aYi<lade e 
jmportancia dos ,,uc lenho est;gntMisaao_ 

Sr- presidente, so ha rnd<'7.a nas minh:cs phr;lSCi: 
f'U dirt.ü que <lS~a ru~le~a ainda esl;.\ lnllito a.baix.<> 
das <"Õrcs com qu~ de,'iffo ser f:~ho(:a..1o3 esses 
f.utod: niio ha CX.)JresSÔCS ba~tantem.,ni~ fortes
que gt-j~o nprt1prindas pnra a dC!vidn q tHllitleo.ção 
<l~ alguns actos da prcsidencia do D.io Grande do 
SuL 

Senhores, a cnmara roi te.i~nmnha tle (jnD eu 
nüo pude eoncluir o discurso qnc proferi na discus
siio do voto do g:racas, ttssim ~mno d3!; protesta
-:õ•~s qnt\ tcpho dirigido deste batll'O todas as v~ZC!J· 
qne te11ho sido provocado, j:\ qnando falln,-,. o 
o nobre prcsidcnto do conselho, c i'• quando fal
lu,·a, lll<! rcspc.nrlcudo, o uobt·e depnta<lo pdo Rio 
Gr-r.ndc do Rnl: a carnarn, pois; c5t:i certa de que 
eu alnda não apresentei os factos n1;1is gra,·cs, 
uLtis lu:~dionilos da ndministrn~üo n llUCm tculto 
ccnsuraUo~ 

Senlwres, ainda m~ resta ~onsic1cra1· os attcnta
dos que no Hío Gra.ndc Jo Stü se tem eommettído 
contt'a os u1a.i~ precioso:; dil't~itos tltl cidadüo: 
ainda n~l.o consldt:!rlÜ o:;. att~ntaJ.os tomn1ettidos 
cvntra n lil>erJade inJil'iJunl c contra o direitc. dll 
propriQdade, e vou ant1·ar ugorA nosso €l'Xame: tna~, 
ant,~s cltj o fit.Zcr, lJara. dar uma id~a tlo qunnt,; tent 
sido calantitosa n admitüstração do actual presi· 
dcnt.: do Hío Granue do Sul, eu von referir um 
facto que revelarl a toda o. luz que essa adminis
tt·a~o\o tem concorrido para abalar todos os senti
me li lOS de moralidade publica, tem concorri tio para 
a dssmoralisav,1o c completa ruinil. da uGssa sacie· 
dado. · 

Existe ha mui0s nnnos cst.abeleciclo em P0l'to
A1egre, C111n loja de fnzcndas por atacado, v sub-· 
dito p<•rtugncz Fro~ncisco Josú de Oliwirn. E~tc 
hnm~n'l .. e ca:;ado ent urna mnito hon esta. e respeita
vai f<tmilin. tlaquolla cidade; ha nmito poucos aunos 
m.andvu Yir cte Po1tu"al unta sua irm:i: esta s"C
llhorn, que por SUU reconhecida ho:leStidULk, pelas. 
dotes ·la que parn ccom ello. tão prodig;t f<•i a lll\tU
rP.i:ü, pela ·posí,,Jo de sua fanH!ia, ostO.n\ no ~(<S•J 
d" tuet·ecer toda a consid~raçiio, touos os respeitos· 
.la sociedatle, ~ de aspimr a um fut.m·o de felici· 
d:r.de: Yio-sc de rep~nte <lúsltonraua, per,Uua e infa· 
m~d:\1 s~ndo este erim~ commettídu po1- um homem 
que _p-..,)a sua r-osi-,ão social devi'\ ~em dtn-id<\ 
algttma td' utn muito di\·~rso procedimento. 

Ex.i>tin na' cidade de Porto Alegre udtlido ao l.la· 
talhão 1:3 de infantat•ín o tomcnte Antonio Joaqnitn· 
Fe•-reirn Pintu; aste uffiditl tinha algum~s re!,tçoos 
cmn •'> ne~vd-,wte portug:ltez F'L:auciscG Josâ de 
Oliveil·a, c fa1.:cndo c1~~r que er<'l. vht,·o, çonro maior 
rlt•l•> l"'dio em C<l:Sflmento aqndla. scnbot·~, irmã do 
dito ne;;•)Ciant.,~, c <:nm eiTeito e~se C<lsmnentu tt!Ve 
la~m-; lnt\..'< cinco dias depois descabrio·sa que o 
oftkial era cus:t.d•J, e que tmha a primcit·a mulher 
no mnnicipío de Pelotas_ ~· preso c l_!lcttído,em 
pmccsso; a<J ~ella scnhom, ,.,cttnH!. de til o horrnd 
traudet qua:o:.i ch~gon a perder o juizo, Oeon dcsvai
l'mln: ~u·nlOU·sc com du~\s pistolas: ~mt intento ~ra 
Yillgllr <l Stta )l<)nt'a C UCpOi~ SUiCÍU:lt·-se: fvi pOrÚlll. 
p•·~seutiJo pela familiu, qnc teve de em;pl·cg''~ hn
InCilSOS c.uid~tdos para evitar qne o stticu.lio se nüo
constUlttnUS:5ü, porque: a victhua. e$taua d-.;cidida
lllCIItc resolvi.Ja a acalJar com uma. existcncia que 
lhe era insupportav·el depois de sua deshonra. 

Este acontecimento rcvoltvu a popltlar,üo inteir:l 
Ja cidade de Pvrto·Aiegre, de sorte qu~ .o réo mlo 
:tchou um só aJ\'og:ado que ilie quize:ise eucarr~gal'. 
d<· su:t. Jcrcsa, c te\·e de s~ def~nder a si propt·io ao·. 
jury_ 

No jttt'V dcrilo-s~ ns scenns de mní~'r 0scandalo; 
cst.(,·pre~-cnte o di!!:no jniz d<:! direitQ que presidia a, 
e~sa scs<iío do jun· dt• Porto-A.Icl(l'e, dle foi teste· 
nmnha ocular Je todo; os csennclnlo• qucalli occor
rcl-ào. Cvtll pnt~ccu a primllira UlUlher úu ~~o. ll 
sendo p~rguntudo n cote pt•h jttiz dP. dh-citn s~ 
aquella era a sua Ycrdadeir•• 1nulhcr, cnlou-s<! A· 
principio, mas no depois •lo instado pt)lú juiz de 
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SESSIO EM 1G DE Jl~llO DE 1855 1:35 
,]ircitü i"t~Z a Uecls:u~ru;i"io dê que ern sutt n1nlhcr, e 
'1 uc como la. L u reconhecia .... 

O Sn. TnAv.\ssus :-E' exacto. 
O Sn. S.,vXo Lo•n-ro JU!'IOn :-Senhores ltoU\·e 

lauto e:;ca.nclal.J ncsl-:.~ crin1c qui! a.peza1· das ~randcs 
.protcc~Õ('s do réo, pl'otec~.ões QUt! cxisth·ã;J como 
factos subscqucutcs o tcrn hoje dem"nstl-aolo, o tri
bunal de inúulg.·ucia d·. jury condemnou o réo 
no ma~un.J d;:cs (Jena.-; do crime de bigamia: rc· 
conh•,cclt que o crime tinha sido commcttiuo 
com touas as circumstancias u~;gt•a \'ante:;, que se 
deduzirão nu lillello accusntono, c ;tc~ou a ;,xl~
tcncía de qual•.1uer drcJtmstancia attenuantc a 
fa,·or do 1·<\o, senJo toda~ e~tas dedsv"'-'• segundo 
m& consta, tomadas por unntümidade de votos. 

Este facto causou na cidaue de Portu-AteN•·e a 
mllíol~ s~nsuçt'i.V: foi objecto de largas consiâcra.
çües : foi, por assim dizer, a ordem uo dia. N'nm:>. 
ddadc pequena como Porto-Alegre, um facto desta 
sw . .turc7.a w1o pudia. sct· igutJra.!u pol· ningucm, e 
menos :tinun pelo p1·esidento da pro,•incia, que s•' 
acha. sempre cm·catlo de uma rvd•i que lhe lcv" 
toda5 as noviJad~s do dta. 

Mas, senbare;;, este reo assim condernnado por 
um m·im<! de tal enormidade, por utn crime que 
nenhuma raz;io de clemenda, nenhun1 motivo d~ 
e9-uidude pôtle aconselhar que fique impune, este 
rcu cntend<;:U qnc devia. interpô•· o recurso da gL·w,;n, 
e apresent11t1 uma petição j>edindo perdão dus 
penas a qne fóra condemnad<J. Esta petição foi 
discutida no <.:Onselho dos Srs. milli$tros, e o con
~el!'o !JOje é culpatlo pdo escandslo que apparecc. 

Sim, senhores, .tremenda responsabilidade paira 
sobre os ~rs. ministr~s qu~. depois de examinarem 
essa petição, e (lS ínfa1'mnções dll qoe· ella vinhl,l 
acompanhada, eotendarlio que deviiio pwpor a 
corôa o percliio desse r~o. O perdõ:o foi proposto 
e foi dado. 

A :noticia de llaYer sido Ferdoa.do um réo seme
lhante co brio de lnto o coração de todos os hon>ens 
honestos da cidade de Porto,Alegre, e expressan· 
do-m!' assim não sou sen~o o écllO da geral indi
gnação de que se acha possuiria aquella popul11~ão. 
Uonn·istou, magoou profund nmente a todos ver que 
um crime desta natureza merecesse gra~a!! 

O SR. D. FnA~Cisco: -Ha brilhaturas mniores 
ainda. (Risadll$.) 

O Sn. SAYÃO Loll.&.TO Ju:-õiOn : - Senhores, um 
facto semelhante nilo abala todos os sentimentos, 
níio põ~ ~m risco a honra das fa.milins, n1io 
c:~.,·a e. nossa ruina, não desmoralisa ã nossa so
~iedadc? 

E' por esta fúrmn que se quer manter a mo
l'alidade e a disciplina do exercito, ludibriando-o, 
f&zendo \'Oitlll' pura as suas fileiras um homr~m 
que se tinha feito digno de todo o castigo que 
devia pesar sobre cllc por um acto de tanta im-

• mortl.lidnde? Qllem n11o vil quo este acto põe em 
perigo a moralidade dns familias, quo ''ai aco
roçoar novos sttentados,. e que sempre que al
,gnem contar com protector~s podet'úsos não te1-h 
1·eceio de commettcr crimes semelhan~s? 

Agora, sellhorc5, quem é o culpado de tudo 
isto? Quem ~ que fez pesar sobre o mini~terio 
tão terrível responsabmdade; quem é que lhe 
causou tiio (l'rave compromettimento? Sem duvida 
que o preszdenee da pru1·incia do Rio Grande 
-do s·ul, que faltou à lealdade que devia guar<iar 
para com o gabinete de qu~m era delegado, na 
lnformaçiio que devia ministrar na r6messa da 
petição de gra~a. pois que deveria ter informado 
o go,·~rno de tod<IS estas circumstancias que eu 
Dliudamente acabo de relatar. 

Entretanto, ·;;en'!:lores, o apparecim~nto d,o perd:io 
me convence de que, o~ ese!l ioíormaçào foi 
muito distante da realidade dos factos e da grR· 
~idade d:l culpa do réo perdoado, ou então que 

houve nC:l!;t .inteil*a omis~ão da. pal'l~.! Uu prcsl
duncia do U1a Grande J,, S11l. 

Em .<Jnalq_uer desto_s eas•>s fica provado que a 
admtm•lra-;ao do R1o Grande do Su.l tem con- · 
cnr~io.lo para ~l.Jalar todos os principias de mo
rai~J:H.l~e pubhca; t<~m c<?ucorriJ,J p::-.,·a a de.;mo
rnll:5af;:lo e completu ruma. da. S(•cicdad•!. 

.Eu, s_t!nltot·cs, de.•ejand'"t s~r e~clan:ddo~ tenho 
de ~OIIStguar no requerimenta qnc ,·ou. offJrece-r 
á. tasa, ettl so..bstitui!;:'io du rcquerinulnto que st~ 
dtscutt•, e. remessa da cópia di< informacüo dada 
Jl~lo pr~sidcnto da 1>rovinci:1 ,]o Ri<' Gr~ncl~ do 
Sul na pc~ti~ão de g1':1.t;!l. dflquene reo. A' ,·ist.a 
~esse documento. a camara tl o ll~Üz fi.c:u-üõ h.nbi
ht.auos P"~a :aqutlnta•· e apreciai· este facto cou-
íormc elle deve sêl-<•. · 

Scnhore~, cu v~jo-nv~ na neces::::ildade de re;;;mHh·~ 
T~nho nbusa~o- muit~ da altcn.;õ:o d~ cnmara. 
~'u7o l'!l)Oiculos) ; 1nas. a camara me permittlrâ. 
que amda par -alguus m otnentos fatinul..! :l. sua 
:~tlenl·'i", punruc na ,-erdu<.le os fuctos"que t~nho 
de salllnet~c,· uo Súll conhecimento são da m~ior 
g~avitl_a<le, c nlc pilrccc que a rcspei_t~ dellcs se 
na o poclc dat· o caracter •... 

O Sn. D. Fu.~~crsco:- De tam.-nduá. (Risadas. ~ 
O Sn. S.wio LoDATO Juxwn : - .... de taman

l1ut•, como vulgarmente s~ costnrna di::~.N· n t·es
peito dos negvcio:-:. de pro~rincin. A discu . .-~sf.o ve.rsa. 
sobt·e factos de gnmde 'mporlanda, e :a rcspêito 
dos q uMs h a. nee~ssiJadc elo maio1· e selare ci
menta para se cvrthecer tlc que lado c.stú n ver
dndc, paru se po<.lel· n-preciar a v~tdndtira. sih1a
~"'o dn< ca usas na provinda d., Rio Grande do 
:>ul, situa~i'to a respeito rla <1unl a opiuíau existia 
int~irammte falseada. 

Eu di~se, senhores, qtte a liberdatlc indl.,.ídual 
tem sotTridq os maiott's atLentados na província 
do Rio Gt·ande (lo Sul, e vou dP.monstrur esta 
proposição ap1·e~entando 'n.ctos qut são incon
troYersos, que niio podem ser de,;mentídols, e dos 
quaes resnlta necessariam~utc, como coroUario 
f.)rçnsn, <J.lle a liher•lade inclividttal tem recebido 
os maiores ~;olpes naqneu,, pro,·incia, e que estes 
golpes principalmente têm partido, t•lm sido aco
rocondvs pcln "dmínistrc.çiio da. pro v inch• do Rio 
Grande do Sul. 

O Sn.. Comu~.1. DA~ ~~VR<:-Pt·ovado o facto tlc 
que acabou do fnltar ~ bn:;tante. 

O Sn. SAv:l:o Lon.<To Ju~wn : -Sr. presidente, 
Histe na fregneziR da S'mta ::lfa1·ia da B~ca do 
Monte um distinct<> cidadão ~ lllllito ric'l pro
prictario, G crulclo A h· c~ Damnsccno. Este homem 
possuêt entre outros muitos bens, um açow,.ue 
aonde, dcba.ix.o dL\. nJministri.lçào de caixeirl,S, ó 
talhado o gt«lo para o consumo publico. Ha.viiio 
appar~1·i•lo algunm~ faltns nos po).<os desse a~ou
guc. O fiscal, em conciçito e em tlesempen llo dns 
posturas polida::s que punmn com multa fHltas 
desta. ord•!m, tiuha lotnn.lo conh~cim.-nto: mas 
essn fnl~r~ era tão insignificante qtte o fiscal não 
proeedeu eon tra o dono de~se oçou~ue pelo crime 
de infrncção de postut·as, porque além disso dava
se a_ eircumstandn de qUt.! os p~sus hav;ã.J siJ.Q 
aferidos em diversos nnnos antcriot·es. O subde
legado des.<A fr~guezi:t, .Toão José da Costa <lu
rique, inimig!'l do cidadão Geraldo Alves Damas
ceno, man•lou fazer a apprehensã:o <lesses posos 
policialmente, isto é, por um official de justiça, 
e conservou-os em se11 porler d11rante a!guns 
dias sem , que nenhum procedimento int.ntasse 
contra o dono do açou"ne. Em cansequencia esse 
eidatlão dirigio ao sub'àelegado esta peti~ii(l, so
bre a q tul PU peço a. atteução da camara : 

" Illm. Sr. subdelegado de policia.-Diz Ge
raldo Alves Damasceno que uo dia 23 do cor
rente foi o Cllixúiro do nçou~ne do supplicante 
intimado p•>r um of!icíal de JUStiça deste juizo 
para razet· entrega de um terno t:e pesos por 
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'lT•1<'m ,,,, Y _ ~-. ;, •JU31 vb<!JeccnJo, C!llregou ordenou 11 prisiio illegal. O cabo convencido por-
e<•m clfdto o J ito t~ruu de pesos, que futle,·nd•J cllcs, c potque j:í llle tinha s ido apresent.ad& & 
\ h! to lli\.~SnlO ~J1licial Ü~ iu$l i<;a á pl'~S~n(:.l d~ tneStll :.\ OrJem, a l:U"ÍO ft. pr(S~'i.O, 0 0 pn~SO fOi SOlto,.. 
y _ S.: tJ c"nw SL•jiio pas"'\.i•.•S cinco dia• c n ilo O subddc~ad(IIIUlndOu p1·endcr o r.abo, e debaixo 
llu, l•·nll5n sid•.• •·cstímitl••s os pcS<lS, ,-~m re- · d é• :violoncias e a meaças obri!toU· O 11 dar u ma . 
•)Uct(·r a Y. :;._ par.1 •JÜC llt'o~. mande entregar, · pariA! · fnlsn, c com e>sa pori.e !Ltndnmentou o 
v í.-to ,111c 11ão pv.\e pc•·Mr o lhretl-o a clle;;, IJ')\' capitulol de um crime de grando gr:widtul~ contra 
serem de l'Ha h·;!it imll pr- •pricdadc, ~ n~o t>starcm o tcn~nle-coronel Cezimbra, e contra tod•>S O$ sel\S-
sujeitos a w ulis cc>, por i;l'l' pella ab~lldn desJe companheiros. Todos ~s•es hom~ns fvri\o p resos-
4.JllC Ü\'CIWl:i n. fol't •Ju~'). Ue ser r••g_11l1):-; p~~o sys- c lnt .. tti rlos no Jnesntl) e at•cet•c d o <}u c ha\' in sabido. 
w m:1 cuJistitndonol ; o JJ:io cstarc111 out1·osun su- '' ciàa,B o Geraldo, s~nd" alll consen·adu:s po1· 
j eitos li :t[>pn•!:<:n~iiQ c p,•rdinleu~'- q ue sõ tem ton to tem~ quanto fo>i neccssario para alcançarem 
lu"uJ' a l'l'~fH.:lt'b u~ nnhas l'U·vlub ,d~s? CASQ em do jui~ de dit-ei V> interino da. comarca utna segun-
q1r, nüo <:st,>•> po:sos· tlc balun(n : p<Jrt:lnto pede da ordolm de haows-corpus, em \'irtu·te d<1 qual 
" v. :::;. $(! sin·a m"ndar raz~r entrega 0.0 s uppli- foriio ·s,>l~IJS • 
.,ame <l o tnno ·uc pc<os d .: s ua ~ropri~dade •1uc Senhores, quando se '1'1\ at tcntados dessa natn-
forlio comlw.itlo~ ;, \'r,•sen•:n de '\ . ::;. por aqnclle rnza prnticados cont•·a pessoas qué nn sociedade 
,,md:11 t.lo:: justi~:\.-~. JL )[. U:m uma posiç.ão como ;;eja ~sse tenen~-coronct 

· · João Antonio da Sih·a. Cczimbrn, que e pessoa . 
" S:\IIÜ\. Ma•·in, ~i <lc Xovcmbr.:> de I Sj.t.- Ge- lnuito <listincta, e nt<l do uma familia mu• to r es-

•·aldo .th:es ])""'"·"~<'110 . " pcit:wcl ; ó ellc soh1·inho c cunhado d~ um YCl\C-

Atr.cnd:L ag,l!'(l a e(U\1:'\ t·a ao Jesp:~cho d~ste rnndn all ~iiio que já teve ns$ento n~sta <'nSn, o 
subddega11o. : Sr . . João G-onçal,·cs C::ezimbra: quando factos desta. 

ordem so p1·:>.ticão com pessoa < constituída• etn 
« Os peso;; •1nc reqa<-r o ~UJ)plicante se achiio tacs posições, qu~ idéa se. pôde fa~ex· n r~speitu 

ne>te jw:t<> por d .. nuncia que sobre os mesmos du n111neiro. porque é mantido o direito de liberdade· 
pc~os liOilY•·, e por isso suj eitos 11 indagaçõos individual? 
políc:Lac!>. nii~ como encara. o SI!PPli~nn te <:>n1 S~l;l Ora, os escn.ndalos co•nmettidos por esse su.bde-
petiç:oo ; motl\'O pot·q ue lhes nu o podem · ser J'-' legado forão .tmziclo:; ú. -presença do ]?residente 
cntNgu~s. da pro,·incia pelos homens que for-J:o v aetimas de 

,; S:.ml:.l :lfnrin, ~7 u~ Xov~ml>ro ue 185!.- 0U· S~Tnelho.nte pcr~~guiçiiO , c a prcsidencia não. tomou. 
1·ique. " p rovidcncí11 nl"utna! Dir ei muis, a 12res~dencia.. 

resistin, se"un:lo eston informado. a mu1tas lllstan-
Or:;o, souhot·~s~ <tuet·eís st~bc•· <'(ttal cr:t. essa de- ci::ts que fez 0 di~no chefe de policia o ::l r ."D r. Ber-

nunr.t a. de <tltc h\l_lll <' suWclcgad" em seu des· 1;ardo l\f:lehado ua Costa Dor ii, para quo esSB-
pacho ·? Era Ull\ I"1fl'·l a :;si:;:n:uto pur um celchrtl autor idade fosse cxuulorada ; a pt·esideneia resis-
patlr~ S:mt'A•IIH>, inimigo Hdngal <lo denllncíudo, tio a tu.lo dizendo · que n11o nnnu ia. a e•sa de -
e que só po1· estn ci rcurnst:wdn n:lo podia dar missüo, porque niio queri& t irar a Corçll morul 
tl dcnUlH:ia. Esse pntlre tinlllt·se turnntlo celebre das uu to:md<des. Fez aindB tnais : premiou os. 
nes.-'n lr~g•t..-zia pot• n,·t•J" ' lttc a!ll p l'lltie<•U , e servic.os da perseguição exercida contra e,$Ses di s -
foi olf>lla I'Cillü\' idu pc·l•• R tl\'lll, bi•po d iooesnnn, tincl.tJS ciJnlinos, nomeando ao subdelegado tenento-
en~ co••,;cqucncin dt! uum rept·!!sentnção desse ci- ua guarda nacional dcssn ír~guczia de :::;anta Maria 
d:tdito Geraldo Al\'c:< Dnmn~c<•no. Esse· p11dre foi da Boca do ~ronte. - . 
(f .. ao 8n bd~Jr·gntlo ' lliQ o d<ln.d:\o do que S'l P nra.qac 11 c:tmara fiqua b em ao facto da m_a-
t. ;,: ·m couse<)ll<•ucia <les~n inrmc~:io de pos tums neira porq_uc cs.>e subdelegado . entende as. le•s~ 
en' r óv tle ctim~ de t5tdliounto. q"tle. nüo o.dmiil~.e tli stribuc l iiSti~a. mantem 0~ dire itos i'l:l iv idunes 
fiança. na frcgtl~zia tle San t:l Marin, voa ler uma. peti-

0 !luhdelc~:t,lo nceiltlu ll dunttncia, e con~ider,,u çiio uirínidn a olle por outro individuo . de c •n-
essa fnlta con1<> crime <hJ f!St,•!lionnto, c C•lnl cst~ dir.ão m~is hUIIli!dc sim do q.ue esaes 11. quem 
fm•ctnulo•nt•J <i••tcrminott n prl~""' .te Gct-nld" Al~es t~nho nlluui•lo, mas qtte po1· 1sso niio dei:-ta de 
Dnmn><e~'"'• 'I"" foi pos tu l.'tn nm estreito cnr· go7.iii' ~m toda a plen itu<te dos dit:eitol! que a 
e~•·r., nnnd., jaz~n por cspato J~ :!-) d 'lls !.. .. eonstituir•io gar!lntc a. cada um dos Cldndaos br.a-

E»tc he>ml'm :ts.~hn cncarcerndo por um facto 7.ilciros. En peço i• ClllnRra attenção sobre a pe-
<le~ta <>r<t t:m, note 11 c:nnnm <J11C só pt\dQ S:!t' tiç;";o .quo· \ 'OU kr. e principalmente sobr e· o dc; -
soltr> no cnho .1 ~ ~· din, , em Yirtutl e 1lc or,lem pv.ch o prafedJo pelo subdelegado : 
(]~ J, a{;,y, ,<-rolj!l<S . cxpctliun pelo juiz de direito "llltn. Sr. sulldele~do de policia.- D iz Manoel 
illt<>i:ino <In como.a·cn · Antonio, qu~ :u:bando-sc jll1):>0 por ordem de V. S., 

I':\ occn:;iii<' ~m '\ttC chc~:nu e,;so. or-lem, o Sr. e C•)lD nm par de . grilhuee nos _pés, desde o dia 
tcn<·nlc-coi'Ont:'l .tn gt"wJn niwio11a l, .ft)iiO Antonio :lO de Dct~mbroJ do anno ultim•1, sem que até 
da :>ih·n Co·zhnh• :t., " oli11'~•·~nt"" outros amigos h oje sniba o motivo de· sua culpa, digu, s eu1 
d~s:.N ciuadiío que ''"~im ;~ acla.•Ya pt·eso enmo nu~ ató hoj e saiba o motivo de su:t. prisào e de tao 
yéo do cr \m c llc cstcllionnto, fvriio em pes~oa oarbaro tratamento, requer p?r isso a V. S. haja 
aprc~l'ntnr a or,lt-m dó! ltab.:..?s-co•-pus ao detentor. d.,, em cumprimento :l: disposição d o art. 143 d() 
O detento•-, que era um cab .. tle policia qu ) codigo dó proces <O criminal, mandar·lhe inLim11r 
commantll~Yn a guarda dt» se casebt·~ que servia a nota ahi oruena da , . com as declarações· tambem 
de pri sã o,. e ntrou em du\"iU:I a rcsp~ito do hn- inuicat.lns, visto que se acha preso c pos t o a ferros-
me<liato c<tmpri m~nto dn ordem, e ponde•·on que sem culpa formada; port:lnto p~de a V. S. seja 
t i nha ncc1-.ssidade de :tp•·esdntal a a o subdc_logado scrvhló deferir na !órma req_uerada, enmo ê de seu 
>t cuj:t. ord.;m estavn o preso Geraldo .Al\·cs Oa- dever; p.>r virtude da lei tltadn.- E. R . Y. 
maseeuo. 

O s nbdelcgado cMsou a ortlcm t.le l<a beas-corptcs « Snnt:.o l!ari>•, S de Jan eiro de Is:55.- A rog~ 
c d~clarou :>-:> cauo que a não cumpr:sse; 0 ClllJO de Manool Antouio, <kralclo Alt,es Dam~cetto. " 
~-o! ta pnra a cad•' n, c lf• eucontrando-se Cl•m o a Desr;mcho. -Req_ueh-.l am termos decentes e· 
tcne.nt c-eo t'úllel .loii.o Antonio da Silva Cczimbrc. commcdtdos. Santa; ~aria, 3 de Janeiro de 1~. 
c com mais amigos do Sr. Geraldo, entrou en1 - Ot<•'igue. » 
duvida a rcspe;to t.lo cumprimento daquella ordem, ALGIJ);S SE.':I!ORES DEPUT.• D~s. :-Oh! essa ó botl l 
mas ell~s lhe ()bscrvárào que na conf,rmidade 
das tno.i < positiva~ disposições da lei o detentor O Sn. SA.>~o LonATO J u:u oR :- Pois, senhor~, 
P. propr ío p:wll. c1m_1pl'ir a . o1:J~m de l•ab~<!s-<:or·pu$ um s<~bdclegat.lo nestas eondiçõe.ll a respeito de 
indcpen.leutc tl~ tlltcl'\'cnçao da autondadc que qnem o chefe de pol íci<' insta com a prc~idencla 
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1?arn. que lmjn Ut! J~crciar a cxmwraç:To, por11nc 
(! um esc!UH.Jul Jl \!Vnti nunç1o J.eo sc111ttllatntc au
toridaÜ<e, é su~lcutllJo p~ln IH'csiUcnâa, é ~.J.ln.r
dO!!dO. ~om .. Uln post<; na guarda. nacional!_!.; niio 
c~!l.l"CI hab1ht.adc,, á v1sta d~·s3CS foiCtüg qu~ nnlguem 
]!OUerâ _c·ol_lte~tat· •. [Jnrn. dizer ~tu..: a. pn:skleacía 
du prov1ncaa tlu R:to GrnnU.c do -::;ul i.l~lll at~Ofor:on.do 
oslllaiorcs aLtJULados coutra a liberdade iuJividn:tl"? 

Senbor..!s, eu tinha aiucla muito t}UC tlbo:c1·; ainda 
fallando até o !im <la IH:>ra n:iu pO<S•J toc:u· ~111 
todos o~ 110ntu~ em qutJ ll~vl·nL tm:;\1": mas como 
observo na ca.mara. o desejo lle ou,.-ir o pL"(JgranHua 
J.o gaUincte Õ.!!pojs de sua· no\·a Ol'~'-llÜS.!'\<..~;lo, e 
3.0 Uubl'~ lUinistrO <.h.\ ll.lt\L'_inh~, O C0100 pelo l"€
<Jll~rimeuto sub:;tituliYü qu.:> teubo do mandar '' 
mesa fico hal.dita<lo para poder ter a palnvrn 
scgunJa YCz ncst:o.1 discn~são ... 

U>~A Vvz:-N"iio cst:, habilitaJo. 
O Sn. S.\Y~o lMlHTO .Jr..~,.roL~:-Pois nprêscnt::mlo 

C$tC requerimento cmno meu, e não como ctnonda7 

nu o· pus~o ainJa fallar uma· vez ? 

O Sn. Pnc:sme::-:·r~<:- Olfc•·eccndo 11m l"C<p>eri· 
n1ento 11~1 oc.casi.:io comp ~tentt3, sim, n~~s utlt:3rc
c~JnJ-o cst-~ <:omo sub~titu.ti\·o não tom dit·citu de 
!aliar l!Ovamen!<'>. 

.O Sn. S.nA.o Lon..,:ro J.,:<,0R:....:.. Sr. presidente, 
nilo desejo úatigat· mais a ~am::n·a; por uutro latlo 
me p~treee que tenho de alguma !>Ol"te de.mons
trado que rulo hn a. mt•nor f!x;Jgerrt\ITO qut\nd0 
affirmo que da administraçi\o do· Rio Grande do 
~ul v,m resultado immensos males liquclla pro
'"incia. Continúo no empenho de conclnir o discurso, 
que ainda hoje não fioa acal>~do. 

Quando eu concluir as reflexões que tenho a 
fazer, a camará vertJ. que n,io foi exogera da a 
premissa que cstal.leled no princípio do discurso 
que proferi na. discussão do voto de graç~s: ll~o 
falt.arã occasifio mu:to mais oppormna do que 
cst.a parn o prose:'!uimcnto da_prescmte di:;ctl:;:;;fio; 
l~n. m€1 pro\r.nlocerci dessa oeeasião e de todos as 
meios que o regimento p~ra isto me f~cultc. 
Ponho tel'rno a. ~n~;u discurso ugrn.t.lccCfl:do á ca.
mn.r;t n bene,·olencia ~ benigniJ.allB ~ou1 qtte me tetn 
OUYido. 

Os Sns. Bn~.;sQtE, TRn"A5~os r-: or;rnos sli~IIO· 
n:Es :-Muito bem! · 

O Sn. J.-cr;,;ruo J>E :II<::<D•Jx•:A : - S1·. tachy!lr<>
pho, declare que ou vi to •lu cs I~ discurso cal hlllo, 111as 
que ha de ter prompta respostn. 

O Sn. S.\Y.'i.o LonAToJ Jt:xmn:- Jt\ estou com 
medo! 

SEGU1'DA PARTE DA OHDE:O.i DO DIA 

FJX..LÇ:\.0 DAS l·'OU~.\S DI::. Jtl/.o.R 

Colitinúa a 2•. <liscussüo do art. 1• fixando 
a !orça d~ mar para o anno financeiro de 18;;G 
a 18ã7. 

o- Sr. 1\lu.rqu.c-z do Par;;a.nn. { p,~esi
denle do ccmselno): -Senhores, peJi a. pala-. 
Yra não pllra me occupar do objecto que se 
acha em discussão, mas pam explicar á c!unarrl. 
a modi!lcaçiio qu~ acaba de sotrrer o pessoal do mi
nísterjo. 

Esta modificação, senhores, não trouxe ne-· 
nhuma. mudança na politica e marcha do go\·erno. 
Os meus novos collegas farão tirados da maioria 
desta casa e do senado. ·Não hon\"c n~nhum 
~·ato da maioria, q~er desta eamara qner da outra, 
que tornasse nceessaria esta modifieaçiio no pessoal 
do gabinete. m~etuou~o dlo.. pelas repetidas 
solicitações dos meus ex-collega.s, e principalmente 
de um delles. Desde o anno passado q uc o 
Sr. ex-ministro dos negocias estmn~eh·os solici
ta,·a penníssão para neste annn sauh· da cúrtc 

· TOllO 2. 

C"ntn sua senhom por IHnt.i\·o do enf(•nniüadt" a 
c.n l!avif1. ~l.a.. minhn parte. concot· ~Jado em qlle 
~. Ex~ S?l!<:atassc c_sta hccnsn; von:m t.lt•pois 
r1uc cht.·gu.rno as nltama.s. nc~Lt~ias dQ P~u"'ôlguay 
o 1n~u 1;1)1lcga •.'Illr(Ju a Lns1sttr fortentente nfto
j:'L pela Yt.~ri!icaç:io Ja Uceuça, mas pela :in~ tlf- 
uliss:i~~ Entendia cu que não havia ra.z1l•> qu(~ 
o obngas;;\; 4.1. tomn.r essa l"thwluça.o; J)lH'éJn n~1o 
pllolB \"c·nc~r o proposita em qne est~vu o m~n cal
h·~;-, de R:thi1· <.lo ministerio. Terulo de pl"C)Il')J" c>ta 
l~l~Li;tr)~·n, trunh • ..nt o Sr. ex.alninistrt) tiA. g'llt>:L'nl SO· 
licitou a sua. retirada, e nml.Jos ·obtivo:r.·lv sua 
llcmiss:io. 

ll(.•ptto, nenhuma circumstnllcin O. meu Y€'L~ tinl10. 
oc.corriJo que CJUrigas:->c o meu t::x-coll('ga ,Jos 
t::stntn~cLros .a. in~ün.· pcln. suo. dcmis:;üo. E' certo 
1llt~ nüo fon1 03 bent suc~~e ... lidos !! m toda:s as n~
gocja~·õcs com o Pnrngnay, ma"i:i. CS!il.l. ~ dn.:um
stancia n~o l,hrig.ava a rctiraUa do. meu ex ... 
colleg;1, porque ncu1 cll t! nem o minist~ri() ú 
responsu,·el pela f»lta de obso!n·ancia d·J ínstru~
~u~~s dadas. 

Os negocias do Pa.l'agtlay, senhores, são mnito 
>implice.;. ?'\os tiuh:.mos tr~s qnc<tões a resoh·e1· 
naquella repuhlica : entendiamos 'l"C nos era 
de\"iola uma :;a~isf,lcuo pelo procedimento lm~i,lo 
COlH o nosso enr.~trrt1gn.do Ue ncgo,~los: entendin
UlQS tm· direito ·a navcgacüo do rio P~u·aguav
fLUldado em urna convenc;.ão: tinhamos urna quest.iiÕ 
~LCe l•t:a do limitt"S. 

lnstrnccões se derão ao comma.Jldnntc d:t esqua
dl"illw que malldúmos ao l>maguay, c plenos pode
res para, como agente diplomutrco, suiYer Luda& 
cstns questões. 

Quanto á primeira, parece-me que cllc a -decitlioJ 
satisfnctl)riamcutc, c sem que se possa dizer que 
violou a;; instrucções qnc tec~bcn; m.ts quanto lt 
sogunda e terceiro, n•io as solveu tlc uma mandr~ 
sntcsfactorin, RB instrucçucs que teve a este1·espPitr> 
não f o riiu oh;ervadc.s. -

Qunmlo o meu ex-collegc. fnllott nêsta ensa 
:lcerc!L dC~st·~s nfgo.:ios, não tinha nâticiâ sen~lo. 
da ~olu1;ão da prbneira que~tuo; h o. via-se espa. 
lltn<Jo, é vcl·!).ad~, nlguns bontt1s qnc nos ,.i,~tiio
rlc Buenos·A,·rc~, e foriio alli ltwados pelo \"apot· 
fr:lnccz Fltm1um·t ou FlamiJeau; porém nào li
ubumos nc;;humu commnnicaçiio. ollicial ; pch 
contrario rt corrc•ponJencia ttltimn qnc se tmha 
r~cebi:.lo do l:'-1·. PeuN f~1-reira <lu l)liveíru no.; 
dava n entender· que elle est<WI\ illet·ta, que suAs 
insh·ucçücs s-_:riiio cumpl'ic.lus~ O contrario, porem,. 
!'ui o (ptc ~contec~n: as instt·ucçUc-s n:lo fot·;\1) 
ol>So)n·adns. 

O nosso ugc:nLc conscguio fuz~r um tra.to.do d'' 
commel'cio o nnvc~a~110 <1uo porl~rio. sc-1· nccitu~ 
se esse t1·atado c o direito de na..-~gc.ç:lo nã" se tor
nnsscm condidonaes pola clnnsula ncllü iu,.~rtn, cl~ 
1km· depentlcnte su11mtiftc~~.~;ão <los njustes dn qu~s
tfio de limites. 

Esta dnusula lll<ltiv<">u n resolu~ão que tnmOIL 
O go\~ernu itnpuriul de niir·::r.a.tíficnL' O lllencionadr> 
tratado. . ·. · . 

O no~ao di.·cito ã nCl\'é~a.çi"io do rio Paraguay 
não é um dh·eitJ imperfe1to, nno P"rte da sim
ples qualidade de estudo ribeirinho; isto não no~ 
daria nm direito perfeito a essa nayegação; fun
<.l:i.mos o nosso direito nas estipulações da con
,·enção de 25 de Dezembro de ltiõO. Por essa 
convenção a navegação do Paraguay nos foi con
ccditla; pende <.los dous governos os regulamentos 
necessarios pnra essa nave~ação ser l~vada a, 
pleno e!Teito; mas quanto á conce;são, ~ um 
acto perfeito que nos do\ o direito de exi~ir 
o seu cumprilllPnt.a da parte da republica do Pn-· 
ral!llay. 

Pelo que toca á que.>tiio do limites, não temos 
tambcm nenhuma pret~nção extraoa·dinaria, nli:J. 
pr<ltcndemos de rn ••do algum qualquer porçãn 
do terrHorio do Paraguay, ou a que elle ~c
nha <lirdto fundado, em.trutados ou no uti poMideti.s. 

1.0 
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Os tratados 'ltte c>ti~W\o entr.;- as c<•rtcs uc l'oF

:I.ugal <: <i<' Hest•ar.ha csl ipulaY?io. os l ituiles dos 
dous paixcs nes~-a parte pé! v r io l~rrcy. do lado 
~o Pararü. o p<>lo lado do rio l'am gu«y pelo 
r· i o m:ls proximo á coutr:t-\'ertente do I:rt~~r. que 
o t.-ataJo Je !7;)0 diz que será t:~h·ez o rio C"r
t·iNrt ·.s. E' d,;,nwnslra<J,, qr~c éS!!e rio é <> Jujur, 
do qual um d<>$ conftue11tcs tnrhe. e~se nome 
de Cõrdentcs2 ~ co m eHe $0 3.cha notado l'.m utn:l 
dA." <>di~vcs dos mappas d~ Azara, comquanto 
não_ clr~g<Hso n<l P(tl'<<gtulr c-om esta denomi
lHl.;,lto. 

l:;st:~ c$t ipnlnçi'io.> tiO trrolad(l de 17i7 é Igual e con
c.-,bida nos mesu1os tc1·mos cmpr.;gados no tratado 
<ie 17~'Ü. 

A demarcaç:1o que se fez em virt ude desse 
tmtado de n;:,o ni•o seguiu t.oda\·i:r. a lctt \ \ do 
nlesmo tratado. Sob J.>rct~üo tl~ chamar-se o rio 
que ~ontluc no Pnramt. abai~o do :>alto·Gr,_mde, 
Guare\' e · n:lo I gurey, e fundallvs os c0'1urnis
sarios' hcspnnllóes em q ttc suas iustl'llc~õe~ dc
cl-ara\·ito que o Igm·.:y em o primdl'O 1·io caudaloso 
que affiul~< no Par'""" pela m;ugeu• direita aci
wa do ::;nlto-Grn.n<lc, o~ demar~nJ ,)l'eS deixáriio 
o verdadeiro l <:: llNY abaixo do referido SaUCI-G ranJc 
e corr~rõio a ' linha dos limites pelo Iguatemy, 
e lmscnndo as sua~ vertentes mont .it·âo a licrra 
e b u-cirão o 1'ÍO mais pro:dUlo, <IUC ach1\r i\ o 
ser o I paneguassil, pelo qual desc.:.rao até o Pa
ragu:~y, onde a linha divisaria deYia seguir por 
este rio. 

O tratado de 1750, em q ue este limite prin1eiro 
ünha sid~> cstal.>clecido, foi annullado pelas ma
!lOl.>r;J.s uos jcsuitas. Sobrê\'eio n aucr ra, e afin>ü 
ft•z·sc a paz pelo tt·a tado .de 177i. Nesse tratado 
as c•~rtos de Hospnnha c de Portugal forüc cui
dadosa s em fixar os limites na J.>nrl~ em que as 
R_Ossessõ cs 11c~punholns confinavlto com o Rio 
-Gt' all~,~ ; mas emquanto aos outros pontos, se m 
se fazerem cargo de milhare;; de ~uestões que 
se .tiult:io suscitado, rcpe~trão as mesmas est:pu· 
-ll\çlões do tratado de l7i>IJ. 

Quando S<l t rat. •u da dernarc: t~.iio dos limites· 
estabelecidos pele> "t rntado de 177i , os 'commis,;a
rios he;;panhóes f<'rào encarregadns pelo seu g<>
' 'el·no de faz~rem todos os !~CUS esforços par11 
qne os comn>issot•ios portuguc:r.cs conc<'rdnssem 
e~ admittir por lgm:cy o Iguatcmy, e por Cor
neutcs o Ipaneguassu. 

A córte de Hespanha não leva'l'a além as strll3 
pt·eten~ücs : a duvida esteve da parte dos oom
mlssnrlos portuguezes, que n:io qui:eriio eDder 
<lo ,·erdadelro lgnr~y o du .Tuju~·- Por&m este tl'a
tado nunca rccel>elL plena t:>xecução, porque c. d~ 
mnrcntiio nunca ~o ultimou, e ahim disso porque 
il& reput i)U roto ·pelo. guerra. ele ltl01. 

Depois do. tndcpcndencia das repub\icas que 
se org:~.nisâriio nas colonias hespanholas, e da 
indcpendcncio. do J3ratil, o trutado de 1777 niio 
tem sido ndm\ttido cou1o regulador dos limites 
<!nt rc a$ r epubliCS\S VIzinhas c o ixnpcrio senão 
quando os factos preexistentes á nosSI\ i ndepen
dencia o contJ·arla\·:io, 1> }ll'inciplo admittido 
-como regulador de nos;os limites tem sido o uti 
possidetis. 

Cumpre aqui adwrlir que a corôa de Po •·tuglll 
adiantou suas possessões sollL'O a margem direita 
do Paraguay, onde fez ~·arius estabelecimentos 
-em térri~rio qu~ pele tratado de 1771 dP.via per
tencer á l:Ies p;mhe., e que fica contíguo ao ter
ritorio hoj~ occupa,J,o p ela r cpubUca iia Bolívia. 

Nesse territorio estiLo o forte de Coimbra. a 
"'llla de Albuquerque, a po1·oação de Corumbã, 
e ,-arios outros estabelecimentos. A.s.iim nas ques
t õeo de limites com n Boliviá o nosso direito 
fu1>da-se no uti pos•'idetis e não no tratado. 

O contrado acontece nas questões de limites 
com o Para.gun,-- E' a republica do Paraguay 
que tem noceS!'1dnd~ de_ reclamar o principio re
gul~d.or do utt poss~tklt:~, para poder manter os 

limit~s pelo rio Apa. A côrle de R "l\Jlan11a nunc:1 
prctenduu a ·ilanta.r· se tanto pcl~ mat"Rem C$qucrda 
do Paraguay; pois como j:\ observei n as instruc- _ 
çõ~s por ella iladas aos commissarios d~mar
cadorcs notnend.os em virtude do tratado de 1777, 
se [hes rnc•>uunenda...-n quJ fizessem esfvt'j{os pat·a 
que os cou1missarios portugrwzes aceitns;.·m o 
lgu:~tcmy como sendo <> !gu•·a,-, quo oro. lndi
c~tdo no tratado, e o Ip<l.neguas$ú. como sendo o 
COI'TiOill es. 

Os c:,mmisso.r ios portugu,c!gcs niio se prestári'io 
a. ~st(l cxigencia; per:sistiiio em fazer P.. demarcação 
pe\o verdadeiro (gurey que aíllue no Paraná 
abaixo do . :!alto-Grandl!, ~ pelo .Tujuy, que tica 
mnis pro:umo á sua m!Us ulta vertente. e que 
amue no Paraguny. Eot-:io um dos commis.>ar1os 
hcspauhões, Azara, imaginou contrariar a p ;!l'
s iskncia dos· portugue:oo.>, fazendo um oout ra
proj cctn de denlarclll')io com prctencõP.s mai;; 
c!.:agcra .lros tlo que aquellas que so conlinb:lo 
em suas ins t.-uco:õ"s d<~.dros pela córle de Madrid. 
Prctendou cllo quo' o "''erdadeit•o I:;urey do tra
tado era o rio nftluente da l'a1·auâ; Ct)nhecido até 
então ~m todos os mappas com o nome de Jlo
?tici ou de z, inT.eima. Para torna r plausível esta 
invenç:1o, allcgou que esse rio era conhecido 
~ntrc os indígenas com o nome do Jaguary, e 
que po1· erro se csere\'~ra no tratado Igu1·ey em 
vez de Jaguary. 

Tomado o lv•nheima por Igurey , prel.l!ndcu. mnis 
Azam que o verdadeiro C.>rrien~es fosse o Apa, 
qu•! é ll rio tnais p~oximo á contn1-vcrtente do 
referido I ~inbeima. 

Ess<! eontra-projeeto foi rej•litad<' : o falso nome 
de Jaguury dado ao lvinheima flli d emonstrado ; 
rua~ como naJa se concluio, como A dcmAI'C!lção 
não p(>de ser realisad>t por essa e outras du
v idtt$ •uscitadas por Ambas as partei!, C>s hespa· 
nhó3s, e pos teriormente os paragu~yos, fori.io 
adiantando seu ,; estabelecimentos na mtngem 
esquerda do Pal'aguav e chegt'lriio at.ó AO· Apa, 
que . Awra, tão sem fundamento, pretend~ra. 

Pdo la do do Paraná. 11s hcspanhócs e para 
gU!l\'OS não ndi:mtãriio posses nem além do Igua· 
t.ern)-, nem nlém do vc.·dapeiro Jgurey , posto 
que oua:1ssem atMar c dcstl'llit· o rort& dos Pra-
7-él'cs, .que os por.tuguozos ha..-iito rundado sobre 
a m(lrg~m ceq ucrdo. do Ig11at ,lm;y . 

As posses do B .. azil do lado do Pl\r(lnó. nito 
SQ oslendem Além do Iguntemy, o pelo l(ldO t.lo 
Pnrngna,- ftdio ó.quem do· A.pa. Os li mitos pois 
do tratn'do uo 17í1 não fot·!\o nesta parte alte
ra.d"s potolõ p'lL·tuguezes é brazileiros, mas sim 
p~llls hcsvanbócs e ll:\l'ngauycos. For~o olle• que 
adiaut{u·_iio suas posses cerca de dons gro\os alem 
do Jujuy, ebeganao até o Apa, em CUJ!l margem 
esquerda os p araguayos têw estabelecido alguns 
!ortins. 

Nilo obs tante ser o uti possi<ütiS nasta partt~ 
contra nós, o governo imperial nunoa :;e recusou 
a reconhecei-o como r cgniador dos hosso·s Hmi
tcs. Assim o go,·erno imperial esteve sempre 
prompto a c~>neordn.r em uma 1inba divisoria que 
,;~gnindo pE~lo r io · Pat-aná üeixasse a margem 
esquerda no Brazil {deade o Iguassú ou Rio Grande 
da Cori~yba), e a margem dir-eita ao Par&guay até 
11 con!lu:cncia d<> rio Iguatcmy seguisse p<>r esU!
Iio deixando a margem esquerda ao Paraguay, e 
a direita ao Brazil até chegar ao alto da serra. 
de l\faracujú ; segui~do ao norte pelo cume dessa 
serra até encontrar a vertente mnis ao sul do 
rio Apa, e descendo por este rio ~~oté á sua co•t
fiucncía com o Para:;uay. 

Est.a linha cobre todas as possessões do Para.· 
guay e do Br:l%il. Com ella o Paraguay h:gitima 
a p osse de um vast.o territorio por elle possuído, 
c -ue pelo tratado de 17i7 pertencia ao "Bt·azil. a go\'orno paraguayo vendo . ~ brazileiro soli
cito ao conteçar a gozar do direito de navegar 

.o rio Parâguay,.na parte em que portenee _a essa. 
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rcpublica, direito que lhe foi conftrido P<lla. con
v~nç!to de 1850, niio telll querido con~ordar em 
reguiat e~sa navegação, setn eonquistny e obter 
para si uma addi"ão de U!rritorio além do rio 
Apa paro. o norte_ 

A principio pretendeu o Parag:uay neut:ralísar 
o territorio que fica. entre o tio Apa e o rio. 
l3ranco; ' l:oje parece que prelende. a so!Jeo·ania 
ne•ta parte .to nosso tcrritorio _ E' uma concessão 
que ~c exj~e:, concessão que· o governo 1mperinl 
niio est:i. disposto a fazer. 

A maior pe~r~e do territorio referido que fica 
entre o Apa tl o rio Br1tnco é nl~gnda pelas en
chentes do Paragttuy, que formão a lagõa Xaraez. 
A parte enx.ttta q_ue existe entl-e a serrn ~Iara
caju, e os alagados do Parngoay é occapa.da pn1• 
esUiheleciJmmtos de bra7.ílciros. O pr·, r•·io Pal'a
guay estnbelMeu " linha. dos seus fortíns pelo 
rio Apa, c não tem a nllegar em seu favor para 
obter este territo,;o a.lem do Apa nem o toti pos
siàetis, (j uc .; uo Bruzil, nem o tratado de 1777, 
<J.UC o fa.zitt recua,. ate o Jujuy, ou pelo menos 
até o Ipancguassú, a.ttendendendo 1\.s p1·eten~õl!S 
dll. Hespnnha. 

Ets, senhores, a raziio porque o governo im
perial nfio pôde ratificar o tratado de uavega'iiio 
e commercio que o Sr. Pedro F erreira de Oli
veira celeb1·ou com o governo da l'Cpublic.a do 
Paragua.y. Esse tt·ata.do poderia seo· aceito e rat<
ficado se não c~ntivesse um~t clausula, em ~·ir· 
tudc da qual a rntlficaç~o ficava dependente do 
njus\{) da questiio de limites. 

Assim o dirEito perfeito quo a convenção de 
1850 no~ deu á navegação do Pa,ra.guay, tol'nava
se eventual e condicional. A condição erli o ;,justê 
dos limites, c oesse ajuste o Para!l:uay pretend~ 
conquistar urna parte do nosso terntorio. 

O governo imperial se desllonraria se ::tcced~SSQ 
a tacs pretenções. Tal ·Dão é sua intençiio ; o 
governo imperial niío concordar.í em fazer depen
der de ajustes de limite3 o direito á navegaçfio 
do do Parnguay, concedido pela 'convençi\o jc 
1850; e não ceder~ do territorio que llla per
tence pelos tratados, c pela -sU>\ posse .e occu-
pação. · 

Porém já vé a eam,.ra dos Srs- deputados que, 
estando satlsf..,ita a questão de, bonrll pelo que 
toca A satisfa.çiio que nos era devida, ~ que jã. 
nos foi eilectivaroente dada; não ha motivo pa, a 
desesperar do obter a. soluçiío tlas outras questõa~ 
por meios pacíficos. _ _ . . 

Pelo que· tocn a.o du·e1to d~ navegar o roo 
Paraguay na parte que banha o tol'ritorio desta 
rcpublicu, c;;tá cllc estipulado em umn convenção, 
c é um direito de quo o governo impcrla.l nllo 
se dei Km-á esbulha r. 

Tem o JlOVcmo imperial a conscicncia do direito 
que adquirio; e ha procurar tornai-o clT~ctivo; 
mas c' o:lo seu. dever nílo tentai-o .fa~er por meio da. 
força sem que primeiro tenha esgotaào todos os 
meios diplomaticos, 

Esta é a intenção do governo imperial. 
·Quanto a questão de linütes, estamos prom

ptos a solvel·a .deba.txo das bases que temos ini
ciado por negocia~ões pacificas. 

Esta era a poHtica do min<sterio antes da sahid3 
dos meus dous nobres collegl'lS, dn guerra e dos 
estrangeiros ; e~ta é a politica do ministerio depois 
da entrada dos do11s no,..os collcga.~. 

E' o que tenho a expor á camara. 
ALGONS SJ<t<IJORES:- Mu.ito bem 1 

os"'- Df.l\s do Carv%41ho :-Cabe-me npa
lavra em um momento tãó· solemne, que sinto o 
maior constrangimento por não _Poder ele\'ar o 
debate á altura que . as circumswn~tas actuacs· re. 
~lamão. 

Não teria a menor dç.vida. em ceder agora da. 
palavra para qne oco:upasse a attençiil'l dn ca-

mar:\ qual<J.ucr outt·o dos i]lustres ckput::.,los que 
s~ acl:.io inscriptos, pura falla1· svbr..::: a mat{;rb.,. 
S.! CU nii:v tiY~SSO Õe .::f~UllHl. S~lrtC () l·Ccdo de 
snr u4.;ct1sa.Uo de U.eserlo:a.· das fileiras de:s:5-a com
panhias ch 7-UaVOS pul'ltllOeutare» lJe que <J n~;>bro 
<leputad u pu r Pern am bnco nos ful \ou com tanto 
e~pirito ua sess:1o pass~da, talYcz porqu\l j:l. ~n
t~o o noLrc deputa<lo tetliHl certeza de '/uc as 
~olpes dc.•ses atit·adores p:ulanwntnres 1avião 
u erril>auo dilUS gencracs do exertito ad~er:oat·i•J. 
(,,lwiaGlos.) 

Qunn..to eu tive a honra. de Sêr chí>ma.Jo ptlm. 
pro~.:nch~r umus das vagas occ.orrJda.s na c n.n"'lara.,. 
pela a.uset1da de trcs repre::>ot:::ntante"i e:ffccthos. 
pela pr~vincia de 1\Hna.s Geracs, fiz o proposito Je 
lim.itax-me a dar o meu \'ulo syrnbulicu ·nas qu~s
!õcs q uc s~ tratassem, evitando lo mar parte tlO$ 
dcbaws. Afu,tado da poli~ica desJe algum tõn1poT 
e obrif;\<\\lo a prc~tnr a mmlla ulten~ao a ~ral.m· 
lhos oc uma natureza múito <livcr>n, cu não 
podia tet· tempo ptH'a ncompànlwr com a d~vida 
o.ttenção· n marcha .dQS negados políticos do meu 
pitiz; u demnis, vendo o meu nome collocado entre 
os supplent~s em quinto lugar, ctt nlio podia ter 
aspiraç~io a sentar-n1c ncst~s l.Jaucos durante esta 
l~gislaturn; sinto po1· mais est~ razão te•· de
sistido do meu propos ito. 

Quando -pedi a palavra na presente di_scussli:<> 
fui obrigado o fn~el-o por tel' notad,, na d1scussao 
da proposta de fix.aç>io de terra qtt,HltO tinhao 
sido inJtBtos para com a pequena frac~iio da 
cama r a a que pertenço, a·s r1obr~~ dep 11 tndos de 
tlm Q outro lado da cam~m; julguei pois que 
mo corria ~\ dever d~ reetifionr a1guns enganos 
em qua 'Se aclln~·ãó o• nobres deputados; rna.s. 
a~nra. que as citcumstancias me collocárão na
tl'ibuna, eu não posso deixar de accitat· a dis
cussão no ponto . em que ella. se acha 

0 ll\Ctl primeiro reparo, senh_ot:es, será R 1'~5-
pcit<> da condncta do nobt·e m1mstro de e'tran
~cit·os actual. S. Ex.. provocado nesta casa p:~ra 
:li~er se o nünisterlo $e achava pci'fcit·nnent~ 
consolidado, ou se erão ,·erdadciros os boatos 
que corrião de mod<ficação, disso com toà a a se· 
gt\rnn~a que ~ mi nls\erio ainda YiYia, e q_ne 8. Ex .. 
nilo podia ass~gurar causa algoma. a respeito ·do_ 
futuro I A. resm'\'n do nobre ministro em tae~ cir· 
cumstancias, perdOe-me. S. Ex., ntlo 1n~ pnn::<:o 
ter sido convenient~. (Apoial1os.) 

Quando esta \'a no dorninio dQ publico o f a( to 
de que o mini~te1·io trataYI\ de In<JJirlcu<·s~; 
quando o nobre ministro não podia i;;uorul-o),. 
occulta.r esta cmei·gencin ll<J cot·po lc'gishlti\'0, 
não em de c e~ to um _PL'Occdcl' pa!'lnmcn Lnr. (.-1 paia· 
dos. ) Se cu me qtuzc~so rcfcnr no 'lU~ em to.cs 
drcumstnncias se pL'llticu em <.>UtL'OS P•loZe~t, po
dcriu must1·ar quo os ministros cos\um:lo .~cl' tuda. 
a fmnqucza. com ns enmnrtls ~m uccus1ucs sc
mclhnnt~s ([apoiadox); uilo p1·cciso ciwr exem
plos; e se o •luizess~ fazer, bnstnria referir-mo 
ao proceclimeuto que tc~o o conde do Derby para 
com o po.dnt11~nto inglez 110 ultimo minis t~rio do 
quo ,fez parte-

Sou obrigado a dar inteiro cr~dito ás palnvraS
do nol>re presid~nte do -conselho, o qnnl acaba de 
assegurar-nos que a mu?ança oc~otrida no g!l
binetc não teve .outra ongem senno a mstancta 
do no'lre ~x-ministro dos estrangeiros, que jh 
hn muito tempo solicit:iva a. sua retirada do gabinete 
por moti,-~s p2rticulares, e se n~ contentá\'a c~:un 
uma licença tt:!mpora.ria. e o ter .s1do nessa cccastàO· 
n~ompanhndo pelo nob!"l ex-mininistro ~a guerra:
ma.'<. senh<1res, so essa. e, cc mo dev ... suppor, n verda
dei.-.. causa da modifico.çilo do gubinetc, nilo teria. 
sido mais Cacil acreditai-a,_ se quando o actual 
Sr. ministro· dos negocies estrangeiros ft>!lou, nos. 
dissesse com toda a franqueza. o que bavll~? ... 

(lla um apa1•!e.) 
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HU SESSAO :E.M I ;-, DE JC\IIO DE 185;) 
o ~1:. Ft:Bn..-\ 7.: - :\1 :\n·l.:tn.-nt)S dizct· p<.: \v Jo1·-

?1of cfQ ("O iil >ttf:ri' iO.. . 

o 81~. D. Fn..\~C' l~C&: -Pouco t\l.laixv clv diSCll1' "0 
(JUe :tc{Ui li:L\'i:l f.~ifo. 

O .\o;tt~ ))L\ $ , , ,.; C .t.n\'AUII) :- F'ilt:o f•St:l nnk:l oh
sc•t'Y;.l4':1o, ~ COlUtJ .._-.. nobre pt't.)S íd'-mte cl~J t~vnsu!ho 
nos J(lchu·u1.1 •111<: a:·Lo ht.lsia a m..:nVl' 1\1•)tliHcn•;-:1o 
110 pn"g-l"aatmn llt1 miHiSLd'i(), cu co:•th,u.·u·d n 
._U SCUS$l)(J Uc.l UINHJlO pon.:.o t)lll tltlO :oid :IC]l:l\"0. . 
· o liJniod~F.' 

Eu p•>di~d:l: .. ~ ~nh 1rc~, :->f• fl.ltÍ:zL' . .;~e fnz -;1· ll.t 11;) 
''PPV:i i'::1l) ''dH~\lll'Uk, rli7.~r tptP algum 1110th·u 
'-'XLr aurclinario teve o uobn~ 'l"x~miuistro c.la gu<n·r·,t 
}H!rtJ. rc:·tknr-. ..:c: po•!ia 'liz•:r •!UC ·:"L cnnl:t~· ~ -. tnn
Hi!osti}U lll\1 Yl..ltU (1~ I'Cpr ~_n-n t::lo 3. C:iSJ 11\lll )S t.l'O. 
!AlH'lilldns. ~ 

$cn1Hll' P~, ~pu\n~lo um 1ninist.ro npr .~,!;COt."\ n 
nec~ss i(bcl~ d tJ a~hlptar-sc u ma mcdid:l. qunl•tttCr, 
'l ll~llhl·J u. 4.l<·SC11\',) l\" ,! un ~cn rc1:ltOI'itJ , qu:\n i o 
c llc diz, pot· c~êmpl•), qu.~ ha. neccssiJn4.l<: \ \<! 
l' L.•(t) \"Uli.\ra$ C' :l armtl de in f~1ntarin, p .•rquc. ('$(:\ 
.;.u·ma. u:1o cst:'l. (' lU rc.'laç.:lo c-··m .:.1' ont rns, () pcd~ 
J.'nrn. i ~so a •nori~!l.;ão c tle repente, só por um:\ 
\•Ü$C r\':t••;iO th: t i'CS U lCtnl.ti'05 dt! Ullla C-O Uitt'l iS~à\> 
da canHlrrt, . c~cl<: o n1iuis u·u un o go\-f:.\t·n•l dcs~;\ 
utetlidu, p ro,·nJ o c.>t:í quP. :1 ncqni<'sr.cncin do g')
, ·,-r no ue>t;l pa r t<: importa um:t comt•lnta d ('rrúta 
~a,)oi(uf.o~-:: ~ c portant·'"J o S1·. mi_nistro da gu~rra 
r <·tinm-••' pot·qno foi d•,t·t•ot~do pda ea mn•·n. L·IIll'li'f
d~ ... ~: '"'1!r.la>-nr(:f'U~s-~ 

Não fal larci, .st.mlJ L>rcs, sobre lJ L~x-tn lnist.ro dos 
n~t;<~cívs C$t1'an~4~ir0s porque t·~n1w p~ua n1im 
cou10 princi;Jio nn·nri:n-d dú CO!Idncta niio :1(::
grcdir a lwme us com q1te t~nlHl ri>la~õcs d~ :tuu
.zadc. De •!le muit.o,; annm. 0stou ligado rom ln~os 
d e ft\\li:r.aUe n. <l:iS~ ex-minish·o ~ ni'í.u $õer('\ p•,h cu 
<:I.U~u1 C\ v~nl1n aggrctlli: Jc-sta h·ibunn. Dov.._) 'po
t-~lll d•lclarnt· qu~ n~•thu•n fn,·ot• lhe <lc,-1) com., 
nlinistro, lh'n'l tt:!aho razõe; pura. me qu cixBr do 
•.JU alqucr m::tll~g•·o de prct.:n,:õcs. 

D issé cu ha pouco qnc cont inunria o dcontc llú 
ponto ~m que .clle se Mh:"";t, c pois, ._:')r. prcsi
<lcntc, »'~ssare1 a occupar-me <.la cxocu•;a o do pro
ga·:unmn do. :t ctu~l gatbinete, que C o n~c .;.rno Llt!pois 
.:h\ S.lta m oddicnç:>u-

O nobre pr;,si<lentc do conselho quanJo. s t> or· 
~anis-..,u o gabinete d e ti de Sett.'!lul.n·o d a 1S.:t3 <le 
dnrúu p.irantc o paíz que ia s~guir umn politit•a 
nova, qttc s e êX.t-retn:\\'ll- intd1•nmt!nlc dos pnrli
dCIS, que uã.:~ ~rn saqu aretnn, nem lu1.ia, quo o 
1uini!t~rio abt-açnria o prugr~:;s ' n:llccth:lo . .. 

O Sn. F}:nn~z : - O l"eflect i tlo c O•lY0-

0 Sn. DJ.\S lu:: c.\ll\"o\.J.ll<) ': -Ainda f}nnnto niio 
fossem ~sta~ " " JH'Opl'i :u~ tmla '-r·•~ Jo no h r~ pr·c
sicleHtc ,\o c:ons.,\h(l, cl\o ns~~gurnva no pni7. •!\lO 
prtll!lltlia llHU'cll::u na:; Yiai tl-> progres~ü ... 

O Sn. l> na,:,; u>}::<T~< uo Cúss»r.llo di> um npat·tc. 
O S•\- ·DIAS· DI': l:Annr.nc: ·- ·Eu nlio contesto 

(\Utl o nobre ministrll fosse eonsern\dor, mns o 
que asseguro ~ qu~ S<! hada afi:tnçad:> IH pai?. 
quo t.~ncionavu caminhar nas ,-ias d" prolio-esSil. 
1:\iio tive tumpo de examinar qual foi o mmistro 
~ue se ex.prirnso dessa. maneira, mas tenho ,~h·o. 
l 0mbr.\n<;a. a., que da p:nte do nrinisterio s e disse 
çue ha,·ião tendencia~ p«ra a•loptar alguma das 
<>pin iües mu.uifestad..,; pelo parLido contrario; 
cr~lo até que se dis•e que o mínistcrio tin ha 
camht llttdo para nós, e q ue era preciso n&s ca
minharmos para o tnimstct·io • . -

O S11. F.t:ruHz : -Foi fig11ra de rbctorica.. 

O SH_ DIAS Dli: C.t.R\'-~LUO: -Estou bem per
Sttailido que o nobr~ lllinistro· rcc.>nhee~ndo que 
a l :tumas vcrd:Lde~ <lxisti:io n3.S queixas dos s eus 
a•h-~rs(lrios, c '!'"' por i sso não i.inh:\ dn,·ida 
em fazer algumas cvncessõc-s, mas cru Dt!CCSS-3tlo 

qn(: d k·s clesisfi3sem tle al~uma~ pr~tnnt;ões flUO 
o nobre uudstro julga\ra miu COJl\'CHÍCiltC:i .•. 

.O Sn. F)~Hiu.z: - Is.so ern. r1u~stãv de f! tnpr\l:gos. 

O Su. DH:-:: 11J-: C.\lW.\Luú:- Qutll foi, senhorAs~ 
a COIHittcta d<l oppu~i~;lo? Pr\.!stt'ilt tod.n :l 1j ás 
tn'cHnC.'liSRS tlo ,:.;0 \'Cruo,. l"~tiro~t-. ..:e inteitam~:~~ ) da. 
lUta, d<li:-;OU C011l['\etQlllCI!te liYI".' <I :1C~iiO <! 1 SQ• 
VCl"liQ, o ~:;pm·ou pelos s~us acto~ : u que rnnis 
s" J>O lia .. xigh- do nrn I>fu·tirl•> J!•>litico .Jo qllo a 
Ci~ -~~:ll;iit) Ue hostiliJatlt;s contr:\ aqn .;.·lJ OG j]U~ nté 
(llr~ tà0 tin hn ('.on:;idN':'\do con1o SNt.l') ad \"Cl'stu.·io$ ~ 

~:to n·~g-a1·ci . sen hores, por•1ue tenho o desva.ne· 
ciment o de f}He nã.o f<l~·o uma oppCJsi~:ão aciuto~m, 
• t n~ nãv nggriUo scu1 justi•;a , c,m ft~ . .;s:trd, digo, 
'luc o mmi,terio den fHlSo.<os no sentido da mo~trar 
•1uu c;tminha l-a. pa.•·a os b"tzilcims, <J nc até eutito 
t in hão cst.1d(l inteiramente afast,'l•los de toda (I 

lnt~rfúrcncin política nos ncgvci·>s do ~eu 11níz 
como '"''''laolciros pa1·i:"ts. N:'io p O!'M, Sr. prcsi: 
JtJn te~ n t?gm· ... qae _o win(st.erio emprt!~tl ll ~m lu.· 
g.lr~s que n:L-~.l t':r.;to de eonfian~a a cJda.di'in$ que 
p""rt~nciiio á opi~ião <livc.-s:-. dn sna ; e raço-lhc a 
JLISII~.a de ncr•d ,tar qnc eo:>ll\ cstM netos o mi
nis tcrio pr etendeu pro,-ar n \"Ct-dade. do sct1 pt\ J
~rnnnn~, •) qn~ fazendo essas nomr.a~.ões, i 1hlO 
proctn·m· •> mer>to onde quer '}U" clle- exl$t lsso 
sem se impor ta\" com a Clir política dos indi\·i! 
duos, .sem impUrrlhe.s Cdndiçõcs. ~n1 exigir a 
ret •·:u:taç:to dos se~ts princí pios, o mmiSt!ldo nsse
gllm\'a :\<) paiz que prcteadia marehur com sin
cct' idadc n? caminh~' que tiuha amtmlcin<.lo. 

l\f:ts deT.a o __ partldo da opposi1,;;o contentar-so 
t;~.)m b;:,:·) ? S~rm.o pt)r '"entura uakanlet't~ esses 
os seus neseJo~ ? E r" de mister qttc, no p~$Su 
qu() n g:o\~erno mat·chas!l .. h·s~a n1anch·a, nos 
l"e\"clns;,, lambe~ nas lcts qlle a sua tc11dencia 
em ll de nflpruxmlar-se ,.., parü<.lo que at~ C<tt:Io 
tinha eMa, o en: opposir,iio. 

l)Q que lll>lllCH"fl, senhores, procedeu O mínis
tcno nesta ~ •gunda pnrtc do s~" prorrmmtnll ., 
Se a. mo:morin 1n~ não ~ in(iel, crP. ío que o unicÓ 
neto ')n~ se J?·1d1a con-.derotr como) proprio para 
re,·cl:tr a po~it;ça_ d~ go\·e~·uo ser!~ esse PNJecto 
do rt>f.orma JlldiCI!ll"la._ Alu r.,muo •l miníslcrio 
~•lllS P <"~\ll!'~ n>mto. unportontcs, o j 11ry e a~ 
mr.omp::'hl>thdad ~s- Nn pnrte rclntivn no JlHI" ~~~ 
ecrt.._, ~•ngrtcm ,li r1 rpt!! t ) Ul iuhd.,:rio procU'rou 
1\)>pr 'xlnUW·S~ c.h~ n os !rzpol,rdo$:, por'JUe n6., 
c"ust:mt.,mcntc tl)mos 1mgn~úo n,, t riuunfl e 
u:\ imp~· ... :n~n_ p~\:\ enns.cr\·n•;l i\J dn maior sommn 
tl<:_ tt ttl'l l~Uit;ucs c~uferitJns n~'' j ury: c d\: cc1·to 
nn•> S. :"l ' l t approxtmru·-.s() de nús o •ttt•~rcr aindn. 
t irnr-llt~ t>nrtc dl\3 l" ltcn• attrihuiçucs quo lhe 
rc~tiio <kpoís <ltl-< rd•lnu&u •Jltc t•\m :sido í<Jltas: 
e u.o m~sruo t.-~lU})O a tmrtt~ t-cluti\·,1 ,\s incoru
l'ntihiliü:ulc;; foi nbandonntln . :5ell'llio para ., 
:«>~n ·\o o l'f·•iccto tlo roforma. jn<liciat·ín cer
ceando ainda mais ns nttt·ibuicuc's do j nt·y; c tor
nnndo tnh·er. mnis <.lifficil n cx ist~ncitl d<'SSa 
in~Li luiç,io, p.wq ue qunnto mai.:.r fel r n distnncin 
c)UC tiYet""lll de percorrer OS jurados pat·a çom
p :li"CC~rem no tugnr da r~uni,io do j1u·y, ~~nto 
u~.~is cJ i fficlllJn~,_,s appurec~~.w par:~ que dle ÍllDC· 
c1one; é so c ttmn cant1~a de todos os dias 
cont •:a o jltry a difficulda.dc da sua r eunião, como 
uiio de\'CI\lOS nó ; receiar que adoptada a metlida 
propo; tu, não se torne aimla mais difficil a 
.-~união dos jurados~ (A.poi~dos.) Quanto ás in
computibilldades, ftc:\rilo adiada; , com o disse, não. 
sd para quando. 

Dig,), pois, SI'- pres"idente, que o mínistcrio 
parou na segunda IJart e do s•11 prog.·amma; e 
ainda fazendo a justiça que devo ú.s intenções 
dos s eus mcml>ros, creio 'luc cstuu. uc> dir~ito de 
podir-lh"cs que s<! pronunctem muito categorica
m ente na camara: que declarem perante uós e 
o p(liz se .querem ou não as incompatil>ilidades, 
se querem ou nlo a reforma_ cleitornL (Apoiados.) 
Se quere1u uma ou outra cousa, 6 pNci~o que 
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SESSÃO BI H1 lH: JuNHO DE 1855 Hl 
<l~s<lc j:~· se tmte. <les;;P.;; ol>jedos, e quo n'õo 
fique elles reogen·at.lt):=; para um fLünro !JJnito re
moto- Estamo~ no V!rcdrn ~nnn dn. Iegtsr~ttnra: 
fiO so prAtende fazoúl' algu.ma l'f.l!fol"nl:\ nQste S•"!n
tido, a unica occasi:lo opportuna i: n. da pt·e
s~nte ses!5ilo, poi::; se nos r~-iervannos parn o 
.anno seguinte, s~r<"L o mesn1o qnc n•1o {lUPn~rmos 
faz-er com~n. algumn. porque não scr:t po.ssh·(.•l 
que tunn lr-i se discuta, se vote nas duas cns:""t:{ 
{lo parlamento e t~nhn ~xoen~no ~m nn1 mesmo 
anno ; e se as Cl('ic7il~s forem feitas cumo ató a(] ui, 
f!ll receio h1nl tn que se a~p;rav~tn os \·cxnmcs 
que se tem ['l":ltit:do contra a lib~rdncló J,, 
Tolo. (--11lvirrào.) • 

\lia tnn. apt,,·te que nlfo r)lJXinto~~. ) 

Küo pense o Sr. ministrn da f~zendo. ~nn 011 
dosconheço a Yd:•ünde da. ~na pl'Oflogi,:ãll; cvnfess1J 
'luo toda n. !<;i, por n,:, que seja, póde torn9r-~r 
l.ioa con1 1nnn boa c-xccnç:io: 1na~) SQ: v::\\ .• •ss~) 
scmdhant~ cli"~Utnontn.rJi•), entào pat'a. qne se_r:irin. 
o sy:Sbm~~ t•ept~cRentativo? Pat•a f_!Ue_ Sl~~r\'ll"lfl. •1 

·~orpo legtslativo '? PuUínmos pre:-;cliH.llr dcllcs, A•~ 
a. nação l't~coniu~ce-;s~ nos seus ndministr.oldt 1ro:J.S 
todas as qualidades '1!"' <:O!Ocorr<!m parn. f.1zr:r .a· 
felicidt~de de uma naçn.o inue.pe1tdentc de auxi
liares; mas se eu n~o Lluvido prcstn.t intcim 
adhesào á opinião do Sr.- ministro da faze11da, 
posso eu ob~curec~r uma .-crdaclc <Jne S••lta "os 
ülhos de tooln~ nós? Por 11JRÍOl"CS qne s,•j:1o os 
-esforço~ do gov€rno, por mais Se\~~fO qne. seja 
elle na ,-ontadc de conceder " todo~ plenr. h b,,,._ 
dacle nns 1.Uiuls, n::to podcn.1.os occultar nma cir
cumstnncir. qu~ prcya que nosso actual systema 
de eleições tem um vicio que é preciso rcmcaiar. 
Diz."s:e, Sr. pr~siUetlte , que o governo rcpl'C:sell· 
tativo ~ o governo das nwiorias. Concorda 'Jlle 
as maiorias devenl governar o paiz, ma~ n~o 
J>osso concordar em qu~ ttm paiz e,;ista de taL 
sorte ot·ç:anisadc que só as maiorias tenh•io o di
reito de l"Cprcsentnl-o, ~ que nenhuma outr~ npt
niiio possa ap parecer nas camaras sem q cte a 
vontade rlo mi·1h:.terio o conslnta.. E nesta parte, 
ett a.vao1~ar~i desde já aquillo qu_e 1·eson·a_~-u p:.u:a 
outt·a parte do me•1 discurso. _Eu peço a9s :>t·s. un
rlistros que declarem se aco1Uo o pt·o~,,c~c apt·é
sontaJo por um nobre ~eput:tdo ~": ~a10na svbt·o 
a t·eforma eleitoral e as mcompat•bthdad.es: pc<;c
lh.;~ que dig;io se e:;tão di:.;;posto~ a razcr passnl' 
nestR cnsa es:;n methda, e SP. cnntao com os votQS 
da maioria para a sua adop,iio. 

Ul! Sll. D~~PCTADO: - Iioc O)lt<S hic la~OJ· est, 
O S<t. Dt>.s oE C.mvAr.tto: -Se o~ Srs. minis- . 

tros mostrarem mn esforço sincero para fn.zcr 
passat· esta: le_i, se clla ~ü~ adaptada pela eama!·a, 
cntü.o eu ihreL quo o mtntstro II!n.rch~\ cCJ~l sm · 
eeridad•l no cammho que annunctou ae1 pat7. p•·u
tender se,.nir; mns se o min!stcrio ~e contomtnr 
com a ap~c:sentaçiio desta tnelidn, se n d2ixar 
na.-l past.ns da comm í_ssão q_u no p_ó da_ SL'Cretal·ia 
~ a não troux.er á dlSCnSStlO, entttO n>to podemos 
nós c(lntinua.r a ter a fé qne ainda hoje te!t\Os Llc 
que o governo cumprirá . ~s pra·messas q uc fez 
sobre a liberdade Jas elerçoes. 

Um nobre deputado por Pernambuco, membro 
da maioria, disse-no=:1 na sessão pasi;ad1L que nôs 
não tin h amos o direito de censurar o progra.utm .. , 
do gov~n '· Não pude bem corni'reiJencler ~m .que 
sentido fallou o nobre deputado; se qmz com 
essas pale.\"ras negllr-nos o diraito de tomar conta.s 
ao governo dos sens actos, sem -duvida dessa 
maneira o nobre deputado destróe a indole do 
systema representati,.o,li.orq ue tanto direito tRnho 
eu, membro da Of)posiçao, de tomat• contas ao 
governo, de censurar-lhe os seus aetos, como tem 
cadn um dos nobres deputlldos que o sustent:lo 
de prestar-lhe o seu apoio. 

O sn. FEn.n.\z: -Esses podem até ter obri· 
gaç:lo. 

-~ ~n.: DaR. lH:: c.\.HY.'\L!IO: ~ s~ p•:;r/·n'l ô llObre 
dyrn:~ta1Jo unü.Halcu <lllC n..·,s nii.u litdtaHJoS e::SS'=: 
dueJt.,, _pol·1ptr:, c.umv cllr.: t.l1!>~c, a (Jpposit;:~"'f (ll t! 
e<mtJ·adu=-tona, tambcm rlt"~-;;~a p:trt '! ufh t;~:u ra~iio 
alg:t!.lna .. ronpn~ nãn ... llic Clllupl'ia C:\.amill:u· Se 
aftucll ... ~s que ccn:mruo o g"r'l\"f1 1"no í?iÕÕl"io t·1•1·"•!:. 1Jc 
ac.cunlo em :.o>u.a~ O!)iniõc-:'". (lll ~liqc~n·.l;'i/; (•tn parte 
Udl~h> Ol1 no todo~ o ']11•1 lhe enmpri:~ fa:-:eL' (·ra 
mo:o;trar qne o gnvt:rno ha.vín ~nti:-;r.~ ito cot.1p1~ ... 
tnu~eutc a'luill+J ~a. qttú ~<:~ Jnwia comr.romt:tttdo. 
;A!JOim.los. ~ 
_~e e p:w is~l) qll·~ o nolll•ç derutl\Jc• (]jz que 

lt ~lO. ffil't'"UC"CUiU~ CouHa.u~:a~ [JCl"UÜU;l •jUC O :n•et•bl! 
de lllCOU\!Jdent·.: pa1·a u~:g;H'·H•tS n. confian ~ ·a do 
lJUÍz. A confi.nth:n llo p tüz ü. [i\\.tll" lle.-~tr. ou d::t.·iu.(:ltc 
gt:apo du. camn:ra, n fa\·nr 1ne..;ru~J :la maíoria, sú 
~u~.l.l, SGr nta.ulíesta .. Ja por Hlelu J.e l.lllli.l cldQ;.lo 
b\'rc ..• _ 

_O S•!· ~IELLO FJU:<co:- Apoiauo, niio por U.e
sJgna,;ao. 

O ~n. Dr.\~ n~ C.\U\",\Lilü: -l:i.:mr]1ta:tto essa 
e~ci~ITu não ~úr f~ita o nobre ll·-·lJ~~t~l·lo nilv t<!nl 
dll"CitO· de_ÜIZCL' qne estJ. Oll ar~~l '..'He. grnpo d:l 
ca.1H:l.I'a. nao merece <.l. conh:tnt;'n do patz. 

Tamb;·m 1111.~ p:treCL'U llll t..\ u nobr~ deputado 
ac:rt.!Jitu.va qui? ~ó poJel'i .. nnos tl.!l' Uil'eiL1 lle fa
zct·mos o'lisc-rvaçücs co!1~~·a vs ~~ctos tla a..JJnínis
tra.~::io, St! e::>ti.vo::;scnJúS: em lUtdori~~. Xdo posso 
comp1·.d .. wndm· se.mclhanto Hwvdu ... 

O Stt. ~-IELT.O Fn.,:s-co:- E' ddle. 
O Sn. P.tcrn:co : -E? th.~~·ia (h~ p1)lida. 

O Sr:~ Du .. s DE C.U!Y~\LIIV:- Sl! ..:~tive~:H~mos eru 
n1.aioria dt! c.ürtu uüu cstmiautv:; en1 opposi
çúo.- .• 

O SR- Fmm:mA :DE ::\11-:LLO:- K>tá levantando 
c?stellos. 

O Sn.. Dl,\S n~ C.\.nv.u.n.) ~ - Xã·) 1\lYa.tnto cns
tdlO$.:. niio tenho fátv mais qu.:: r~petit· as pro
postçocs ... 

O Srt. P.,Cill'CO:- Fogo nos russos. (Hi.,·alla.,._, 
. ' O S1<.. OrAs n.t-: ÜA.nYAI.Iro: - • ~. que repdir us 

prupusiçõ~s do nobre deputado c fazer sol•r•! cllas 
muiLo humildes refic:<.vcs. Apez"r de qttalilicado 
no batallüio dvs zua vos por ter ll'~d iJo a pnla rru 
u favot· da fix.aç:.lo de f...~n;ll:'i Uc t~t·1..·a, ~ tüo Illt,; 

cun;:;iU.Cro uc11l com nglliJaJ.;:, ucu1 COJn a ~!isci .. 
pliua nccessal'la patu por.l-.:r miliL:.1r vaut.ajtJ~a .. 
111~nto ncSSt; caso .•.. 

O Sr.t. :M.:Lr.o Pn•sc:o:- O pnrtido ptu-l:unen1nr 
é que tinha e8sa disciplinrr. 

l:~t.t Yoz: -I,;so :tcld>,,n. 
O Slt~ ...1.\..t;Gus-ro I>B Ül.tYr:tn.\:- A ~l~uomiun~tio 

Ue :z.tu\ vos foi dn.Jn. pot· tun Hl•~mlwn da. cotn
tuiss.lo. 

o Sn. !)J.;s nll c,\R\".\l.lJO: - Cnnt;nllan<lol ns 
minhn.s <">bsen·ao;õcs a rc<pcit·; do progrnmmn do 
mini~b~l"io, llevo dizer 1}UU o nobre presi~h·nte do 
conselho d ~e1o.t•ou n.1.uito ft·.anc:rrln•;ont..~ .au p:"liz que 
a conciUaç.~o não e1:a n. l:'otta ba.nJcíra, quu 1~â';) a 
e::tcluia, mas que nao a tom::w.n como umca dn·Jsa 
do :::.eu ministedo. S'3m du-.idn, senhores, nesta. 
parte o nobre ministro nlCJsh-,lu qne era um par
lamentar muito adestrado, muito conhecedor da. 
histor:a do seu plliz. De ccrt''• quem conhece a. 
energia de .-ontndc, a posição cle\·atl:> do nob~e 
ministt-o ha de confessar que S. Ex n:to qucrena. 
arvorar 'uma bandeira que j:i. tiTcssc antes sido 
nn,or:-tda. uo paiz. · · 

Du•·anto o nnno de 1848 dua~ aumiuistra~ões 
sueeoJssivas adop~rão essa bandeir~. amh~s pro
cederão no ser~~tdo de chamar os brnztle•ros a 
um centro, destruir ou diminuir as odlosiJades, 
amainar a agitação dos partidos. A prim~ira. 
desoas administrações confiou lugares de primeira. 
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ot·t.icm, (1 (! iuü·: ra lY·nfiau.;a a m.ui~"S lll~lnl,ros 
C)Ut) llt.! :lSSc..."ll{ :'ld ) u ,jt~ ~ lltS ~>:;llU"t)S t]:\ UHl.iGri :t dCS.t !l 
(":t~:l, i l:..:nntbio·lhc.s a ~~<~l'ti t~'iü <.lt: unl St~Jnt:' IJ)antc 
p t·ogrümmH. O mlui~t•·rio qa~~ snccé~ic!1 a P.SS~ 
eon .-.,;r,.,,,\ \t\~s • l cl··~tt c.lu~, dl,·s t1HC •.b~üt> se po l' 
vcntlU'~\ für:lo de.s\·bidt.1S tl:ts in~tJ·uecõc-s que h:l.
'\'h\•' t't\~·,·:\li:_!n d:lltlH~ l lt..~ :o;. ~tlF.! OS ll•. IHH~Úl'Ú(l~ ~~ nl
gnem UJt~S art•n~ .. ·Uwtt. se :.~.!.;.ruem 41·~u :1 cutcn .. iet• 
qnc dcs.·j :..n·:~ ttn)u lll uJ!\ w~:\ (h.: }.Jllliticn. 

O Stt. FJCmuz :-O Sr. 1aiui~tro uo impcrió p<JJc 
re~pon<.! ct·. 

O Sn. DL\~ DI·: O.u~Y.\.1.110: ~ R•:cor~l:lrd nindn 
3 non1c:u;•lo do . .;, nlt:nws prc:Sidcnt L•S fúita pol· 
c.s~n atlm ini~tt·:~çti0 a •lU•! ha puuco 1ne re:!~ri , par~\ 
a s pt·nvi\1cht:5 tlo t>crn:unl.n1c•J e Bahia; U i ~\~se 
~c ~S.,.fi.S uOilJC:H:t,es n;1 ·J r·e ,·,· l:tviio a inton~~úo tlo 
go..,erno de condliar os b :tzil•·iros. 

?\:lo C p ()i:; n. c ... nwllia\~Ú•J umt& banddrn no,·a 
no pah; clla linha sido levantada ou ha,;t~nda .j 
p(Jr lninis t.~ríos tlc u t•ini;:u t)ppo:st.."\, c ulti•no.
nlento havia ~idtt :'l.J-ll'l•;:!t1:1J :t nn jmpt·cu~:l d~ tJ01S J 

d e n u:>..-ns t.l d~~1"1lt:acl :ts lut:lS dt! lti~ c lS.ID. 
:\I:ts Pnt.!iv de •z uo:• l tuwdrn SQ prontulc!~~''t\. n J 

oppo~i~~o n" itnpW11$a '! E ll t\ pc<hn eonctha~no 
n:'lo dos int)ivitln•>s, niio por meio de met·eõs .. 
parth:u.ia.res . ma::s a condlhtç:ll) nn.s lds. 

E' pois a ex~cu~iio des.;l) pedido que nôs nin<lo. 
lloj t.\ Yimos f;>zer na C•Hllt\l'l\ (apoiados) : é n re:t
lisação desSil pens:ununi.o que chamarei :;':l''tndioso 
que nôs vimo::- poUir a o governo. D~zai .. nos, se
nh,Jr~s. St~ estnis· <l ispo,4os a fazer a conciliacio 
dos lwnzi l t'h·u~ nas leis, ~~ ú3tais. disp . .~stos n 
~ar..l.ntir a libet'>.l:\de tlo \'uto, se estai'!:; c.li$p(.)stos 
a c.:rc:tr o corpo l<>gislaiiYo Je to,(o a.qnellut?rCti tl
:::to que lln: dl!V~."! l.'t.!Snlt:l.t' d~ unu1 expressao &Ül
ccrtl. do ,·otç p ~.~puh.u·. Dü::ei·no~J porq,uc nós ~nttlo 
nos ·al>ra.;are.moo co>nYusco nnütu &inccr nmetlto. 

!l!u~ t>u t~nho como qtH) um prc.<ontlmcnto, d '.l 
que a concilia~"<lo n:io puõs;\1';\ de valanns, s e 
presto t\ ::lth'lt•;iiu qn., J.wo ao que ncs tiissc o 
tllustre <leput:ldo . P~Jr P crnan:buco, (I quem ha 
P(JUCO lD C I'<)Íeri. ::>. Ex. <J,·claron-nos qnc o so
,·~rno Se d i~S:\l'liJ.a.\.-a 1~lns Cl.•lll~t.:SSÔ'!S qne . razi:\ 
Aos seus :ld\'c..'l"~arios ; que calúria sa cedesse a. 
cllcs; Foi niudn mais n<liantc v no\,re ·deputado, 
tronxc-nos os <>xcmplos <lci>l •>ra,·~is do. Fran~a 
l'CYOlnciou~t·i a. :\:lo t.crd en Jircito de pàguntnr 
se o - nubrc tlcpnta•lo f(•i nes ta parto 01·gão das 
opini;lt:ts ,Jo gurc•·uo? Se o goYcrno tecun d:as 
nbP.1'tun.\S f'-'i lils no S4~U p~·o~rainma. c se ~st t"l di$· 
posto n :\compntthar o n.>h•·c dcpnt.lluo nesst!S 
r~..:.eivs t) U C coa~iUcl·o n•uito <•xng~r::ulos? Senl1o .. 
r~, qu•:nl conhcct! o l!.'lrn.cter do po,·o braz ilein> 
niio pôõc ter <> ua•nor rece io <I e rpt~ scj ão qurtM 
fUrC\l\ ._t.S Cl'i~C~ } lOl'tjUC l\•Jl}l:llUUS dt• lJaSSlll" jt"\ ... 
m11ls . ·- N ão q n.:t·u conclnir n mi nhn propos içiio. 
Pa•·~c .. •u·me •111" nestn pnrtc se p•·ctcncl in Õ~'~minnr 
pelo terr,n·, c t!U uf"Lo posso •·,·cnnhecer inin1igo 1nais 
irr~t.Ntcilia\'cl d•> qn<! o (\()lnínio •lo tcrrur . 

Ddxar• i nguru o pt·o~L·a.tuuaa do 1Hinistcl'io c 
pass.aYei a. occupa.r-nw de al~nn~ns propnsic;ücs llO 
l ndo da cnmam •1ue ,-ota contra o governo. Sinw 
l:liio pode c· nbraçnr '-' conselho que nvs foi dad,> 
por um nobt·~ d-,putado pela Bnhia, que tambcm 
se nssentn no;; l>AnGos da opposiçào; tril.mt(tndo 
n devido hmnenngi~~ . no s eu t..\~ t! nto, seri3. o nri
me it·o a abraçar u seu consdlto; so çonsultnsso 
mcõmo m inha natural inclinaç:io nada me seria 
mais !acil: · mas dP.pois do que se disse nesta casa 
contra esta tiio p~>quena míu,Jri:t que aqui se a~
senta, e imp<>ssí,·d •Jüi:o:.a•· de rcspond~r ús a.rgui
çõ~s qu e 110s f.:.rào feitas. 

::ienh o.Jr cs. ,;ejamo,; inteir,\mcntc frnnce>s, ha ccca
sl\ics em <JnC a .. fmc~<~~·~ dos pnrtidon p olíticos 
pod.-m l i!far-sc para nn1 fim commum, a don·ol4 
por CX•~lllplo de um 1niuis terio, se clles entcnd~'1ll 
que IJ.I.Iài<(Ucr •JUC sPja o minist.erio que tenha de 
>~uccC<.lcr, o pctil: não 1>0Jcn\ ser mais des~;raç.ado 
do que ê UCSSC i ll•tlllentv ; \U:\5 OUtt"aS epocas ha 

na YiJa p :wlalllentar em que Oi'ó dcpnt:ldos, os
que <rio chamados a dar o ~eu , . .,\i) sohre os 
'"~:;·'dos puhlieos, ronsideriio até que ponto ellcs
cle\'t' ltl lc y;\f _n s ua opposiçilo ; podem censurar c:> 
l!<l\'<1 1'110 nal(l\1110 'l.UC entcn<Jerem que ellc e CCU
~Ul'l1\'t:l, mas pudeut nfastar-so <la•lu.:ll-.:s que \ 'Ot.iic> 
no tnusu\o. ~cntiJ.o~ quando ent\)ntl·.jrC\n. qu.e nàCJ· 
lhes c<Hl\.-.J m .derribar aqnellcs que cstii ,> no poder
~~rú i$t.) uma no \·iOnt.le entre nOs ? E ".itnmos es 
•]tH:ciJus d•)S factm; de líHG? lia na casa muitas
h'~temnnitns ~o 'l"e eutito se passou pnra que m e 
scp n cc•'ssano rccordal-o. 

Assim , so_lton\·essc uma fracç.iio lla ~amara (n~ 
d~~;o ')UC haJa!, o pensnmcnlo <lc derribar o mi
llJSlonn pnt·n. chamar um OlttTo qne fosse ainda 
ma i ~ contrarill :is o piniões que sustcntmnos, dc
v~ríamo~ nós l i gar-~> os a l'Ssa opposiçiio? De
certo seda um su icidio qnc conunetterillmos. 

Um '!' ect nohre eollega Ja oppos içiio c parlicu
lnr anu~o, J cput:u lo pela proviucin de ):(in:LS, 
entl'úllU<> p:u-:1. es~a casn c a<>hnndo ncll:\ uma 
•>ppo,•i•:iin íormn<ln. cou tra. o lninist.et·io , julgou que 
p rc;;t.r.\ '>1. um \'~rda.dciro serviço ao pai~ com ·í•lando 
aos illusLr..-s · depllta.dos q ue se havi:io declarado 
nu sentidu <l:J. ttl'Posiçào a dizerem por~c motivo 
fu;,:i;ln essa oppo;oi~.o·:'ío, até llndc prctendiao chegar, 
o q ue queri:lo, Neste enunciado pudiào os nobres 
J cptttados cnc?nlrar cousa slgmnu olfeus inl do seu 
caract~r, dn sua po:;i.;iio nestn casa? De certo 
que nnu. 

H nviu 11m p·'nsa mento m uito lou.va'-'cl, ~r~ 
o ·I~ •lelinir bem a< posi~;)~s que Cl\tla. um 
aqu i occupa; c hnYÍ(I de mais, senhores, nas cir
ctun.sttt•lcins em .que nos acbavumos, quando o 
gabinete parecia abnla,lo, quando não seria im
possivcl quo Ja sua chlso•·gaulsa•;ão resultasse uma 
no n 1. · organisaç.üo Ininist~rh\.1, l1avia, digo, outra. 
cou ~iclcm~ào de ordem mui ekvadn, a ue habi
litat· p<Jr e,; te n1e io o poder n quem a constituiçilo 
confit\ a clla,·c ua no~sa. organisaçi!o po>liticn, para. 
quo quanJo ti,·esse de cluunar ou tra vpinln<J po. 
lltka para a gerencio. dos negocio> pul>licos co~ 
nhcccss~ em qna part.e se ~ncontrnrh1o <~ nuxi
lin•·,,s dessa noYa politicn. Porque mo ti v o pois, 
sc11hor~s, se l~~ou tanto a ma.l que o mett n<>bre 
collega c amigo se exprimis"e po1· someUumto 
•nodo·? 

E, scuhorcs, o quo é not.n,·cl é que ao mesmo 
]l>\<SO que U'll illustrc dcpUútdO COil~Ul'll\'Q COm 
,·chdnéncia o próceJlmcltlo <lv meu nobr" cullt!f14, 
CSScl lliU>;IIlO illthJtre UcpUtll<.\o proc~ill de i<Jcntu:~ 
llHltH.! irn, {:tZil\ igunl pcrgun tn, n;i.v Stj Q ncJ~, 
llt<'lnbros <In an ti~n opposiçiio, mns ntú nos <lu. 
Juaiol'in, <In qual ellc •e hl\\'l n r ctit-ndo I 

O S1:. FHi t:lilltA ,..r-; li>:r.t.O ,l{L unl upar!<i que mie> 
pc><lcmos ou,·ir. 

O :Sn. DL'" DE CAttY.,Llto:·-Eu, niio :\cntlomcmbl'<> 
da maioriu, 1uio posso rmiponuot· p.•r cll•t.: mas~ 
cmuo n1<:mltro d<t antiga opposl•;iio, tlo\'O u"clarnr
ao nobre •JeputGdo qu., nilo dcchno de M.!l.t ísflló<or " ' 
esse pedido. 

Eu p<lcleria, St. pi·csidcnt<>, limitar-ma a ilizer~ 
u ntu.> ::;.om()s hornens novo~ no pniz; UesJo muito 
t empo qn~ appar~cemoiS nas lutns parlamentnrcs
c politicus , devemos poi< ser bem conhecidos. ~ 
Etl i>Odel'in n,ndn, servindo-me das expressões <le 
J effct·son, di<cr que nos pni<es onue a. constituição 
encerra o elemerito u:onarchico e o elemento re
pub1icano ou Jeu10cratico, os cidadãos se repa,·
t em natu1·almcnt.c ern duas diYisões políticas con
f,m ne a sua dispostção physica e intellectual, os
seus habit os, as suas relações e a s ua pt·ofi.ssão 
os lcY:lo a desejar o crescimento Jo el ement<> 
m onardtieo, ou do elemento democratico .da con-· 
stit u ição; n a intla por est.a.dt>finição cujul!;o que 
potlerio.mos rep>!tir- a nossa band~ira estl\ conhe
cit'ln.. 

Mas quer-> ser muito preciso, quero chcgor á deti-
niç:lo CX(I.Ct.a do n<lsso prograroma. . 
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SESSÃO mi Hi DE JUNHO DE 1855 1.1.3 
O Sn. P.u:L.> CA:<omo:- Yamos a isso. 
O Sn. DIAS v;..: CAnY,\LHO :-Ignora por Yontnra. 

o nobre u~puóauo que no unno de !Sãl, creio qne 
'lm Agosto pouco . mais ou menos , alguns 
membros da oppos •çi"io que tínltão assento nesta 
casa, c outros cidnd:los muito dístinctos qu~ ali>\.,; 
l!àO [aziüo parte della, se reunirão e combimirão 
quaes devíii.o ser o~ pontos a que davi.to eiJ•
cul\tscre\·er-se as vistas e esforços do parti<lo li
be.ml par:> o fi lU de •·e:J.lisar algum mdho.·auwnto 
s~Jcinl·! ? 

Se a nobr~ d.:!putado nàô te1n lembra.o~a dOtiSê 
facto, consulte os jornaes da época, e :1hi achará a 
decl:u·ação milito J)Ositi v a e categoricu de q uaes 
crão os ponto~ a respeito dos quacs a oppo<iç~o se 
aebaYa de nccôl'do, quaes erão os Ulelhuram~:::nttJs 
Q reformas pchs quacs ella ~e propunha a t~aba
lhar d" cntib por diante. E, senhores, cu que tive 
a honra de ass;gnar ess~ documento, nõ.~ devia 
suppür que tsta v a bem conhecido o n0sso pro
grannnn.? 

E devo mais a.ccrcseentar qu,e tanto consid.'I'O 
que ao n1en"s os meus con·eligionados politiços 
Appro\'ltrii:o o meu pmcedimento ll8SSa f)ccasi:1o, 
assim como o pr~eedime.Dto qu_e _eu ti v~ lh,sta 
camara, <JUO dcpo•s·de uma ele•çao, sem qu., ""
dispuzc;se u~ recur;o algutn, fui conlcmplaclo pelo~ 
meus correligional'ios na. ordem dos ~upplontcs 
e1n segundo lu.gar, porque. força é eonfr.:::ssar, que 
aiut.la os trcs primeiros suppleutes Grão weutbros 
da maioria. · 

O Sn. )1ET.LO J?n .. :s:co :-E o governo designou 
qual dc,<in s er o 1•, o 2•. e c 3• supplentcs. 

O Sn. DIA~ D:E OAilY.\LHO:- Nesse d~ctunento, 
:senhores, nõ$ enumerando os Yarios pontos ue dis
c:ussão q_uc tmlH1o occupado a nttcnçno dlls _l;OSS;OS 
cotrcligillnttrios, reconh"cemos que era prectao ca·
<Jumscr~ycr o;; empenhos da opposiçli.o, os seus 
esfl)rço9., fnn poncas medidas ex~quivt!is c. L'âZO:l
'\rc-js. Furilo, puis, a l'ef<Jrmn clclt()ra.l, u l'ufvl~lll.n, 
pnrlnnl~nt:1r, a reforma judici~rin, :1 doscauttalí
~>nçii<) ad·minist,·nti \la, tantr. quant.) niio prBjudi
cnsse os int.ercssc5 da uniiio, os ~unic~s t.~ontos 
para onde entendemos que dc:·iüo cum·orgir to~os 
os nosso::s csfi)rros~ e conve-rg1r de umn. mancou·a 
ntil, com~çand•l ·pelo _prirncir~ a:to chegar no Lllti
lno; porqlle, l!Cuhorc~, estou m~•mamente com·en
cido ilc quo a prtmutra necess1dad!' _do ptu~ é a 
liucrda<lo Jas urnas; desde que o pa1z puder ma
nitustl1r•sc rom toda .a liberdade, de certo obte•·.i 
c!lc todos <>S melhoramentos que l·cclan.a. 

O Sn. "-1~<•.Lo Fn•sco:- Apoiado_ 
O Sn. Dt"~ J>E 0Ar.1'"-T.HO :-Não cspemYa. eu 

~ert11mcntu <la gencrosidtLdc do nubre dcputat.!o, a 
qqem nitu fult.to recurso$ P•lrll combater o_s se~s 
advcn;at·io~. <JU<l nos fizesse ~ma ag~r.:>ssao. tilo 
viol•mto. pcrg1mt•1ndo-nos se tmhamos rcau•tc>ado 
a bandcim tla constituinte, como para f>1zer acre
ditar <JU~ uó~ pó mo~ em du vid•l as ba_ses do nossa 
orga.nt~acü~ social. Perguntnr·lhe-h"': « Em qu~ 
-occasHi.o ,_rvoró.mos nós essa bttndeua? QuaL fot 
d'ent1·e nós a<iuelle que se alistou debai:.:o des~A 
"bandeíra ? » • •. • 

Eu pudera tal...-ez nesta o7~lao mvocar o t~s
:temunho do actual :)r. nmustro dos negoc1os 
estrangeiros .•.• 

O SR. I?E~n .. z:-Apoiado. 
o SR. DIAS llE c .. RY.U.HO:- Que diga ell~ ~e 

algum dia entrou no pensamento da oppos•c:.o 
ligar-se â. bandeira dll constituinte 'r 

Senhorts, quando nos dias das nos~as lutas, de
;poís de pacificada a província de Pernambuc •, se 
no• pergunteYa neste caS!I se ~dbe_ria.mos a essa ban
.deira (e not~-se 9ue ousavao dizer que tmhamos 
eçsa bandail·a, extgiio :\peniu _que dee!amsse•nos 
11e adheriamos a clla), por mutto wmpo, senhores, 
.dolxámos de fazer c~ declarnção, porque et1te11-

din.mos que n..pct·gnn:a. era injm·lu~a; mas um dia· 
houve cn-~ q11e um meu. itlus.tre <:c)lh:a,l.~ u Sr. :!\lello 
I~·l'anc(), dccl:.u·ou d~~sto lngar: « sç,.,.vós eut;;udels 
por constituintes o s que qucr-c1n :1 refurm L àacon
stituh;ilo pdu,; mdus le.ga~s, cnü'iu t:!U ~vu cvn· 
$litniute." 

O ::ilt. 11ELL0 Fn.\xco :- Apoiat!o. 
O Sn. DrAs l>:': ÜAI~X.\LHO:- Direi mais, tJ nest:1. 

parte inv<)cu " t.~swmnnltú <lo nobr~ mii•istr<l da. 
marinha, que di~a S. Ex. '!.li UI f.Ji o proc~dim•,nto de 
outro iliustre deputado da ·•PJ>O.,i,,ão o~ ... E lna,·do 
Fran~o. quaado se tmtou na lhhia de semelhante 
idéa? Kão U.ec.Jarou cs•e nol.lt·" d~J.m(ado franca-

' mente que ml.o queria nenhuma .-~fúrma senào 
p~lGs meios que a cc.nstitui~:1o tem tM-t·co.Llo? 
Como~ pois 1 senhOt·csl' lh)S "i'ÍIHles pc-:r~uutar hojt! 
se renunci:\mos a lJo.ndeira dtl c.:mstituJr;-ii:o'! Pela 
minha pnrte Mto P<»so produzh· " tcsteuntnho da 
tribuna ou do. impt·<msa porq••e não os tenho, mas 
invoco ou-tro documento nilo nll!nos -·a.lioso, c ê a 
millha •·esposto. dada ao oom·ite <J"-c se m<> fez 
para. concorrer com os pa·opugnnrlures llcssa idéa. 

Qun.nuo em 1851 ,;c procur;:wa ntlilptos para essa 
bandeira, recebi cu, c.on1o outl·os n1u1to.;; correli
gíonarjo;; ltHHtS, mn convite <ht soçicd:.ttl<! ·que se 

i propunha a attmhir prosd)·tos a ' 'ss:1 llandeira, 
€nt;.\.O n~o m~ limit~i a guarJar sHendo, mas rc.:~· 
pon.di, dt!Cittra~l.·lo q_ uú n~ü_} ~tdherla. 

O Sn. EouAnDo Fn.'~''": -O Iue>mo fiz eu. 
O Sn. SAYÃO LollA.'rO dú um aprte que niio po•ie

mO:'i âll'l"ir. 

O Sn. DIAS DE ÜAP.V.u.uo:- Se pois, senilore,;, 
nós tinhnmos t:tuLos testemonhos, c, t;io e,·itlentes, 
para nos p<)r a abrig·• t.I<J sen1ctltante imputação, 
niio dcv<!mos queixar-nus de <tuc o nob<Q a lan
çasse soht·e n~; '! s~ o nolm~ depntado se l'~fe
risse a oub·os, se t íve:;sa dito que en.l ::U.gu.m 
tempo alguem t inha hasteado essa bandeira, uào 
dil"ia eu cousa algun1a ; mnB o nollru depu.tado 
dirigia-se a esta pequena ft·ac~'iio da minoria, e 
perguntou-nos se tinl.J.ah1os l'anunciaO.o cs~a ban
deira. Vê pois o n •brc deputado •1ue eu tinha 
ra.z;'io para roolestar-m0 com a sua pergunta ; e 
fui por isso '!UC desviei-me do proposito em qu~ 
est:Wt\ de u•to tomar parte uos deiJut.,s, e ped1 
a pntawa par(). fallar a ftwor da pl'opo.;ta do 
go 1•arnll lixando as fJ I'ÇàS da tcrt·a. 

E" j-i que tóco neste objecto, permitta-me V. Ex., 
Sr. presiu.;nte, que cu aproYeite a occasi>io pa.ra 
mostrar qne o nõbre deput,Ldo por P~1·n~nlbuco 
arguío os seu$ ad1•ersario;; com injustiça. Quando 
en pedia palavra p!lra fallar a favor da p1·oposta 
do governo, era porque Julgava que s~ J.c\:iu dar 
ao go1·erno a força pL·ec.sa e flxal-a em let como 
detet·m!na n con,;tituiçlo : n 'io fof, pois, ne(ll por 
h1·pucrisia, nem por tactica que pnt.li a p;l\a,·ra 
n~s.3e; s~;ntiJo : tn0.3 corrigi-me apressa.mio-m~ a 
tomar a palavra cotltrJ. para. f;ttlar sobre o. p o·o· 
posta de fixaçi<tl da. força ua.n\1, embora uão 
tenha. a intenção du negar v n•uucro ilc praças 
neccssario ~ara a armada bl'azilcli·a, (l.fmJ de su~
trallir-me ~í's censuras <le utn nobre ciep"tad" pd.L 
Bahia que negou-nos o direito de pedir a pala,·ra 
para fallar a favor dai ·pl'opostas do governo: 
aJ.>ezai· da uotavcl differctlÇa· que houve entre 
no~ e a maioria, pois que da uossa part~ sus
wnt.u-a.-se a r,.lath-a. á Jixaçiio <las forças de terra 
tal qual tinha sido aj>l'esent:ula. pelo ministro 
l'e-Spçetivo, ~ntretanto que a. m:lwna "~otava c:on~ra 
eLLa, e de accordo com as emeudas da comm•ssao. 

Scuhorcs, uiio ê possl\·cl que u• jlartidos politicos 
se con:servem e~tacwnarios, que tenhao sempre os 
mesmos pensamentos, sem a menor discrepancia : 
as idéas capítacs núo deYCm sem duv•da ser 
abandonada<, mas a• di\'crsa.s r>hases politkas 
por que . um p•\iz passo., muiUis \"Czcs ns dilfc-

1 rentes eircuuHt:l.ndus qu~ se apresenHo na m1u~~ 
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SESS.{() E~1 1G DE J[~HO DE 1855 
ih''~ S n ç·;,:.• •y_:v:.; pnl1l it-os., faz,~m ,~oul qu~: 05 1>;.1 rti · : po,lcrin tct· <1~\.lo •nrlhor.:!s r t:·sulta.Jos s~ foss~ 
J<~~ nu)t.h lllttlo.!au a :s sn.ts p•·et- ,:nt;V~ :s. JJ.:Jn!i.i:>, ~c· ; h t.!lll c x . .:cnt:l.da. s.~guin:diJ ucst.a parte a. opinião
nl•v •cs, tltt:uulo 0 lio•u,_.u, r ... :(h.-ctc sobn ; n hr,)· 'r do '~'?l>r..:: pt·~~iU.cut.c do consclhu ha poucos dias. 
\' :lhtd·: da Yid.a , c oil~:-r\·a ~tue p ur H"!ais ju~la:i · m:lll lh!:;tr!Ja·llc~:ta ca~a 
q nt.' . ~~ ·Fio a::. ,.-Xi::!L.'twia::.. (HI as opiuií~es Un um t• ~ J) 
ptn· ltd~) j 1n al([Ut'l', e}lt..~ n~u púdl' rcnt:sttl·ns em l lt :Sr~ . J.:PjJTAIJO; - Pon1uc nessa occasiào não 
l.J t'l..:\'c ·-·spal.:t~, •JUC ,_. pn_lfiS(' tt.:m po, l lUt! ,} llf(.'- tl l..!l!.t'c l.o u tl e le ic;ào por cü-LLtl••s ·? pun!UC uào trut() U. 
·· i ~u lllUJ'c.:1J::u· J)OlU.:o ú p·•Uc('. , u:1•) t.l C \'l~ aUmirnr, ,lus iu..:OJupaLibUh.ltl-des "! 
t.l llt: o lJt~.aid•..l ~~ •!Ul" pt·l'tt.•nr:o. c~mqu:.llltO UI.\ iJH- O ::;n. Du:; Dl~ C.\RY.-\.LHO: -~t-.sso anno, sunho ... · 
pl'L' llSa 4.~ ll:l tt:1Lm1l:t :ttH't--:0:.1•1 't ~ ~se ~l"a.Jhl,! n ume-t·o rcs, a s i~con\ptttibílíd:"tfle~ f,)rilo pl'(,p fJst a.s n~stn. 
de l "L' (t.,\ ' llHls. n. (tz~ L· "c1n nus~:..t ltJp;ish, ,;~1.o, t <:!Cl'Ubo - . l'l\Sl"\, fot'1lO fUl.lL)lmu e-nte diseutidn.~, cuhirão, sim,. 
~ ~~tio :"'l.~ pc..~ lü t.'~ IJ' ~.r~t·U(·àa (JH1: l'mqu~nto us seu~ es fvr· . tiõnhorcs, .-:~u o conf ... ·s~ ; e como h~i d~ n(.lgar 
'..' L'~ Wt l.• ::::'-· hJIJ l\ :tsst~ lu a u u1 J-.c,1ucnv uumcro Uc : 11$ fflct\)S se {'llcs cstf\9 cscripto:; ·? ~ta.s o q ue 
hkn.::" .:npll a·~~, t:1h·~ H :~w pú~l,:r~a snti s razcr a o seu : pl't)vn isso ? I •rov:\ unicamente t]\w a opini;lO' 
w:u•(iato: pcrJcr-s ··lli:l em ddH\tl·s· innlr..·is, o ,lj Jlt. • nJnJ a n~., estnY:L C8clarccicla, c que aincla então 
dlmcut. l' t:uu:-t.;:gn1ria nlt•a grnnd~ rcnn h1o de \'f1Ut:l · ; a opp.>sh·i'i.o ill lt' i r;L ailula nào abt·aç;.rra. est.n idén. 
ú~s p:tra r .. •:tlisa r a~ t•cfun•!:ll:l mais ltr~~ntcs : foj · 0 ~ ro. :\I · 
}JOi:s is1 o tl cj "' ' ft~z u tw ·u p: ~ rt iclu : li tnil~ll-St ! t\ um i ~Jt. \..IVS-rA A J.ClL\oo:- ·E hoje_? 
}ll!<li\Nl<l c:l'<:uh• de itl~a,;, c a trabalhar pnrn sun 'i O Sr.. DI.\ S DH C.\iw.u .tt<> :-K~ c01·rer dos annos 
rcall:-;t~.~:hi ; u st·n .Jo ns principn l..'S a 1·eforma e tci- nito vhnos que a idéa tlas jucoznpatihilidades fui 
tor:al c parhllll~llt.<U·, deduro pela miuhn pat·te nhra~nua pe lo partido? E111 lo 18 um minis tro da 
q ue l' :-otdll pre~mpl • • a a<lopt:lr n p1·oj~cio nff~rccido con·m_ nprcs.~n\•Jtt. nt•st·t cn&-.1. u rna propos t..."\ a esse 
éSto! :IH II•l pú;u llnhrl! llt•tou laJo por S. ]>an lo. 1 rc~p•l o to : ella fo1 ap prova<la e remettída para o 

Rf·•:onlrt•,;u,. !'";.eu1 :on~s ~ (LU.t! cs;.c. proj~!elo uà<J St\· 1 !iúnado g cn1 JU'C!S~nr..a d~ste.s !netos, senhores.,.. 
ti~f:tz c\mlpli•Lmttm Lc as ., .~cc .-~itlu.dc.; tlo pniz ; }X.Hlc d ize r-se q ue n :4Ô fizemos nada n() s ent.itlo 
n1Cls coult) c llt.· t~·udt; a Jnc!horn1· o n ('lsso sv~t-.:ma i Jo nosso proge·:lm ma? 
doilvral , (;útuu d lc pr · m cLtc , S\: r,·,r th.;lm P.nte · , ·E,· vord:We , senhores, que niio conseguimos a. 
t:~ccnta.Jo ·. c' 'iH~ cu ,;s p et·o), t.hu-·nos uma dl:!it;à\l I n.dopção dessa med.it1a pelo senado, rnn.s porque 
!I n-c, '' " ••n io·~i o 1n.:u • •·l•J ao de Loaos a.quclles o s~nndo . entcnde1t na. sua alta 'ab~dona que 
tl \~C ., q•~ •.t.~r . ..: w at:(; t t:..n·: mostrarqi assim qqc nii.o 1 uma pronden~.~ ~ :\ dessa ordetn devía se .. enYol-· 
tJtllav p·, • l •~"- l>·:•s•·;tl, que a nnnha poi1t;ca se Í vida com outa·n" t·efo rmas de qne cnrecia a lei · 
limaa a <h:scJat• o h~1u <lo me-u paiz (apoiados), ~leitora!~ · 
c que cst <íu prnH•Ph• a recd >cr os mellllw:uuen· J Nesse m~smo amto um nobro senad(lr, cuj!l 
LJS, nml:lio l.'l_lt•s _d:t ntiio de ,1 u~m quer que fõr . 11\emoria. ser-.\ sempt~e r~m~ra.da c()m sa_udade n() 

})..,. ,.t:, 1az('r .pls l.t~:<l. ao ~olH'i3 pl'(•sidcn1 ~ do cou- 1 n_osso pn1 z, :tp\'~JSe~tou i\ 1den d:t.~ ~t~ ~c:õ~s ·por 
s~lh.n_ , qttt;·. nmgttt.m• rH!ltS. d" 4!llCl s. E x. está 1 etrculos; t!SSC projaeto teve ta c ;.2.:. dtscu~lltlo ; 
h :lbJlt~a~ lu p~u·a l·Xecftt·n· Ju~~~liUas .·desta urdC~)'l, 1 o n elle s~. nnir:io aa pl'incípil.E!S idé~LS da. pro~ · 
no CH~o dL· IJtl(~ as Jlllg'llO <.:onv~::mentcs a.o pm r., J pn;t~\ ((l\.C linh:l. shla remcttida pcln camnr a o. 
c ,j ltOt' is.•o lní!Stlu)· , 1nc cu pc(:o t ã,, 1·cpetidns · l'~Sp t::ito Ja~ incoritpntibilida.le3: e dependendo só- · 
'' I!Z t:~ .~'-'·' g:•.~ \'~":Yl ltl c1ne r.·ancan,cute se decht.rc, lJ ~lC J dn. 'tltim"- (\is~ussão, não sei que destino teye 
HC"~ d \;_;:;L ~·'! t)t_t·~ ~· t. •tl. n·1o_ •·st :l 1:.:1. -: .·Ipoiadf;s. } 1 O.t.t~ hoje . . 

::St.!uh'.·t· (.·~~ lh.t~ t•~l ut1 .~ ~1- !ü a ~:(;n~nUo:; ulll voz~s I D i~·e i ainda. 1~:1is : nl'sse a.nno <le lStS n ãe'l 
<lcn.LJ'() e fõra <ksla <.'<Llll:ll'a, J ~ .~11() nuaca p1;0 · I n 'l<•ptOlt l\ •!:lll\l\l'tl Jos Srs. dcputl\((OS ttma reso
Clll"l ll1llJ>; ro·al;sa r '" ]'"s><ns üpllll •>c~ .111iand () no ht~no dt>elllt-a.n<lo que o governo.> fic;n·n autorisad() 
pO<I.~l· : .~ ::;~a~ ~\l'.c ~tsa~:-'' l!S tt~~n1 pas~ndo qnnsi como a ~•c~igno.r quaes os ctnpreg•)S ' ~dtninistrativos 
y~r<l ;tu o)a r:~s, JlCr•J1lt! u:ao t~m si<lo s iJo contes· que <le\·iiio ser pro\·idos nas l?ro,•incias ?. N~o 
t 3da::; : m:ts se 4.'H ...... 1·L'Iiro a o pro~rammtt. de CL'3 esse neto tla c.:unara n m a SRtlS ftt~f\o do n osso 
•11•u In\ po uco fall~i , t~reio ~ ~~t.~l.' pronu· q ne n lgunta. pt•ug rammâ quant., :i de.'<:entt·alisn~à.o . 
culhm tiz •)lll4).:-> n•:,;se n•· lltiJo. QutLncto nós <l izcm os que qnct·cmos n. d eecen- · 

lJ a: nn lo .. : .s •.' Hh':'unos p:tra c .•t:1 C:l"-'\ •'m 18 l\i u-nlis:t•}:io :tdm ilüstmtíva, prcctso ~quo nós en ten· 
a <:lc11::l•J h:t\'::l ~i.lu f··itn fJ:Jr in~tt·nct:t;,~s dl\•ln~ tlmnos com toda a clareza : nós uiio queremos. 
p.~lo ~u,·~~rt~o. o (;•J\·,•ruo -.fcs;;n época j l!1gou-sc ~vllc•lT t'C:l" lln tnnneim a ntais leve pa ra. ntaca\' 
(OIIt '-' -.lt~·•·ll •.l _ tJ.c u. a n, l: t1• fu;:1;r us (tl ci.;v~::J p or •J~ lill'citos d e •tni:io : p.:!lo coutr ... \ l"io csta.n1os prom ~ 
u m. ~Y"t o:llln ohll.,·<:n t .· ol!liJUdlc p<>r '}UC n lei ue jllo:> : l SUS~nt.'\l ·t\ sempre. 
ele .. ;<~<·:< d•·t• ·•·nn "~'·"- Al'" " "s n •un itlo< nc~t.:\ ca<~t . Qua nolú !te t~tar de. fa7.or e stradas que !acili
uep•:-~, c]\_tC t: nh:ttntl.'i cunt•·st·ulo ~St! direito lfO p OdC;. 'i lA.! ut n Cc..H))n•unic~ào das provindas t.tntre Si. : 
~X\'CUU\'<." , 1(1W Ih· · U t•g.n·nmo~ a f:tr.ul clt~J~ t.Jc ,Ja1• t[_na ndo- se trnt..ar da: llbr!r ~ 11aveyaç:..lo d~s nossO:i- . 
l'C;!Ulru.nc ll t"~ :irtl1n .• o e:tot!~> p 1·at..ico Uas dcic.,·üo.ts , ! nos, para que as provtnctns nuo conLrnue1n no : 
:• pt"C~~:utl l)·l\1.1S a 1'1!\'"J.:"-lr ,•ssn.s inst-rucçõ.:~ c a est.a.~lo nctnat. em qne ê mais racil v isit.ar a En· 
fnzc1· nm:~ 11•.1\':l lo• i '!IH' ).:aranti~·e n libu .Jndo: ! a·opa ll<l que o ínt~rior do Braz i I, achar·aos·b~e> : 
d~ Y Cl\.,1 ~· tucln~ "' l>razilo:iros. F.~s~ lei, ,1110 é 1 • •m tpt'r. tll\ estocado.; mas qun.ndo s~ tratar de . 
a.anda hl)JC a ro·gnl:unent:ta· <lns ~!Ql~"es, fú i nqui , 1'~•1U•?nos empt•egos, de lugares secundarias, para. . 
a mpltuncut ., .ol~bati l:l : n•os;;os noJ\·,,r~nl"ios pol<ti· l (JUu lun·Nnos nõs de insistir em Qlle partlio do 
em:;; cn:pehlnu~no t odo;:; o~ so1ts Ct:if1..)1"1:os p~rn. -.1u~ 1 potl~t· gcroLl cs.sa.s no1neações? Pois pl)r \"entura . 
elln nrw pass:1s~" 

1 
po rolor:'t n importancin o go,•erno eeutrtLl porque 

o - p n nomca~ão de lll.ll continuo de o;,ct·etaru., ou 
::.n. ru:: ·w~~Tg l><J Go:-::<1·:~110 d•\ um aparto. , !:U•trd'' de alfundcgu $ilj,. feita pelos pres ide nte& 

O Su. Dus na; C.mv .• uoo:- Sr. pr~sidcnte do , uo proYincia? d~legado? desse me~mo çoYemv. , 
eonSP.lho , eu não costum.::. a ser injusto paul. eom ·~ exc~utores d€ sc1ts pensamentos. Eis aqui pois , 
os meu$ pro prios ad •·ersarios : o que eu dizia ~ scnhvr es, at<i onde <Jueremos a dcseentra lisaç.lio : 
que essa h,i t m ha si.lo f•Jr tcm~nte comhntiun nesta lon:::n de nós •lesnt.ar os laços de u nido que 
casa p (:ia opposirão : mas senJo afina l appro\·aJ.a ! prendem as p\·ovincíns do impel'io : queremo3. 
~ rcm,·ttida pam " s~na_!lo, lCl sotrrcu uma ~menda j' l:io .•l•mente que ellus possão desenvoh·er-se, qu~ 
mtportanw, ma:; que na" dcstruia as suas bases· apNvette m o.< l'ecursos que têm dentro de Sl 
foi assim. npprovada e voltou a esta C.'\ "-" , e n ós mesmas : ')Ut' o acto addici,.nal seja nmn realid ade.· 
<}Ue ue_St>Javamo~ ;lot:tt o paiz com umn lei mais - \ Com o pl'oposito iirme ole não occuli.Ar a ver
conv~men_t.t:_. ncetlamos a emenda que, na opini:to dade, cu llevú diza que os nobres deputadúS têm • 
dn opposo~uo dcs"'' •lp->ea, er;\ a ur.i<;a cooHia q ue 

1

1 ra21io qua n to ã r eforma judiciaria. Nós não po- · 
ella Lmhn d~ bom, e assim dotámus o paiz com tbmos realizar uem uma só ref~nna na lel do · 
uma nont lct a <illtd estou convencido de que 3 de Dezembr.:~ ue 18 ll; c pela minha parte con- · 
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fess:Irei o CTT() que ~ntcndo l1:wer commcLtido 
nessa ÜP<'c::., (I a opinião a que )>ert.cn~o. Se o 
partido Ji~ral se tí\•êsse eompenr.tnodo da. vr.r
Jade, de que só com o wmpo c r~petidos l'!lfor
ços poderi:t ~Jle obter toda3 us reformas de que 
~'Ssa lei c:t~"L"Ín : se se tive~se lilnito.do n sepn
r::.r ~ justiça da po\ieía, e a retoear os d~fcitos 
mais salientes, nlguu>a eousa. se teria feito; mas 
quando ao tr:.ta•·a de refonna·r era sempre em 
uma csealn amplissima, c portanto era nnlural 
que ns opiniões se desvairassem, e foi l~so o 
que deu lnl,;l"r a que nlio eonsegttissemos uma 
só rerorm11 na lei de 3 de Dez~mbt·o de lS.U. 
Mais nvislldo foi o lJobro minjstro da justiça de 
!.!9 de Selembro de 1818, que· se propóz 11 fazer 
algnmas reformas ne!'SJI lei, a pouco t.: pOuco. 
sem se emba•·a~ar com " censurn que S() The f:.
zia entiio, de r eta.l11os de projectos : se nó~ ti
vessemos feito o rne3tno, talvez hoje não pro
cedes~e a nccusnç:lo que S() nos !a~. (,tpoiados.) 

Tenho ou,·ido nesta casa muitas 'I".Czes dizer-se 
que nos SErvimos d!is mesmas leis quo tinha
mos condemnndo. :õerá isto, s~nhores, uma ar
guição séria que se deva fazer a um pnrt.ido? 
Pcis qu~tndo um ministm sobe no Jlodcr, e achu. 
leis n que antes havia negado o seu YOto, está 
habilitaâo para não cumprir as suas disposições, 
para suspender a sua execução, para não ser
-v4r·se dellas? Póde ellc escolher as que deve 
exeeutnr, as· que nüo ? 

Senhores, homem do povo, ~u gosto de cita'<' 
cxem tllos, porque clles muitas vezc~ con,·encem 
m:üs do que ru; t hcorias. • 

Qu:\n<lo em 183-l se discutio nesta cua o 1\Ctô 
add;cionnl, é sabido que caracteres muito illus
tres se pronunciárJo contra. ·elle e Ih~ llegúrão o 
seu ,-~to rui adopçào. Citarei dous ni)UlCS, por
que creio que ·o testemunho <.lo um facto hi.s
torico nllo pôde ser repcllítlo. O Sr. Rodrigues 
Torres, hoje visconde de Jtaboraby, foi um do;; 
deputados que votáriio contra a a.dopçl!.o do n.cto 
adaicionnl, e no entr etanto c~~e mesmo senhor, 
se n mcmoria n1e nao Í<\lha, foi o .Primeiro pre
sidente n <!Uem foi confiadn a ndmtnish·nç~o da 
província do Rio de .Janeiro, sepnrnd<\ dn repar
tição do tninisterio <lo impcri~, em virtude dessc 
mesmo neto riddiclonal. F., senhores, pôJe-se 
censurar n um <lcput11dO porque tcmlo ,-otado 
contra a o.dopç11o do uma lei ó cncnm~gado do
pois · de ex~cut1d-a ? D~ certo que n:'Lo. Nós te
mos o direito de r.ombatel' us medida« legisla 
tiva~; qunndo si\o propostas, n•ns desde que a 
camarn AS <:tt iOJ!.tn, o senado as·npt>rO\'tl c n coroa 
as sancciona, ~1>0 leis do es tado :\ quo nos devc
tnOS tanto obcdi.nciu. c respeito como <•quellos 
po1· cuja nclopçiio nos csfo•·ramos. 

.outro nome lsualmente i\lu~tre ligttra entre os 
deputados que votliriio contra a aáo!X'~o do ncio 
ndllieional, õ o do St'. Hollnnda CaTalcanti, hoje 
visconde de Albuquerque, se o. memorin· me nilo 
o\ tambem infiel: c entretanto o neto addicionnl 
n iio teve um campeüv mais Corte nem mnis es
lorçado do quo o llcbre visconde do Albuquer
que, desdo que elle so converteu em lei do es
to.do. Nós '\'1mos quando se trutóu d:\ s utt inter
pretaçilo como elle sustentou com todns as suns 
lorças esse mesmo acto contra o qual tinha \'O· 
iado. 

Se ·pois, senhores, nós temos c:templos de es
tadistas tiro eminentes, que não obstante terem
se pronunciado contra uma medidn legislativa, 
!orão depois os seus el(.ecutorcs ; se nito é cou sn 
no,·o. o ver-se na. Europa que ns mais impor
t.:mt.cs refCirmas têm sido feitos p•>r aquellos mes
mos que durar.te longos aunos se oppuzerão a 
ellns·; eomo é ·qttc ~;e nos Y~m ' díUlr todos os 
dias que nós nos servimos das leid que antes 
eombalemos? O qne devio.mos nós fazer se ellas 
cri'o leis 'do estado ? Devíamo-nos con1'urmar 
coau cUas, e é isso jttSI:unente o que te!nos feito. 

TOllO 2. 

Sr. presidcnt.r>, quando o nobre deputado por 
S. l'nul.) nos dil'igia n\gnmns censuras, eu Ou\'i 
t!P.sf.cs bancos que nós o que queremos é o po
der, quo o qu<: 'lueremos é ter asscnlo na ca
ml'ra. Eu poderia l'lltOI-qUir a es~e arsumcnto 
dizondo que \'vS t:' que <Iller eis .; con~en·ar-vos 
no poder, o . que quereis é que oão entrem os 
vo<sos adverHat·tos na cnmart<. N=<v mo;, servirei 
porém _de um wl argumento, porque nüo c mctt 
proposuo excitar deoates irritantes. 
Dí ~o com toda a franqu~za que, segundo as 

U~etlrias do g~wrno repr•:s~ntativo, a opposiçilo 
na<> deve quet't:?r outra cousn; é para •~so ql\e 
ella deve traba!lwt·, que ella deve esforçar-se, 
afim de se com·crter em maioria. (Apoiados. ) 
N•1o c pois uma m·gniçõio injnl'iosa 9.M deva set 
tomndn eomo oiTensivo. a qne no$ dtrigio o no
bre depu ta do : pelo contl•ario, e precis!l .que 
ll.'l ttelles que ~G JUigão cOll\ eo.pacidaclc para di
r~g_ir os dest1uos da nação declarem mllitu po
s tttvn.mento <pte o fim que tem em vista é sub
stituir aquelles que ~e o.ch:'io no poacr para gover· 
narem o pai7. no se ntido rias suas idéas. (Apoiado$.) 

Eu individualmente declaro que ni'io aspiro :l. 
ltera~ça dos :;rs. ministros, porque Mo nte julgo 
com ra capacidade necessaria para bem desempe
nhar· esse c.'lrgo, mas um partido político não està 
Tl:l$ mesmas circumstancias ; clle não combate 
só pelo prazer de combater, combate pnra suh
slitu.ir- Entendo qtte esta é a verdadeira ü n:;uagem 
<:o:lstitucional. (Apoiaclo.~.) · 

S•nhorcs, o ptliz está sem duvidf\ em 1?erfeit:1 
calma, e cumpre nproveital-a po.rn se fazerem 
aquct)as r~formi\S q;uc ~ão exigidas \~las circum
stanClaS acLuaes. En nao desconheço que o· go
v~rno actunl, não tem feito perseg11.ições; mas 
m.o ·sou do nu1n~ro daquellcs quP. entendem 
dever fa?.dl' deste ponto tlm thema de constantes 
el~gios, 'de emléosamento 1ncsmo uos S•·s. minis
~ros. ~c· ,ellcs .. m1o t~m feito perscguitões, tamhem 
u prectso eonfcssnr que não tóm !Hl.\'ido provo
car,ues a ellas; e de certo· seri:t um lnxo de ar
bítrio · perseguir individttos e opiniões que cstaYil:o 
complct.amcu(c rctir:~.dos das lutas poiiticas. 

· ~tio t em JIOiS o :;ovcrno nesta purtc tan~o mc
recnncuto como se lho pretenae dl\1', c aqUI, per
mitta.-se-mc que dign, que t.i\o e:mg~raaos thn 
sido a lguns uos seus deíensorl's que tem chegado 
ao ponto de nggrcdh· o.s seus r.roprios co-reli
gionarios pnrn nugmentar os tr.butoa de elogio 
ao aetual mlnisterio, fazendo acreditar que o pniz 
so nchu,·n t m circumsio.ncins tiio deplora,·cis~ 
tiio mon1cnto$n$, qua ·s0 o go,·emo nctunlns po
dcl'ia vencer. · 

tienhores, nô8 cstavamos complet~mcntc nl'l'~· 
dndos de todas ns posições quo podiilo ser dadas 
pelo governo ; hmt-ve nesta. purtc nlgunta modi
ticaçno, c c11 IOI\\'O o governo pela sua co•lduct.:l 
n este l'cspeito: m~s o nosso elogio não deve 
ser tomndo em nmn. cscnln ti\o clev:lda. como 
aquello. qtlc os apologistas do mhtist.Jrio têm 
apre,;entado. 

Sem duvido. quo ".;s esttwnmos nas eircumstnn
cins de 'lue nos !alla o poeta latino: ~-.uz salt-s 
ricti-3, etc., porque não tínhamo~ nenhuma outl·n 
salvação senão a de nii:o esperar sal vaçã•J. Me
lhorãmos de posição, e assim estaremos e m quanto 
o governo ror fiel nos ~rincipios que proe1a.ntott 
perante o pa!z ; n1as n ao se confUndno os _pri
m~i'ros pa_ssos de conciliação com a cessn,uo de· 
pcrsegUICOCS. . - . 

Eu déseja,·n fazer nlgumas bre.-es obs~rnçocs. 
em respost.'l a ttm nobre · deputatlo por Pernam
buco <l'le, .respondendo a outro seu collega,fallou 
em d csnet•dicios ·do gonu:no e em ums politiea 
de que -ó conveniente gastar muito quando se 
tem' muito para despender, c . em outros objectos. 
relativos. o.o or~amento ; mas a hora est>'• muito 
adiaulndn, e a· discusS<io de$Ln mnteria {'Õde ser 
milito mais conycnient.c cn1 outra occnsiao; por· 

19 
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ttlll~i) ~\bSlútl.h1)·111C de {'01lti llUO.L" O tl,.•Lat,.j~ 11~:!-t.C 
t Cl'l'CllO. Dig? fi.~ ~'ltt~ iul um:l. ~~·;·u\úe UilÍ"~.~l'e lli;:J. 
cut;·c . o partlCUl-3r u v ~UYt.:rJH,t. O particular qu~ 
cu1 vn·tude do en,prcgo J~] ::;~u~ capi~'l~s colho 
l'Cnd'IS avultadas, pvJ.c ,;em <.lttvida n!;,::tuna ga~tar 
t :mt.> quanto cllas l h e pcruli~t"tn. Se as gastar 
em objectos de utiliJ.ado> ' IUO rcpro,luz:io I! au· 
Q:tn.:ntcnl O:l-. seu~ capitaes, uão só ap1:ovclt:.n·~· .. 
cllC', mas tambem o e<>tau0 : ~o poréul os ~m
PI'<.'g:n em <lcspezn3 de n•c•·o luxo, a Sll:l r!qucz•• 
sl.!t·:'l dissipada. 

As circumstancias do goYel'll·> s:io difii:rent..'S ' 
não bast:t que os rendas cr~s•::io para. <Jthl ullc 
po.ssa c dc\·a gasta.r muito. O go,·el·no uúo tem 
c:1pltal proprio; a sua r~au:l prv\·ém tio qu~ cllc 
tim da dos ptu·ticularcs: e so o paiz cstil so
brecarregado de illlposi·;ü~s. conv~m ::ultes ulli
"ial-o do umns , sua, -isar outras, itboli•· mesmo 
out ras com pletamente, .: uiio consenar a n~nda 
n o ·mesmo pé só poro. ~r o v•·nz:"'· de dissipai-a; 
not·wci i.lunbcm ao nobre dcpLttndo '}UC cll•l cst>l 
em um equivoco quando suppi:ill lJUC a amorti
zn·;~o d;\ divida publica iukrua continita a f:Ucr
se. Esta Ycr!Ja de dcspcza acha-se suspensa 
;a-l~oiatlOs~- , c 11iio ~\'n1pcte só no govtruo apre .. 
ciar se é prcferi\-e! q tte a.~silll con tbue para se 
f:lzct·cm ou i.ra;; despe2as do cslndo ; é no poder 
legislali~·o que compe~ prin~iP,IIlUlcnt~ indaga~ 
s e con\·em que a nac:w . cont1nue p ot· l ongos 
nn nos sobrecnrrcgnda de umn divida ~normc, se 
ella de1·e ser diminuida a.nnua.lmente, ou s~ ha 
nlelhor!l.nlcntoi U')3 ÍS urgeut ..:: s quo rcclame1n o 
~m1>rcgo <la.s coniribuioõc.s publica~. 

).;;i" quero seutar-me, Sr. pNsl<lcnte, setu dizer 
que ,·o~ pela !ot·~:\ pc<lida pdo.> go\-emo; c es
larel prompto pnra , ·ottu· pw waior numero de 
pt'lll'~s se os St·s. ministro• j ulga.r~m qu~ . a;; cir
cu.rustancio.s do paiz assim o ·exigem. !\ ii.o o fn~o 
p~r um pr incipio de conüan\':l, mns shn p;>rqúo 
J.e;;,le nulitos nnnos su.st..:.nto ,,om os meus col
leg,\:; a opiniiio ele q uc ainda mesmo 11n oppo
siçilo, por mui.> forte e prouuuci:dll que dia s.:ja, 
não se deYI!l\\ negar a'l gJYc~·no os tncios de 
quo necc~si\a pllr., administra..· o pniz, o :. c~pe· 
rieucla nos mo.;tra t :Jdos os dias qae scl'io. uma 
completa illn~ :io nrto quc:rcnnos \'i1 tnr .:ls l eis de 
fix.n~àu de força• c orçam~ni.O, con1 o fim de pre
judicat· os miulsier ios que ~WSistcm ;, sna dis 
cus;.üo, pois que t't\t·as veze~ t..:m .ncont~ci..to qun 
sem~lbnutcs leis tcnhri•> sidn oxtJcutl\dn.s por 
aqucl\e3 que n~ pro)'ocm. E .c•Hno uiio U<'S••jo 
qu<: os :lctuacs nlinisLl'o~, nc1n n~tucllú:i qno lwn· 
\'O:I'Cill tle ~ucccd~r-lhcs, su :~chcm clll Clll ll.wac.o~ 

·por f<tlt.'l. clcssas l•)is anuuncs, cu lwi J c votar. 
Sl'l1l!Jl'C :1 fuYo>r <le\li\S, 

;:\a proposLa que s~ discute ü o go,·e1·no 11Uto
risnuo a prccnchm· ns furcns <lc m:n· J o mc;mo 
tn <Jdo por <jUO c3t:l nutori~nolo pela. de fixn~. i'io d~ 
fur<;:t< U<l tcrrn, <]l\Cl'O dlZCI', p~r lllCÍO J o cng.\• 
jn•nenlo c do rccrut:uncnto. A proposito uc l'~Cl'Ll· 
mcnto, Ct\ qucl'u npr.>v~>it.nr o~ pouc~s mou1antos 
que me rcst•io parn dizer que pelo J ec1·eto <lo 
H de Al>ril dcst.o auno, rcí~l·euda.tlo pel o S1·. m i
nistro da. marinh a, que aca!Jn du passar pnra o 
u1iuis icrio <los ncgocivs estrangdros, se d eter· 
mina quo o engajamento c rccrut.nmcnio sojiio 
n~pl.rtidos pelas proyiucias, confvrme as suas cir
cu mst.ancias. 

Est.t\ p ois nc;;ta parte satisfeito o desejo tl.n 
maioria desta c.:l.Sa: o q tlC não vi fui a distri
hui~5:o feita pelo nobre millistt•o; não sei so elln 
F• está feita ou se está a peMs em project<l ; 
desEjalis saber se ost4 feit.l e de qtte lliOdo. 
Obsen·o pelos mnppas dos engaj ados _e r ecrlltf•
dos anne:.os ao re latorio do nobre c:.:-mlnistro 
dn mar in ba que concorrerllo para o complemento 
da. força sómente as pro~inclas m:tritimas, com 
c:<cepção da de Sergipe, cujo n ome não encontrei 
no wsppa. Não se• se .:~ nobre ministro da m:l
rinha J>ensa que não se dev~ l'cpt\rtir o coulin-

::;~n~·) Uu t.i'iUuto do $;l.llgil.e p.jlã~ p~·o~tdnch\S do 
intt!l'l0}"4 Bu-ul scl'in que n1g·r.uu1l cxplicaç;ío S1! 
Ué.:;$~ .o. c:;tc respeito, p()rqu ·~ tendo cu O\Ú'Íclo 
nc:;ta. CàS:l qu~ a \)l"v,.·incia di! ~[inas n:\1.) déra 
un1 sú r~tut.a p:tra a. m:u inha, tle:iejav~\ saber 
so este fo1.;to> provinha. de cntentlet· o go\·urno 
qlle uilu se <le~e oxigir da;; pNvincia~ ccnlracs 
C•>litingJntcs J!lll'tl n arnuda, ou sa de niio terem 
essas provhtc:aas fornecido contingente a1gut'l . E• 
conveniente esclarecer e~tn matcl'ia para livr:u· 
a pro\·iucia de :lfillas das accusa~iic ; 1ue lhe 

.silo) f.:it::L~ todos os dia> nesta casn., d" l)ttO oU:t 
nio roncorr.! para o rc.:rutamc:>l.:>, t>u pelo menos 
u:lo c"ucorrc ua pt•apot·ç!io em. 'lll~ cntondem 
.muito~ 11obr.;5 depuhdos que olln doV.l con-
~;orr~r .. 

Senhores, n:lo p~sso contestar o facto q ue ap
par~co: nos mappas dll que a vroYiMill de 1\ol inns· 
Gilracs não· con corre Céllll um numero de recrutas 
pNporcionnl o.o das outras pro\'i!'c.ias; ma~ para 
que eu pudusse ::..~snntar o mrm J tllzo sobre um<\ 
hasc cerla, cu quiz~ra que os nuhres ministros 
manJassem faz~r um crulast•·" da< pra~•L.~ do 
nosso exc•·cito, iaJ.ie:mdo a uatut·nl iJ~<dc <.le Clda 
uma <lellas. 

O :;c. P_u;t. .\ S.\.'\'TOS: - Apoiado. 
O Sn. Das DE C.<nvALno': - E~ cor•heço muitos 

dos meus ·patricios co1u praçll nos corpos da 
gun~nie:to da. córte, c assim co•no elles a qui exis
tem, muitOS OU\1'03 se poJeL' :Í.Õ 011C0!1h'll~ pelaS 
outras provincias ol<> im JJerio. 
Ul1.c~. Yvz:-Recrublos no Rio de Janei ro. 
O St~ Dns o~ .IJ,mv_\r.uo.: - E <\ · p~nso q u.c não 

,; o lugar onue se ~ rccrut:1<lo. porbm s im a nn
tura.lid!dc do in.li\'iduo, q_ua póuu. inr.licar se osln 
O.t\ :11uella pro,·incia concort·~ co:n nuior ou. 
mono•· numero:> de t·ecr nt:ls; desejãra- por isso 
que OS nobre>; miuistros, par::t. uissip!lr~m M ap
}>~~hcnsücs do alguns n·l1H·es deputados, m:.n
t!a>s~•n fazer esse c<\da stro. A~ nobm ministro 
da mnrinha ui'io seri• isw diffi~il, pJn tua no d e· 
crcto de que ha p~uco fa.llci ostú. consignad:l n 
id~;\ de que o.; ~ocrutas ~ volunt~ tios de\·cm 
ser l'Cmettidos com tol a$ as d~clar.l.;tie;: ft\Cil ii 
pois, guanto no faturo , S!\Lisfazer n esta parL!! a 
curiOSldnde. D igo euriosidnJl), porqua para mim 
não cxiglr.!i uma snmelhnn te informa~.1o. Qullndc 
ucsla casa s~ clamava cJm touns as furcas a este 
respeito, cn dizin: " m~us SCtlhorcls, perdem o 
seu tempo; COI\Slgn~m o q•tc 1!Ui7.crcm, a m(LI'clul 
ha d~ ser a mesma. » Cit ·~i utti o exemplo <lo 
um ministro tla gncrra, c•·do quo o Sr. barão de 
Surnlt)', qu e fez um:~. dh·isiiol olo rccl·ut :\S por 
toolns tlS pl'O\'Íncins, mn< executou· se isto? jo;:lo . 

ú•·n, Callan<l_, 11 respeito da PN"ínciu de Minus 
Ú Pl'oJCiSO qua CU digo. nesta Cl\S:\ COII\ !;Odn !1. 
fi'UII<}l l CZil. qtiC Ú difficil n:Lqnella provinCiO. f~zcr 
um maior ulist.nment.o du solunuos. Di\'Cr!!as cir
cums\.lluclas conCOl'rem po.ra lst r• ; n primeira, n:l 
minlUl opiuiüo, ó quo ni\o exi;W nattueUo. pr.o
vineill um fúco de !>Opulação 11ss~~ hUmerosn. 
tlonu~ se possn. timr ~rande numoro dQ passo.~>< 
npl.n$ para o sen·iço d<) e:.tcrcito; outrl.l. circum
stancia 'é a nstural .0.\'ersão elo 1 minêiro)S :\ vida 
mili tar, principalmente quan~io .são obr:igndos ~ 
snhir pa1·a fôra de sna provmclU., anl<ls J.e habl
t u:.dos ú. d isciplina. milit..r. Quando naquclla pro
vincja houve outr'ora corpo.ç do exercito, esses 
est:w:<o sempre completamente preenchidos •. • . 

o Sn. P_u:LA c~'!llltDO:- Ate CJ I'n sobrns. 
O Sn. DI.\S DE Omv.\Luo; - .••. ba,-ia a té em

penho · em se f:lzer parte desses corpos. Des
t ruirão, e.cabãriio com eUes, quizet<ie> ecntralisnr 
t udo, c o resultado qual foi! Extinguio-sc esse 
resto de inclina~,ão que havia para a vída mi~ 
litar; e hoje, paro. S8 p ouparem ao onus do re
c•·u!Amcnto, todos 03 mei03 siio empregados: os 
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mineiros cn.<~1in-.o;c mnito ccd.:> Ol\ P''ocm;io esta
belecer-se; e qu:md.> o niio podem f;t ze>' e re.
ceiiio sêr obri~!lclos á p1·o ... t:u· este tl'ibuto.,. <:mi
grão p:1ra ouh"':ls p,·o,·incios , ontlc nutitns "'te7.cs 
os fa zem pagar c"so t ributo de quo prctendião 
e.:.imir-•e. E is, scnho 1·cs, al:~umas das J ifilculdadcs 
que ob~tiio :'\ c.tccu~ilo d c1 lei do recruimncntr1, 
por IU!:llwr que s<·ja a vontlldc dos ~;~u~ c:o~c 
cutorcs. 

Não ho., ooJno . <l isse nm no'bl'e dcputnJo pclú 
:Marnuh:io , ma~·;naria . ~lguma; p:a·o. este ihn nito 
se persna:Ja :1l:;:ucm que cxi,;tem ajustes entre 
as pnrcialidntlcs polilicns a I'Cspeito .do rccn tla
mcnto; o quo hn em _:\~ina~. confess~mos, ô tal
,·ez uma dor.\ lidfld•' de coração que incHnn :1. 
1nnio1' pat·tc do·s homens, a inda n1csmo quando 
s:io pronuncín<lamcntc oppostos em idens püli
tiea.s, a n :to perseguirem us seus . a.d vors:.rio~~ 

Ora, como ;;;o entende que a rCCl'Utnmento 6 
umn .espceic -do r erscgnitiio, mu.itns auto1:idades 
dei::.ão de f:• z~I-<J para não incorrerem nc~t:L 
censur:.l. 

·Resumimlo, pois, Sr. presidcnr~; as. minltll.S 
idéas, Cl\ dcclnro q nc não fa~o opposiç:io no "O· 
Yerno por acinte, que estaria prompto a dar-file 
o meu v,rto !lc n•uito bom grado, · 110 por ,-cutum. 
dle se apressasse a ~enlisar ns medidas que en
tendo indi~pons:wcis para. bem do meu p:üz. 
Nest;, sentido Vll lo ·pela. ln·opost:1. 

VozEs :-Multo bem ! 
O ·g,,_ 1• S~:cnrnmo declnm que nchno-se sobro 

,. me3n c vão n. impr imir os segn intes orçamentos 
da despcza dos ministerios do impcrio, j ustiça, 
estr angeiros o mndnh::., offcrceidos· pelas rcspcc
th:a.s conu:n isSÕl!S. · · · 

" A 2a comm.issüo llc orçamento. tendo exami
nado nn rnrto . . relntiv" ao~ mtni sterios do ím
perio; d:1 justiça- e estran~eiro~ , a propost ll do 
o•·ca,nent.o de U:!00- 57, npresentnda pelo goYerno, 
tcn1 n bonrll de s ubmctter {t; consideradn da 
r.-unflt·n. n mesmo proposta con,·er t ida em projedo 
de h•i pela mnneir::. seguinte : · 

" A asscmblén g~rnl legislnti\·a d<!Crcta . 

Dl<Sl.'EZ.\ Clltl.\L 

" Âl't. !.• A despeza ~ral do ·impct•io para 
o c~cn:icio do ll::ifl6-f>i é fixadn n:J. qllnntia 
de . ..• : •.•...•• .• ••..•.. •• , • • . . . • 83. 7S0:\1681;0":?5 

« A qual silm dist ribnidn pelos 6 diYersos mi
nist.erios nll fónno. csp eciliclldllo nos artigos se -
ptintes: · 

" Art. 2.• O ministro c secretario· do cst~Jo dos 
negocias do impet·io é nutori.sado paca dcspcnde•· 
com o~ ol•jcctos ~csigno.dos n os SCfí.Uintes_ pnrn
grnphos 11 quantu\ de........... u.OOO: .3~$000 

"A saber : 
• I. o Dotn~.üo de Sua Mog~slado o 

Imperador...... .. .. . . • • . SOl:OOO~llOO 
« 2.• Dita do Sua Magest:llio a. lm-

peratriz .... .... • . •• •. .• • . 00:000$000 
" 3.• Alimentos da . princeza im-

. perlal n. senhora D- Isabel 12:000$000 
c 4.o Di~os -da prlnceza a senhora. 

D. Leopoldina .• •• •.•. • . •• · 6:000~ 
" 5.• D otnç-:io aa prlneeza. a ·se-

nhora D. Jannaria, e a lu- . -
gu.el de casas.... . . . .. . . . l ü-.2:0005000 

"' 6.o Dita de Sua MagesU..de a 
Imperatriz do Brnzil, '11iu
,.a, . n duqucza de ·Bra-
gança-~; •••..• : .. •.• _.... ·oo,000/1000 

.. -:.• Alimentos · do príncipe o S r. 
D. Luiz .• •..• . •.••••••• .• · 6:000~000 

"' S.• D itos· da princeza a !enhora 
D. Isabel...... ........... 6:000$000 

" IJ.• D:to; do p1·jn~ipo o Sr • .0. F c-
lipp~ •. •... . . . ....... ... . • 

" 10. Onlcua:los <l'ls mcstt-~.;; <la 
· fumilia imperial. . •... .... 

" 11. ·Secretaria «•" C>t:ldo ••• ••• • • 
« 12. Galtinetu imperial. .... . ••. 
" lS. Conselho de ~starlo ....... .. 
« H. Preside nelas do pt·o,·indas .• 
« 15. C~mara dos sonadorcs c se-

crct.u-ia . ................ . 
« W. Dita L\v!< tlc(mla<los, iJcm . • 
« 17. Aj11das d() custo <1c vinda e 

volta dos dcpul"dos ..•.•. 
« l S. Cnr~os j nriuiec.s . ...... . ••.. 
(( l fL Escolas d~ n1cdicina . .. .. . . 
« 20. Acndcn'l).n <las llcllns Artes .. 
"21. :Museu ... ....... ........... . 
ff 2~ .. Hygic nc pülJlica ........••. , 
n 2:). Emprt-gai.los d~.:: vloitas de 
. san<le 'do~ portos .....• •• 

«' 2-t l.Â"\zaretos .. ........... .... . 
« :'!i:i. I nstitutn vaccinico ....•...• 
« ~. Gonnniss\iô <lc engenhei ros. 
" 27. CanaM, pont·~s. l-,;trada:~ e 

ontras obrns, publicas gc-
t':1es •• -· •.•.• .. ~ . •.•.• .••• 

,; 2S. Cm·rci o gcml o paq uctes d o 
,-apor .. ,, . . .. ........... . 

" ~0. Repn.diçilo :~cml Ja;; terras 
pnblicn.;, meuir.iio destas o 
coh>niS:têãO ..• : . .•...•... • 

• 30. C.1~ccl!esc e civilisl\çilO de 
tndtos .. ....... . • .• •• ••. .• 

~ 31. f'-olonia.~ Jni!itar,!s ... . ..... . I " :32. l~tal>clcdm'o'llt<J de c:uucnn-

1 

dns no ·l'a.·í• •.•...•..•. .. 
" Si?. Archlvo publico ....... ... · . . 

i • cr iH. E1·entunc$ ..... . .... . . , .... . 

I No •mmicipio da c~>·tc 
I 
I 

i 
! 

" ;:;.>. Instruc~ão pi imnrin c s ecun-
daria, ....... ...•.... · . .-. •. 

'« 3G. Aula do commcrcio • .. .. .•• 
" 37. I nsti tuto dos meninos cegos. 
« 3S. Bi bliothcc:l pnblico. . ......• · 
• ~- Jardim Botonico daLngcia de 

P.och•igo de lircitl\s .• . . ... 
« <10. Dito do Pnssci<> Publico .. • . 
« ·H .. Institu to h istorico c g~'Ogra

phico do l:lrn.?.il.. •••• •••• 
« -t?. Imperial M.'ldctni:J. do medi-

cina ........... . ......... . 
« <]J. Sociodl\clc auxi\i!ltlorn dn in-

dttstl' in •tncionnl. . . •..•.. 
« 4 >. Hospilnl ,!os bzaros . . ...•• 
" -!::.. Ol.>t·<>~ \'ablicns •.•.... •...•• 
" -!G. E <:cr cic•os llndos ..... ... .. . 

U7 

G: 0Jf•~O~•) 

iJ: (JO()SOOO 
-!O:SOUSf.lOO 
,,~ltmO:JU 

4ti: OOl1~00iJ 
2:Jl<0Ü)~t)i}) 

238: l(;f~<;O~rO 
3ll.i:G10S0ü0 

f.O:i~l):l\) 
a;, 9-~o:>ooo 
tss: wssoo" 

2<.i :OH$000 
\J :fi.lOSOf!Qo 

2:3:00USOOO 

20 ' OOOSWlll 
1~0: OOt•iMrJ 

11: 7~JSO•)'J 
l.i:!l lG$0•):\ 

;.(jJ;00r)~1)(1l) 

,IO:OOO,'íOOO 
OO:OIJJ~OO!) 

2:000Sll():) 
G: &liJSr)()l) 

31):0f.iO,NOO 

91:000,10).} 
!l: ~>OOSOOO 

!:j:OOOSOúú 
l:l:C38~000 

13:0G~SO:JO 
3:9J!J$00Q 

2:000SOOO 

2:000~039 

4:0<10$000 
2:000~00!) 

1()() ; ooosooo 
11 

• Art. S.• O ministro o secretario de estudo 1los 
negocias da justi~n é autorisado pnra dcspe11der 
com os o\1jcctos .designndos nos sc~uintes J,rtra.
grapltos a qu!LDtl!\ -d~. . . . . . • • . • • <!.002: ~ t2$212 

"A snber: 

" I .• Sceret~:11ia do csta.do . . ..•. ~. 
« 2:• ·rribu!io.l supremo de j ustic;a. 
« 3. • Rclnçocs ................... . 
« ·l.• Justiças de prirncú'a ins-

tancia . . ... . .. .. . ..... ... . 
" 5.• Policia e scgur:tnça. publica. 
« 6 . • Pessoal da pol icia. _ ....• ... 
« 7. • Guarda nacional. .•.•••••.. 
" S.• Telcgrapholi .. .. ......... ... . 
« O. • Bispos, cathcdraea, r elação 

metropolitana, pnrocbos , 
vigarlos gerao$ e proYi-
sorio~ .•••.•.•••••. • .••••• 

" 10. Somiual'ios episcop n.es •• •• • 

36:GOOSOOO 
105:1005000 
270:8SiliiOí2 

72$: 2:..'lQ5000 
12t:OOOSOOO 
l SO: OOOSOOO 
165 :621$500 

31:600$!00 
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1.18 SESS,\.0 BJ 18 DE JliNHO DE 1~55 
« 11 . C:lpdla imper ial e cathcdral 

do Rio de Janeiro~ ..... . 
« E?. T;·ibunacs de cornmer~io .. . 
u 13. Ucpressão do tt· .. tico de afri-

canos ••.........•....•.•. 
<\ 1~. Sustenw de presos .... - ... 
" lá . E\·entllucg ..... _ ..•...•....• 

« lG. 
(( 17. 

« lS. 

I( l :i . 

(( 2(1. 
«'H. 

u )..·o nJttHicipio da côrre 

CnUo publico •........•. ' .. 
Co• po 111 unicipal perma-

llell~C .................... . 
Casa de cnrrccçiiG c repal'O,; 

de cad<'a.s .............. .. 
conducçao c sustento· o.lc 

presos pobres .•.•....... 
IJlum!n~~ão ~;uolicr. •...... 
Exerc•cws finuos .. ... . ... • . 

G l:710S0)1l 
. :W:~':?0$000 

2-">:000SQOO 
:"o:OOOSOOO 

1(): ooosooo 

4:7il/1Gt0 

::!!lí, 7\\ôS::iOO 

(\1:000$001) 

::!O:oOOSOOO 
830:000SOOO 

s 
« A1·t . 4.• O miniatro o sccr~brio de t'Stad<:> 

<los ncgocios cstrongeiros ê autvrisado para dcs
pendet· com os ohjcctos d~ignados n os se~uint..-s 
para~rnphos a quantia de....... 5$8:i2()SOS7 

" A saber: 
« 1.• Secretaria d'cstado ........ . 
« :2." L~gz1çõe~ c cg~sulados, ao · 

camb1o de ~~ ...... , ..... 
" 3.• Empregados em · disponibili· 

dadc, idem .............. . 
" 4.• ExtraorJinal'ias no exterior, 

irlem ......... .. ..... .... . 
« j ,o Ditas no interior, em moeda 

d•) l)niz ... ...•. ~ ......... . 
" ú.• ExcJ·cicios lindos ....... .. .. 

·17: 3!JSOSS 

;):)-2' ;; 51;000 

8:500$!1!)(1 

llO: 000,~000 

30: iJOOSOOO 
s 

« l'a~o <la cnmnrn dos deputados , lG dê Jullto 
de l S: .• ;;.- Fnu~!o ..tug!tsto de .A!Iuiw·.-n. ,L d~ 
l!ofnyttll•<ícs T"'tue.v .- ,t. J . Il~Hr-iiJw:.v, •:on1 >\se
guinte cme:ldn: 

« EmenJ:t ao Si 2:1 do art. 2". 
" Acct·csccntc-se- Entrnn<lo scmpra os pnquvtcs 

~ Ynpot• tln!< po1·t<>; dns Cltpitnes dn~ provtncins 
da :Pna•nhyha o lUo (h-nnde tlo ::o;o,1c : e licno\olo 
n~stn parte alterado o \lcr.rcto 11. t.;t;; U•! a do• 
-:l a ucil·o c.lc Js;-5. - .rt. J. 1/cnr·i!Jttt:$. u . 

!f A :~• cmnmis~io Jc or~·:tmcnto. h n\'ênclo CX:l.· 
mmndo a Jll"npus\n <lo g<>WI'Ilo rclltti\·ntllt'Ui c o\ 
fixn~•io •ln,. <l~~t>ezns <lo miui ~to>l"Í<• <.ln tuar inhn 
··· Uc l'"'~~c•' t· 'lu~ s tjn npprtn·.ul•t ; c, ll:t&"n qu~ 
flnit'IJ l"Jil discul'lõ~iiot n. t"lm~r'-"C~ cc•n\'~rtiJ:\ ~~u pro .. 
jo:Cl•> de lt•i , rc~;..,,· ,·an<lo·<o n nprcNcntno;iio <le 
•tunc~•lltcr éuwnoln.- quo· f•'•r '-'nt n~o..:csa:u-in,: l l<l l' 
<>c~ns ili<> <la <l isctts.~oio. 

" Ucl<'\":1 <•nh'o>lnnlo fllllltll)nl l'. qne bctn •]•te 
IH•lo pt"()j•~lo dR llxnçoio tll\8 f,,,.~nl! Je mao· uc· 
nhumn nllcrnç~o so flzcs~~ tts <tue for1io p~oliJns 
no llnno ultituv, t.oolnYia.no or•;arucnto apt·o~o:nta<lo 
pc:lo m<·stno noinist;,t·io l lo auno corrcnt.c, nota-se 
uma diffcr~n~ a. imporlantc. alem dn soruma vo
tadn panl o onnn financeiro ue 1~::>-::'>6, quo 
s~ clc,·u o. ~lQ2::J07~7. 

« Estrt <lifl'•Jt'ençn torna-se pt•incipnlmcntc scns l\·el 
nas verbas: co1·po d'armarla e cl asses nnncxns; 
corpo d e imperines mo.rinhciros ; intcntlenclns o 
ncccssot·ios ; capitanias de portos; força nn'<"al ; 
IHl'l"ios desarmados; olirn~ ; e despez:~s cxtraor· 
diDarias e c1·eutuaes. 

' ' Taes dispcudios aehão comple La justlficaç;i o 
nas ncccssid[l(l~s sempre crescentes da noss:1 ma
r~nha, do cujn s.ftLísfa~.~õ.o n:io s e poderia t>resein
dtr sem dctnrnentiJ do pa1z. e no desempenllo 
de nH!diú:\S ~ntorisadas c decretadas em le~ an
teriores. 

· • Art. r, .. , 11 ministro c secretar io d"cstndo d->S 
negod'J::õ <t:·, Juarioba é autor is:J.do paro do~p4!n· 

der com O$. <>bjectos d~sig1ullos ,.,.., segu:nltlS 
parugrapho~ a quanLia de ... -- ...• . .j,O,<J7 :<kl2SdS3. 

«A saber; 
« 1 ... Secretaria d',,statlo .... . .... . 
« 2.• Quart~l-gcncral da mnrinbn. 
<< n.o Consdho Sltpremo rnilita.r .. ... 
« ~. • Auditoria e executoria .. . ... . 
« :i.• Corpo d'anna<la. c chlsscs 

nnnexas ................. . 
« G.• lhtalhlio NaYa! ........... .. 

" 7.• c,~t~;~~~ .. i~~-~~~~:~. -~~~-r.': 
« S.• Comp:mhia de inntlidos .. . 
« 0.• Contadoria ....... . ......... . 
« 1!). lntendencias c aecesso• ius. _ 
" ll. Arscnacs ....... ....... .... . 
« 12. C.opitnnias de partos .•••..• 
" l:J. Fcn·~a n:t •·al e nal'ios d c 

tra11sport.es . , ......... , . · 
« 14. Navios d esarmados .••. .• ••. 
« 15. H ospitaes ................ .. 
« 21i. Pllaroes .............. ..... -
" 17. Academia de marinha ..... . 
« 18. Escolas ................... . . 
« 1!1. B ibliothcca d11 marinh:t • ... 
" 20. U efo1·maolos. . . . , .•... . . .• ..• 
a 2l. 1\fo.tcrío.l. ....... : ..... : ... .. 
« 2-!. Obrns .................... .. 
te 2:3. D~spez.a.s extraoL·dinn.rias ~ 

c\·entna~s .•.•..•.•••••.•• 
" 2 1. E~crci~ios findo~ .•..••....• 

33:000~1)()~ 
·l : SUlSl'~õ 
:J.GOUSOOO 
;J:O.JOSilO:l 

:J()l :605SOSO 
2i:6i9$900 

S3:GlíSJOO 
'i:.J.!IJS500 

!!!t'SOüSOOO 
4l:561SOOO 

70 l , 1i!I6St) ;o 
í&:G:.1$,f9;;t 

!l ~:J: !:!:llSlC•:) 
28:'>9SSOOO 
28: 79-~SOO> 
2():1)3·~200 
:!:>: 120$0:>0 

l::liHSO:JO 
1 :2'l2SU!S 

47: ti'!!lSGt:. 
t . ·l'H : S.'l2S7'J L 

3111: O:JOSOOO 

223:2:HSOOO 
s 

« Sal:~ das comnüssões, lG d t! Junl10 de I~;; ·,. 
S . R.- Candic!o ltlendes de Almeid,t .- J. J. "cL: 
Lima c Sil"a Svl.win/.a. " 

O Sn. l'nto:sxoe:o;TK no~nen o Sr. deputud<l S:t· 
ra!l'a para substituir o Sr. 'Vnndcrley nn L• com
mi>~Si"io olc orç.am,nlo ; m arcll o. <:>rdént d o dia e 
lc\'an tn a sessiio. . 

Su:~oor.tmo. - E:r:petfic.tte •. - Urgencia pa.•·u o.p•·c · 
.<cnt,trt1o <le wn requ erimen.t'.>. DiS<!U>".to.f do.• 
&•.<. Paulll .b'on<ec<t, Fe•..,·=. tninis!rõ do im· 
}Mrio, c J[ cllo Franco. Votllç<io.-Ordem do dia. 
- P r i J>ilc!Jio á ,lssociaçil<; :><:rgipells<!. Dis<:U,... 
·'" ·' dtJs :io•·s. ~·oln·al, Gome• R ilJI!ir o, .Siqua>'4 
IJ•wi •·o• , c J?~•·ra..-. ..tdopçào. - .Pixação tl<u 
{''''C"·~ ele mcrr. Di.fr UI'·•·os dO$ S•·s. Cm-nciro 
<l•! Cm11po:r, Costa li"\•••••ei•·a. Jacintllo de M cn· 
tlOIII'"• Xebi'!S. 

A" h ol"n do costan1e fot z-s c a chnm:l<l•t, e nchão- se 
pt·c~cnlci os l:\1".>. Puuln Gandiolo, .!.{!lchlld.), Cor 
ri'a uM :::;ev~s. l.ima, L oil.ii.o da Cunhu, ·conago 
J.cAI, l>~l·r.u, l'rc.vi\Ssos, Rib~il·o. bnrão •lo .Mn
I"Oim, André Rastos, Raposo du. 0Amnra, M. ndcs 
de Almehla, RibciJ·G da I.u:t, Teixeira de ~onza, 
llortn , Barbosa , I>aranagu:l., Pereira. da Sil va, 
Taques, Almeida e Albuquerque, D. F rnnciscn. 
Mello l>mnco, Costn Macb.ado, Souz•t L ci\n, · 'l'ci
xeira de Macedo, Pacheco J•)tdào, Dias de Cnr
vulho, Brusque, Paula Santos, Luiz C•u:los, Ro
drigues Silva , Paes Barreto. Seáru, Santos c 
Almeida, Fet·nnndes Vi.,ir.a, J.'•rreira d e Ag11ial", 
Arauj o Limc., Carneiro de Campos. Ncbias, s ny•"lo 
J.obnto, J osé MathiiiS,. F.tust >, Barboça d:&. Ca
nhll, Aprigio Guímariics , Jos~ Ascenso, Oastello
Branco, Dutra Rocha, Bru-uardes de Gouven, l'õlula 
Fonseca . Saraiva, Gomes Ribeiro, Bandeira <le 
M:ello , Delisario , Monl.eiro de Barro$ • PMttn. 
:n eu•-r, e Nunes GonÇalvea, ., Sr. presidente de
ela ra aberta A sessão; 
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C.Jmparcccm <lepois os Srs. Barreto Peur.>So, 
.Tacinlho llc Mt•ntlon~-", Sccco , Eduardo · Frtln{a, 
Sobral. Lt\'rl\llJcnto~ Augusto ..!e Oli,•cirot Vieira 
de ?.latlos, 'l'hcophilo, Pinto de Campos, l:'igueirn 
de M&llo, ))~mhJ;;-ues Sih·n, Brotas, F. Oda,·ittt>O, 
Luiz Araujo, e<mcgo ::;u vn, Siqueira QneiNz, 
Zachttriuti, AI'O.UjQ Jorge, PeUrei L·a, Lima e :::)itva 
Sobrinho, llippolyto, Antonio Candid.), Candido 
l3org,·s, l:'nccn, Az"l'C<Io Coutinho, Brand,: o, l' ara
nhos, llvdw, Pacheco, Souza llfendcs, Nabuco 
" l\Iagalhi'ics C"stt·o. 

L< .. sc c (\ppr·~v:t·sc a neta da so<>siio anterior. 

Dous ofllcios do Sr. ministro do imperio, cn
''inndo o nulographo da resolução d:; Clsscmblêá 
geral lo!!i~lnti\'n contendo dilfertntcs disposições 
a bem da n \tumlisa0iio dos colonos e;;trangéiros, 
e o da resolução crcnndo \'nrios collegios elei
toraes om algumas pro,pincias, nas quaes Sua. 
MagestatlQ Impcrinl consente.-,\. archi\'u.r-se. 

Do mesmo S•·· ministro, rcmcttcndo copia do 
<lccl'eto qnc concede ao bachiwel Francisco Antonio 
Percim Bocha. pri,·ilcgio cxclush·o por 10 nnnos 
para estabelecer no pot·to da capitnl do provín
cia lia J3nhin. uma cale, ou hale•·. ou pat-:nt s!ip, 
c dns conllil;ões com que ê coneedido o mesmo 
p d,·ilegio no dito bacharel.- A' commi:;siio d o 
cotnn1ercio, indt\stria e al"tcs. 

Do mesmo Sr. ministro, en,·iando um officio 
do Sr. prc~idcnt:> da pro,·incia de Pernambuco, 
ncompauhado de outro da mdsa da respecti vn 
ns;;emblóa legislativa sobre c> direito que a dita 
[llvvincia tcu1 o.o ten·itorio da frcJ1uczia de Nossa 
::\enhora da .l'~nba de Fi·ailça da Taqu:i1·a , que 
est<i lig~do lt p:o,·incia da l'arnhybn.- A' com, 
missão de <·Sl·<üisLicu. 

Um rcqu<~rimcntu de Jcronymo Josú TavarP.s, 
pedindo Sct• in.lemnisado <ln <tu:mlitt em que foi 
avaliado o na\' ia Imp<,·allm· Alcxand•·c, apresa do 
p or IOJ.•d Cuchrnne no. barra du Mlll'óllll~:\o. - A . .' 
commi,;;süo do fazenda • . 

L~tn·Sil o npp1-ov:1o-$c Yarh\s -rc.\acçõcs, e o sc-
gninte 1 a rccer : · 

" A commissão de pensões c orllenedos t endo 
.Je\'idlllll(;nto úxnmin~do o requerimento de Joiio 
Hnptista d~ Sonxn \"alho. ex-contador dn camarn 
u.unicil•lll dn ~·irto , pc.li11do que ou se lhe dê " 
sua npuscn tndorin, ua se nlio pmlcr esta te1· lu~nr, 
lho soja nrl>itr:utl\ uma pcn s;iu ou qunlquer out<·a 
l'Clll ttUCrac,tu; C COIUijUHilLo a COilltti!SSiiO l'eCOilll~'<l 
, •s bons c longos Sl'fl'k<' s <lo peticiollari•' · todtwia 
não julgú<11l•> Í<~lllalbau~c l!Jateria inc!uid:l c d e 
pln'ccct· •tuc . <lil'ijn->~C no poder cumpetenr.c, que 
nu circulo ,)r,,. nttribuiçõc,; da nsscmul~11 ge•·al, 
,;em du,·it.llt uttcmlcrl4 como f,jr do j ustiça. 

~ I>nço da c:uunrn ll'l !l <l~pnta<.los, 18 llc Jnnh:> 
oi" JJ:i.".x>. - /). /'. liartlm~m· <la Silrâ••tt.- Go,.,·s 
Rilldiro. » 

o sr. ~tctro F1 .. an<."!O ; - St·. presid.c:nte, 
peço ,\ camam que, toman•lo em consit.leraç~o us 
poucas p•liavra> 'lJlC Yon llizc1·, se digne uppro
var um~ mgencia. 

\
1

• Ex. saoc que pelo nosso regimento os snb
bados s iio dcstiunllos p:ll'n a atn·coenta.;•lo c dis
cussão de r<·qu~rimento» pedindo informacõl!s; 
a c3mnra tem obsen·ado· que ultimamente um 
reqncrimcnlo nprcsent.-\:lo p~lo illustrc depnt11.do 
dll província do Rio Grnndc do Sul tem o.bs<>l'
" ido todo o t empo destinado para estt\s diseus.
sões. e pRrCCI! qne t•~tn ainda de ·continttar 
por muitO$ dias. Sendo rois S'ómcntc os sabba
aos l'CSen·ndos parn se pedirem íroformações, ~ 

·estando n-1 cousns no estado. em que acabei de 
expôr, ve-se qual•tuer deputado il1hibiuo de ofl'~
recer algum requerimento exigindo .sclarecimcr.· 

H9 
tos, àesd~ que a eamat·a se não digna volar por 
uma urgcnci11. para este fim. 
Portan~o. pllt·a n:1o alter>~r a ordem dos tr:l.· 

balhos, oã.o p retewlo fundamen tal· o r~qucrimcnto 
que 1·ou mand1ll' ú. mesa, se a c:tmaru appro,·ar 
a urgcncia que !lrOponhl) ; se porém o u1eu re
querimúnto solrr• r oppusição, procurarei susten
tai-o como 1110 fõr possive!. E' elle a ssim conce
bido: 

• Requeiro o seguinte : 
« 1.• 'Pela repartição dos neg0cios estrangeiros• 

c C. pia dns instrucç\ffis ou1n obs"''va.das pelo s~. Pe
d ro 1í'crrcira d o 0\iucira. 

« 2.o Pela rcpru·ti~iio Jos nogooios da justiça , o 
r equerimento Jo nlfet•cs-sccrelar io <lo IJ:>talhão 
de guu.r-dns nacion:~.es de rcser\'a da capital da 
pro\•incia ão ~Iin;~.;;-GJJ·aes, Nicoláo Antonio Tas
sara de Padua, CO\U us docnut•ntos que o :lCOll\· 
pa•thàrão par:t in,;truir a queix:l que o dito 
alfl!n~s dtJra :lt) governo contra o commandante 
supedor l'C$pecti1·o. 

" A informaçi'l:o do mcucionauo commanuanto 
Sllperior a tal r~~peito, c finalmente cópia do 
a~·iso de G de Outubm d ol anno p. p. · 

" 3.• P aln repartiçiiu dos ne~ocios do imp~1·io, 
qu~l ó n recoitll do colk>gio do l>o<Jro II, q~antv 
despcnlle elle, c em que? 

« S. a n. Pa•;o tia camar.~ dos dcputado3, lS 
de Junho tlc lo.).i.- "'li<moel de M:cllo F ;·tmca." 

A urg~ncia JII'Oposta é approvala, e Selldo remei
tido {\ llleSn O rer(Ut~Li:u~ntot ont.ra !t!tmcd.iata· 
mente em di scuss:ie. 

Q "'''· Forr:-oJ.ra. d<> Agula.<- (pela orJ G1n)' 
-S1·. pt·esiJontli, ostat·o\. t:m ordem a db;cutircse 
j!l este re<jllCrimento ·t ~!e pt'tl'OCe que ll~o. 

{) Sn. p,~~1úz :-Is to é discussão, ni\o õ olljoct.) 
de o1·Jem. 

O Sn. F.enm:ua PE Ar.unn: - Par~~e quo ti
ordem. 

O Se. F .1mn.•z :- São motivos l'ar:l \'Otar contra. 
O SJ:. FJ::nm~Ir~• or: Ac~;ur::'-Sr. prcsi<lcntc, o 

honrado m cm\H'O a utor üo reqncrimcnto pcd!o a. 
pal.wra c p1·opuz a urge nem vam. ser lido_ o scn 
retluc rirnento, mas não para -ser lliscutldo Jt\. 

O ·s,:. Fr·:m:.\7. :- Não hn tal. 
O Sn FJtnuetnA D ... ~ AnurA!t :-Foi ne3te s~ ntiJo 

llU6 lL C:\lllQI'll \'O~OU (\ lll'g tlncitl. 
·O Sn. Aücus1·o "" OLrvo:tM: - P:tr;~ ser ap~e

sentado o rcqncrim~nto e eutra•· <iut discnssao-
0 ·~11 . FAUSTO u.: :\.GUI.\n; - Para $ct lido.! e 

então ()UI telllpo comp~tentc eutrar ~w J lscu"suo. 
O SI\. )l>:Lt.o F n.,, co :-Não', senhor. 
O Sn. Pnli:~IDEXT.e: - Eu ouvi o Sr. dcput.ndo 

por !\li nas dizer: • a presento o. req ucril!'ento: s~ 
clle f•'•r contrstado o t.lcf~udcrcr. " Por •sso o puz 
em discussão. 
·o Sn. MeLLo Fru:<co:-Apviado. 
O Sn. FEnn"rn"- D~ AGunn:_;_Pensci q?-e o _no

b re <lcputado ti nha P"lido a urgoncu1 UllJC~'l
mente pnm ser lido o sc11 l'cque~imcuto, e nt<o 
p!lra se1· discutido j:\ inierrompeu d<:>-i><l a ord<;m 
do din · por~m eomo V. Esc. decl11ra ~ne a d•s
cussiío 'deve ter ht"ar F•, pzÇo a pahwra pClrn. 
fallar sobre a ·mate~ia do requerimento. 

·o Sr. P!lula ·Fon,.cc~:-0 estado melin
droso dos negoeios do Paraguay, e L<?do_s os preceitos 
diplomntie<>S nr.o_n_sdllão q~11! :1. m.a1on~ _<la camara 
dos Srs. <loputauos; ·se e !Ll a p oht1ea do ;::o-
\'erno que continúa a sol" n. me::\ma, lie-gundo nos 
infvrn;ou o honrado pt·esid~mw <lo con~eitlo, r !:l: 
jcít~ >l · ,-oquerimento do nai.Jro deputado por l\i•

. nas pelo 1uenos quanto no primeiro n.ssnmptor 
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ir.t.o t;, qnan1..... :1: e~!~~""nc ia. tla-;, instt";H~.::{,f).; qnc 
fot:lo d,td~\.-1 :lo ~I'. l,~,Jl\) FPn'cira d(: Oh\"t.:Íl"H-

:\ puhli~,;at;J ~') ~1c-ss;\~ instrH.l'<:ik·~? Sl·niJOr(!~~ l'l{) 
~~t~·lo aetuat ,1~1..:-. c.·.usn.> }lÚtl._• dr :l. S t:r':U' _ (l.e 
gro.ndtj imt1~o•cilh1 :·\ ('tH1Lnn.~·:•1ú das ueg0c1at;ues 
uiplomntic<lS .... 

Uo.~.\ Vo,:-Ap•,;:l,1ü. 
O S1~. P.\TL\ l•'tl:\~E\,\:-- .... pon1w~, -::;1'. prc!Si

rlentf), (.'rJHl!l /• 1.lL' Sllppth", S(> ~--=l.:tS in:5l.I"IH.'I:i)p~ 
f1.1SSt'Hl 1ie!uwnt•' cu;t!~ pt·i<ln50::, c.h~\·i:to 1~1· trazido 
ul)l <k:;feclw wc·lis ç l)lll'ClÜ~utc ú. iptcst~t.o Uü Pa-
ragna\·. . 

1~· Ú111it.n pro\+ard r~~~;: o acintl.l 8r. müti;;tro 
,ios. ll(·gt)C~tiS t:S.tl:ang:l: inJ~ e~_mfinw~ essas instrnc
I:Ões, ci t~.-~n.tlo-tw {le lWg'~lc!.ar por t~lh:'~ a e:lln:n·;L 
bC'llt vl:. '1ú,~ I· fllnHo· innmYcnientc, Ft nü.o digo 
1111c no pai7., pot·l~lll q1tt~ 'tlD estL·ang('it·o se B~ib:1. 
Ue tae~ in,-:tnH.:i.:0c~ ~~~t~!=: de- 1Ql·nlin!l,.J:l ~ qn.e:st:'i.ú. 

"',;_ Ex.. ot1\'Í<', c a cn..mn.n.1. o ~liscun3Q do honrnt..h) 
1nlnisu·o <l.t l:"lY. ,·.·nda, p\·csi..:.h~nte t.!o couse1lJD; cllc 
.:~xp•:,;r. con1 t'.Jdrt :t Ciawpl-•za fiHC a$ lnstrncçi1i:.•s 
IIÜO fLW::iQ llHJH$ 1lll!CamPIH.L' l13.l'a- ~0 Obter::\. sa• 
tisfl\~iio l'Olati\':t ~.o iusnJt,) <plC o llrillil )'CC<.:bC\l 
11~ procecJi!llento lido pelo pr~süJcnt~ d;l.l)llel1a_ 
republica cOlu o no.;so mini~tt·o o 'ik. Leal. 
S~ ~l~ instrnc<;líê8 S\! 1Hl'i~fE\$('ll1 t-:tJHl t'll (C (L S!l.

tiSf.;,_lC~O <lllC llU:S ern. d~~\·i:iil .... llOl' S('lll('lJlft.ntC mo
li\~o~ nii~) llnYt·l"i:'- hH~f'•n.vet lieJlttJ nr:_:!tmt cnl qnc 
cUras Yi·:s::wnt :"t c-t\lnnr::t, p111' is~o •lU~ forli.o ct.un. 
prida.s nc:::.tú p··mt('L, ror is:;o (ll\. t~ n. diftllitl.ndc 
Jl!l.Cion~1l fko-:.t -dc.stdi:rOl~tnrJn; nut:-; o 1JOfll'Itdo pre· 
:::-iclcntc tlo cons::lho nflinnOll-l10S tnrnbcnt quec as 
insh·uv~õcs _ ti11:·~:>o pm· fim negoci~r a res;pcit-o 
tla 11:\Yeg.,.c:ao llYl"(~ do Pflnt~nay, e 1gnalment ~ ~ 
c.lt~m.:li.·cat;,·fl:o elo=- nossos lhn~rc.s co1n a~ucHa. rt:
}ntblica, e qa~ l"el:Uiv:uncnte n estrs dons nltinws 
assumptos o ~r. f'cdr,1 Fencira àe Oliwir~ niio 
u:s tinl!a cnmpriU.o. 

Qut'!n\ })ois tiver conllnn.:n. llt) hont\ntlo n1inistro 
da fr\zendn , )WC~iucnte <lo eon~olho, dovc ·noreo:litnr 
no. sinccridatle. dú~ta~ !;U.ns pnlaxras, e cu crdo 
Jh·me1neuto que :l~ ·instrnc .. ~tH~"S núo Iol·iio cum· 
p~idns quanto nos dons ultimos p0nt0s. P~1· cDn· 
sequcncia a publi.cn~.i'if• doU .as, qnnndo yâo rcl1a!:'c.ct· 
:\~ negocin.c:.V~st quu.nU.o se vai que~~ion:.tr nova
Jnentc sobru t'Stc.:s àou .. ;i: poutos, pótl.e ser mui·to 
fo.to.l ao uom dcscnl>tce que todo o hra7.ílciro 
an1antú do ~t.·u ptLiz úo\·.~ dcscj:H· nu q_ucst:J:o <lo· 
l"):lrnzn~r-

Qunnto 110 reqneri"lcnto do n•)hrc deputado 
ÚCCl'C:l dos ontros dm.u; nssumptos~ i.sw ~- n.os 
ct?o .. :nHmtos n~1ncttidos (lu. capital tia minh;{ pr•)
YJDClíl1 e n nvgoclos <lo collR~lo -de .:P(lLll"o Il? n~io 
sei que íitn tem o noin·~ rleput,\do cxíg-imlo es
tas informa('õt?s, nifn (\~t-•Ju inh~ir:ulo cUsto; c por
tAnto,· suspcnd~l·oi o rucu jt!izo n este r~$pcito. 
tt:rnuntH;du con1 H m l'C't]U~l"llllCnto a ,r_ Ex:., o õ 
qno em touo o ~ns~. (jnando Y . .t:x. ti'\"ct· uc 
Sl\bm~ltcr ~ l'cqnerimcn.o do nobre doputndo ,-, 
,·otacno, ~en por p~t·t··"· 1'orque ncllc se tt·at:< 
de ü·cs con~:J.S H~l\it•J Uistinct::~s, o pt)Ue a Catnura. 
qtterer vot:'lr por um,,s ~ niio por outms. 

São qt1~stões divet•aas: a qucstilo do P~1ranua\"• 
~h qual n;lo ,·oto, a q•!estão da. g-uarda nn.d'loni<l 
d.; :Uinn.s, c a quest•1o do collegio de Pedro li· 
por issp julgo <lUI: U ''Otarilo dC1'C (.'lJl)bCm Ser 
foita pur partes. .. -

o Sr. :Forru"': -En compt·chcndo o cscrupulo 
do :'obre deputr.uo po~ ?-Iinus, mas creio que ê mal 
cnbtdo nttcnta a recfnc~.ao do requerimento. Não se 
t~·.at..'l, Súl?h~·c.s~ d~ exigir informações !:;Ç)bre.ponto::; 
de ncgoc1açocs pendentes (apoiados), DlaJ> sobre 
um ponto que o govano declnrou nesta casa que 
c:>tava finüo de nm modo satisfacrorio. ::;c o reque
r~mento tendesse- a exfgir informações sobro n 
parte d:ts instruc~õc~. sobre os pontos pcndcn te'l, 
(!U vot:ma _contra, logo qu~ o gonrno dllcl'lrassc 
que en\ obJecto.amua rescn·ado; mns sobre que 

pontoS- ~O zwdem il!fornuw•-:'iCs ·? S~)1We ~ p:trtú não 
obst:rvada pcl~) llMiSll a~i':.'nh~ dtploHl_ati('n, süllrc a. 
parrc- qnc diz J"(.·.--pcJto ú snii~f~l4.'·~lü ~x~g-itlu. p··lu 
cillf~~t:1o L<!nl.. ~. 

O Sn. Fu:rE1:r:.: .... J)l~ ~r~~r.t.ú :- ~:i•"l t"• isso qttc 
diz '1 rc~JUt~rim~nto. 

O ~"- F""l~Az : - Se o no1Jrr. <lcpulaclo exig~ 
iní,)rtll~tc_;Ut~S soiJl'r.- esse ponto, IHl.~~a wais ju.,lo, 
poi~ C.:I'4..'J'J qac ú l~~·ce-ssa!'lt> ~l\"l'r;2n;ull)OS esse 
facto. 

O nobre t;x-lninistl·o dos n-.~g:f.)~ios ('stran::::ciros 
110~ clcda.t·üu, de uma maneir•l mnitn tonnfnantc 
c positiYft, (lllC n:1. parte n·l:-tth·a :'t quest~o I .. cal o 
lh''"o diplotna!a cumprio mnito li\t"r'\ln1ento as 
s11:1s ingtrnr.~ .. ~Õ('~: o nobl"f! ptc~U~nt .. : t1o cnus~lho 
Hl) s:.:.·n 1tlllmo Lhscurso dcc:l:H·on n ~ :o:.ta crtsa C)_UC o 
l'c-:-;ult:~~ lo tinh:.1 siUo sn.tísf<.~ciorio. s~u1 qno comtmlo 
~L~ putlc-_.:.se dizer quc-·ns instrucr~i",cs t:v~~ss.;-n'l. siU.o 
lttteralmcnk~ cnntpl'iJ,lR. :snh·o a l"cJnct_.::i.o, ,foi 
pouec'l n1n.is on mcno .. ..; isto que 1,~1.r~c.c-mc tcL" fJl\VH.lo
ao ::St·. prcsh1cntc t!o cotr:s~llu.,_·. Log .. J, pojst _ha. 
Hf'C•:Sshlatlc de aY0rin-u::~.nnos ~\! acaso C:-!;~ns 1n~ 
sl-rtH':~iJcs ful'!10 ou nrt:O cnn1pridns; ucstL! súntiUo, 
p t;i:o:, c-u nJto- p..;lo rcqu.ctin:('nln·, c tlceku~.) quc
Yotro.rci n'mdn sobre totlas :-ts instruc'.:Ue.; se n 
11ollre luíuistt·o do imperio nns declarar que \lã;) 
lJa i!h~onvünientcs7 nã,) hn l'C'SCl"Y:l. 

Pc'.~•) :10 nobrú minish\) L10 )m.! l í!t io. issl"Jo, port~Uc
n:\o Qst:í na ca..i:.:\ o no1Jra n"lini.sltv J.os Hl~gocto:; 
CS-tl":1.llp;Cil'OS., c {!ntcndo que o Hlillitiicrio UO\"C se-r 
so!i,l:H·i·> n, ostc ponto. 

Otlanto au )n;;:li.s do qnc filtla ç reqttot·imento t} 
nn~to Ct) f'i·cntc, e ptkle ,·otar-sc Sl!l!l inconvenicllt~J 
:tl~nll'l, ~ão n-H_.~·ns infotmn~ôc . .:; qu~; se pcUcm .. 

Apro1·eito esta ocoa~iiio, Sr. pr~siJen.tc, po.m 
t\o}cl:trat· a m~us nobt·~s col\e:nas, c tnn1bcm para 
fl_nr! .n.s ntltlhus '\'Oz.es chcgucm.o:-~·tminhn. proyincia, 
q n~ <., lU~n pt1Sto ~j o nte~n.1o. O fn.clo º~ entr:l.t.l.:.\. 
pnra o ln in istcri o de tun meu cspe-CHl.l a nugo-,. 
nlnig:o Ua inf:t!1ein., uu1igo ele quo nune:a .mo .~el_Ja.
rarci o fn<:to de ~un ent t·,,dn l\0 tnmts!e!'lo na 
cip(lo:':l:Í cdtica. c1n que se_ acltav~ o l~linl~tcr.io- l'nc 
c:nllneon eru l\lu~l. lJOSi4;-~~o llJ\.llto ntfehz, nm1ca. 
csti\·c nn minha ·v\da em maior luta ~mro o meu 
<l<li"Cl' o o wm~.:to tio qnr nos rli;1S que se tem pa.~
;:o:~'lJo · mas~ scnlJorca, cn ctttcndo qnc nunca IL ami
zade' nos deve imt)~llÜ' ú. dcshonrn.- c _por const:!
quctlda. o n1CU po.:~to é o lnesmo. [.Apotaclos.) 

o Sr. 'P'C'cl.rc-ir~ (nti1lhtro .. ~9 i"tll<:i'i.O) .~
Sr. preshlcnte, creio qtte não SC\'Ú p1'cciso esforço 
nlgmn da minha })nrt~ para convm1cer ú cnm:tra 
d<•s Sr•. deputod~s <lo. incotwcnicncia ola ctppro· 
,.,,riio dn la parte do 1·cqn~rimcnto qn~ s~ disottte. 
(AJ•Oiatlos.] Adn~ir,\·me até, St·. pl'esid<mtc, quo o 
nobre deputado por ~linns, autor <lo >'Cql>Ol'!mcnto, 
qne ncsti"l. scss:Lo tcu1-so distin~uitlo po1.· Sn4\ tno
dct·,,~,jo na opposiçiio que tem feito ao goYcmo, 
(jHC t~nlto:b e tao constantes protostos ha nul.niresta· 
<lo d~ n:\o quorcr, J!OT rórm:t ulf\'ltma, crcar o menor 
embar:,~o ú ndmhlistrnçilo no tocante aos no3sos 
ur~~·Jcios externos. fosse o uui~1· desse reqtteti
mcnto ~ 

A camat·a s"be qu0, c'om•' hem disse alj\Ü o 
S1·. ministro das 11egocíos U"- ju.;iiç8, qucstucs 
<li plomnticao; de cct·ta ordem ·não se tratiio á luz 
d., dia (Alloiaclos.)·Que os ne(:ocios uo Panguny 
ost:"io p~nd<mtcs, é fnetu conl>êctdo, c a t·~speito do 
qual ':_enhuma dlwida pôde !t.aver depo:s d~s d~· 
claraçoes do Sr. prcsirleute do cotl>clho. E por• 
tanto inconveniente por agom qualquer explicação 
(apoiarJ.os)·, é portanto inconvenlcnt() a publicidade 
de tr.cs instrucçCics. (,1poiaàas.j 

Disse-se, o é wrdaue, que n parw du missiTo 
n:lAtiYa á satisfação dada no Brazil p~lo gm·crno 
<lo Par,lgu~r pela offcnsa feita na expedição ~os 
l}assaporte.s. aú nosso ~nc.o.rrcgado U.~ n'!g:octas 
naqndin ropttblica tinha sido cornpletarnento reo.
líz:JJ.a. (AlJOiados.) O nob•·c ~x-ministl·~ dos ll'go-
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cios c:;tt·:t. t:;ri:irn.~ 4l•t"l.won qaJ . ue~t:t p!l.rl·! a~ 
instt·uc•·.\ics hnri \1') ~itl~") litterah1\entt~ obSt:! '-'VfllHt. ': 
c o qu<3· o uohrc pn:: !'iid • .•nt·~ do CJ IIS~I!Jn cllss~ na 
nllimn sc::;soiu n;1u J estruio c.;tn proposl~i'i.o, t~,) Ul lt 
o nol11'~ J cpat:tu•> pcln ll.Lhia sup;><><:: .. . . 

O S r. 1-'rmru~ di• u m apart~. 

OSn. Mc<r~-l'ML>'! I .• ll•~r.r.:>:-0 <jU<l o Sr. pr~siJ~Ille 
Jo con ~clllo disse q ne n esla parL~ nuo $C pódc 
d izer c1uo ti\·cs~\:m :::;.hlo vil)!adas; c u:"io lta. qaeat 
possa ctêSS:ls p:•l :lxrt"~S tirar D. conclusâ\l Uo qu..: 
as r.rfcrid~s i:.s~nu:t;VC;i não !orlo obs~rntii:t.s ... 

O Sn. F~<::n.tz <lú outro> ap:'t'tc. 
O Sn. Mr:-:rsTnO DO I"Pm~ro :- Coni.inu:tndo, Sr. 

pr.::sidcute, direi q_u c " pl'imcira p:u·tc <lo r eqnc
l' lmento? r efcriml.)· S:.! a que . .;tücs pcmdC~ntes, não 
póde ~~r npprovndo. pot."que lm incon\·eniento em 
sN·~n') b·azül~ts ú C:l.)j;O. 4$ instruc\ÕC$ pedida.~. 
Postú q no fh1Ja n. questn.() do nosso cnenrrcg.ndo 
de n cgocins ~ ns. lustnu;o..:Ucs q u.c lhe süo couccr
ucntcs lig-lo-su \)Ctr sun muterla por fórma tnl 
aos .onlros obj cctos da · miss:io, que nii<> convem 
nin:ln a snn pnblicid:lllc. r A)JOiaàQ~. ) E est<>u con
"enci•lo, ti r. pt·eslJcnt.t: , dvs scuLunentos ele nn· 
c!onulismo e dv cspirito <.\ ;) patriotismo '· qua o.nl
m~<> o noor~ Lleputmlo, q ue esto1t certo que elle, 
sal>anclo qna ha. cs t.c inconv~ni\!nt~.."', lJ.a de s er ü 
primcit-o a ,·ota r CQntra esta pa·rte do seu reque
r imento. 

Quant? á segtlllll~l pnrte do rcqucrimt3 nto, cnmo 
se r c fêl"C clLl niCl'illl"lcnt.c . :.. iuformn~õt:s s vbl"O 
<:ousas ndmiuistrntiYas, bem como :l UH:iiun, que 
demais t-ral1 de obj cetos q ;JI) correm pela rep:lr· 
th~"to a meu c:u·go,. cu n iio tenho a m~nor duvida 
em y,.tar pelo rcquct·imcnto. Se o nobt·c dcJ?utnd<> 
m·ns tivcss(: IJCdi.;lo~. l.lll mesml) lhe pode na. mi
uistrnt· llS illflH'Jili\ I)ÜeS ql\ú (]o)SCj9. SÓ\Jre 0 C()lfe. 
~io de Pedro ·II. Eu não tenho dnvidn em dm·
th i'S o meu \'Ot.o, b em como todos os c;clarcci
mento:~. ([llC qai1.CL' sobre os ob,iécbs que correm 
pcio meu minis te rio , se me$mo em pnrticnhll' m"os 
pedir. E stou pNo11pto por isM a dar o mcn voto it 2• 
L·:.\: ::!:z p nrte do r cqncl"imento .. Qno.uto porént ir. la 
parte , Ctt estou convencido <tue a camara dos 
::;m. d eputados tem bast:tnte criterio c d iscrio;ao 
pnrn n õ•o • otar pot· ella írrJ>Oiados) , c estou mesmo 
con,·cn ciJo qu.c o nohrc deputado por ,\linns , co· 
n hoc~n:io qtw póde lln,·cr incont·~nien to n c> publi
cidauc qt~e. peJe, ha. de ser o primeir-> t1 rcti rur o 
SCtl rcquet·uncnt.-l. • 

O S r .. :\ro l l o 'I•"~·a. n.co : - 3 l'· pre&iJcntc, o 
o obre midstro do imperio n~o se achn.vn n a eM~, c 
c~rtnmcnte pQr isso é <J UC n cnmnrn o n v io as decla-

. •·n;;:ües qu" dlc acaba de rnzcl'. E11 n !'io [un<ln· 
mentd o meu •·eqlledmcnto , parocla-mc qae o 
cstad<> actual dos ncgocios do Parn~ua\" era o 
de uma qucst•1o tcrminacla (oiL ! oh: ), ao' menos 
em rclt~çi\o ao p t· imciro pontv d <L qacst11o de que 
t:A .encar regado o Sr. P edt·o Fcrr~ira d~ Olh·eim. 

Pat'P.Cc·mc que c costume em todos os paria· 
ment.os, qne qn.mdo um deputado> pede infonna· 
~ões no g .. vcrno, ' c que este entendo que ba 
inconveniente em tornar publicas qunesquer in· 
form · •~õcs, decl:~ra-o, c o deputado retira o seu 
pedido ; nunca se estranhe o p edid • de infur-
maçües. · · 

Entretnnb , tL \'i~la .do qne o nobr·c ministro 
disse, eu apresso- me em pe,lh· a retira:la dt1 pri
meiru pnrte do mcn r equerhnento· :apoiados ) ; 
d.esde IJ.?e ainda so consl<l~rQ este l).eõOcio pJn· 
,tente nul} seda ou !J.U3 C<' ntinua.sse a exigir in· 
formações ; se as p cdt é porqnc o nobre n1inistro 
dos ne.;oeios csLra.ngcir Js c o nobr• prcsiden~e 
do conselho decla.rJt-:i:o que quanto ii. priiJleh'll 
pnrte dn miss<io do Sr. P. F~ de Oliveira pare. 
~in·lh~s estar d~cidhh c•ta quc,;tão,_ que as in; 
strucc()cs tinhiio sido cxecu\adas: não dnrão como 
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ca·t..). F iqucu\o_..;. p fJl"6m. ~"'mln11-.;s. . :tiadl.'t âcr.!d.i ... 
tnn.Jo nas pttl:L\T as ~lth hontaJt)S St·s. luinb;t.rt1S. 

Qunnto íi. t~rct! i l"!\ p:Lrt~! d.; rc:p ll~ri•n~utt:~. c5tou 
C<Jl't !) l) ll C' o uohrc ru ini :::H.r .J .. 1~; i i~\ J)<.:i·iu t Ut! Uuria 
as CX!Jlica~õol"lo qlll: JH:lia p ::';•"J: uuLs :'\ calh c1ra 
SollJC quo tilntos tah·cz rnuiio brcv~ tlc discutir 
os \J r-;u.m.cntc::;, discussão t:Jh l.J.llJ tcaci~no t omaL' 
part", o então p.,di essas íuformaçil~~ p~ru 
saber cOlldU~d L·-mc nella; .-: ~t:: as pc~.:o h oje. rc
qucrcnclo Ul':.(o:n cirt, ,; porquu S~lld•J OS snbbados 
o>\ ·unicos dias doSt inados pnrn i\ apt·<>scnl.;>~ão 
dos l't!qucrlment•M na !H·imdra part., cl:l ordem 
do dia, cstú occupado <:ssc t-:rr.pl! pela clisct\S· 
silo elo requerimento d.> nobre dcputo.<lo pelo Rio 
Gr.:~nJc do S:r\ , ,\i,i cussào que ain\la n-:io t'ui 
terminndn. 

_Em conclusã\l, J.h:t.'O ~·~ cnmat·n lic~n':a para l'C· 
tiCêU' . a. l "' part<: d\l nh~u l'I!•!H•!rirucn:..v, d•!ixando 
a., out1·:1s· t>ítrfl St..!rcm sutnn~t:.iü a.:; ü. oppt·~> \·O.•;Üo 
da cn.sa. {A poiados,) 

Voz~s :-Vot<lS ~ Vot'lS! 
~onsulttlda. a cas,~, clla a :>nnc ;, re Lh·ada da 1• 

p~uto do r uqncrjna.:nto. 

O Sn. D . F•u:<<:1sco (pdtt oru"m: llCrguuta. s e 
serú a<hnitt.itlo como emendo. no l'"'!U~l'ilWmto do 
Sr. 'Mello l:'ranco outro rcqlle.•·im cnto q ue ello 
qu~riu apresentar pedindo oerl"-< informa~il~s. 

O Sn. b.:·na R•>cu,\ (tambem pela ordem) olJscrnt 
qtw p:'lrtt se ailt ni ttí~ .:::;s~ l't~•jUCrimcnto dll Sr. 
D. 1;;-t·;:mciscl) ~~~ aec~ss:.u·iQ O.qt .!S de t nd•> Ci.Jnsul
tm· a casa se c • ll C~><lo ::t m·~.enda, porqu~ o·rncs
rno s~ r~z para com o rc-1uer imentn <lo Sr. :IIello 
l f"t'tlnco .. Diz que ~IJ fo.'•t· rc~bido pe!a. nlt!~3. í'..omo 
c me n 1:-t esse r·~•lil t!l' Í IHCnt:·•, mni.tc,ç; •)\t.t.l· • .,s appa ... 
receritõ, c n d iscuss:i.o se t1)L'n tw~t intermina,rel ; 
que os gn_bln\d lJs $àV O.i ~..li. a. ~ uni1! .:>s pn.\':l. :\ :l.p•·-c· 
scnta~~o dtJ l."•:OflUel·im-cntos, ~ qn~ ~ó concedido. 
uma lu.·gcncia se p otlerú.õ elJc;s .tl.lmitti r em ou.
h·os <lins. 

O Sr.. Prtt>SitlE,.TB : - X ti o mo compete d~cid ir 
prc \'inmeu tc ante.; do nobre d~p;uado ar.t·~sentar 
s tHl ern ~H J :l~ s~! pot· lenc~ ou u·•v a :J ob! t)Cto enl 
discnssà~. Se tiver relac;~o sca·.Ji o l.irig tJo a n.,_ 
cebêl-n, se JlOL'•'m fvr m::tt.;:rià :.lhJia n<\o o pod~rci 
fazer. 

Yo:a:s: - Vot~ .. ~s , Yuto3 ! 
O Sr.. Auot;~To n t; Oun:ua: - St·. J,>r~siJ"nte, 

t inha pcJi<lo n P<\ lal'l'n para C<Jlllhat<lr " pl'imcir 't 
J" lrle ch\ rcqu .. rimcn to ·lo nolrr.-, •lcpttl:tdo, con1o 
poréu1 clltJ a t·~tÍl.\)tt , nad:~ mnis t.~n lw a diz~r. 

O Sr.. Pr.~;rm:x , ,;:-Tem a pnla~m o S1·. F~rre ira 
de A gtliar· . 

O Sn. FEr.n,;m,, m: ,\o.;<;an: -Cc.-1 1} a pala na. 
Yo7.ES:- Yot.os, Y•ltos ! 
Postas a ,·otos s•o O.r>p:·oyaJus 11s 2• c ;)• pn.rt~s 

«l~.> l"equ,·n·jm.;n to. 

PRI~IEIRA l'Al\TE b.\ OU DE1I DO DIA. 

Entra em 2• diseus>iio, o o\ appro,·a ,l.> s~m de
bate, o proj ccto qne c,·nccue nm p ri\'i legio c 
subsidi<J de 12:00U~ annuuc~ á A~soe!nc:1ry :õcr· 
" ipenso plli'R est:\belccer um:t linha de 1·cboquc nas difre rente.< hlll'l'llS d a prv\'incia <l~ Sergipe. 

O SR. F~;an~~ (pela '?r.!~m: :-~uciro a ~r
ge ncia para que e~Lo proJ<JC~o ent re Ji\ e m 3• dl&· 
cu<são. IApoimlO$ j 

Concedida a urgcncia peJiun, entra o pr,•ject o 
em 3• discussão. · 

Voz&S: - Votos, votos! 
o Sr. Sob .,~1:- Sr. presidente, ó unica

mente para fa >.er uma pergun ta <Jue cu pedi t1 
palavra. O r io d~ S. l•'rancisco u o. Ji\·isa das 
províncias de Sergipe c Alagôa.s, e por i>so cu 
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ol~s~jnn'l s:1lw•· se :l b~l'r:l •kssc rio fica, c<>m
)WêlhJIItli•l •\ UO l )I'Í\"Í) t'g;u Hlltl t\ C1\1lC(\\lit\O :l ÀS~'\
CÍ8('Ü0 St!t:.ôp~usc til- que trat.'l o pr(ljccto~ ou s~ 
quulqllt:l' outrn ngsoí!i;u;.:to tJ\\(1 nus Aln}!.~,a~, @U\ 

P <'rnllnllmt.·•', .·,u em «lun\qu~t· ou\\'~ pcn·te .nppo.
rcct'!l' c so pr.-•puz..:- r :\ c•staba::1cel,r u sct·,·l ~o de 
r.:-b~"~U(! pOl' nwio Uc ·vapor, JHl Vn:rl·a d\, rlO . J.e 
'5-. ~ rnuciDc&.l. não ~c '·m·t\. }'C'I\tlll. pol' êst.e prr\·t· 
l êgio C()JlCCd iJo {t .\SHúc.:i3.~· i\O S~rgipm1se. 

A pro,·irici:t das Ala goas j:-.. tem ti_do mais o_u 
m<no~ prcjni7.0~ com essa compnlll11a da Buhm 
pnm o rio de S. F r:UlCISCO, ciltnl>anhin athb de 
lnnita nlilid«dt' pa1·a v cun\mcrcio da provinda 
das A'ta!!üns, c de tnntn ntilidnuc 'I''~ lhe dú 
tm1a sub.-cu~iio. Pot<}m, n em p<w tsso nlg\Ul\ 
prejl1 i7AJ deixa de existir, porqu~ j:\. u ma ~01rípa· 
nhi11 de Pcn,nmbttco ~ni:t. ch~ll'"' tnn .bcm n<> rio 
J.c :>. Fmnci~e.o o vio-sc p~aaa pol:' cnusa d<:ssc 
l>rivilcgio concotlido '' comp:tnhia da BaiJil>,. 
DelO'ejnY~, 1)01·tauto, p:u·a dirigi•· o. m<:u Vl!to, qnc 

se :m~ dl~scsse ~c a b~·,, nl desse l'lO tica :nc1u1dn 
no 1-'rh.-il t.'gio c1nt! t:e ln·eten .. Jç conceJ.tn•. $ c ticnr 
comprollendid:t, cu Yoto contrn; no c.~so con
t ·anO; YOlO a f~t\'01". 

o S i·. <.."":.ol.nc~ ~~.i l.>~ iro:-Sr. prcsident.f.', eu 
''ôto :\ ftlxor (),) projecto, pc•l'tlUC p::u·a llliiH tuio 
militiio o• esorupnlo~ 'l'HJ o llull rc d~p11ta·.to npre- . 
senta. O p rojccto d;t d ireito exclusivo à pro
,·incin de Serglpo a t~r ~fi~ctinml!nte c d~scle H• 
u m vapor de 1'~bo.1ue n:\ harra J,, Cotinguibn, c 
nos, dfnmis poHos da pr•wi,ein qunn,lo com·kr 
ú a ssociaç:io. Os escrupulos <lo nobre d~plltndo 
s:lo os se::uintc,; : se o ri•> <I~ :;. Frstncisco. sondo 
:\ linJJ:t Jh~isoria ~nll·,~ ns tlu.as provin ciu.s de 
~er~?ipc () Al:t:?t..UlS, i! C•Jl>Jj>tdrcnJitlo no prid· 
lcgio qlt~t "o prctcn~c cvnccJcr á Associnçtio 
SergipchSC. 

Oi-at senlt<tYC':l;, SC:l. tHlYt'g:\~P10 rle~SI) TiO CSUO 
hat'l'ft s~i4) comuwns ois duns prO\'íuciast \~n crf\ic) 
que J>ol· fvnll:\ a l;(Ullln podcrit a provinci:~ u~s 
Alagolt<S fiem• l'fi,·no.i:t do direito d<l t er um:t 
companl•ia do relioquo~ por melo uc vnpot·, 
sempre qnc <>S scns interc~sc,; o ~xij:i,,, ~o1·qllO 
portcllCCil<lo <) lllClhor:llHCnlO un lllt\'Cg:lçno Jl1t• 
via\ it~ dtws provi11cln~. por isso qite o r iv 
pc&1.cnc~ fL aml~:ls. c:'st :'L d:tl'ot •lll t:O amlJ:t.s poJe111 
usnt· ignnhncn\ú tll.) ~cu. llildto . . 

t;, S1:. D>:I'UT.\110 : - 1-:· hmn dcfiair, ])O<lem 
nppm·ecm· dnvi<las p:tn\ o futuro. 

0 Sn~ Go!\JJ.::S l~arunn.t ; - ):iio ô lJOssh·cl ! St! <) 

rio Uc S. l'rnnci:;co pct·trJJC•: i\ nmhn.~ n:-; plü · 
··duciast p<n· i ~so t]lh~ c"· a lialut tlh·i:o:urJnt entre 
clla~ o sen mellh•ranu.\nto tlc\'& sca· commuw, 
sua n:~xt:'~:u:~ú por clins,~:;uintú n:to pú1lc snr 
l!xclnsiva tle llmn ou llt) u11h·n. }lt·ovinda. ~ào 
vt• o nohn~ dt•pul~lln p,•Ja lninLl\. pl'V\'iucin, cn~ 
jas opin!~ ... )s •.•u muit•l nprc-do, C]I\C .; U(Jl\trina 
corrrn:c t.\m j lll'ii>.prudl'ncia tp1c quundo os <lh·cilos 
~iio i;..:nnc-s tuctos df!\'em l\S:'lr ~1\!\1(~:'-i e f·X~rccl- os 
c~m a lncsHlll libc:t"tla·lc ~J CoiWJ lJ•iJc. pois o 
:scrviç.o de ··choques na bnn!\ do rio> dn S. 1-'rnu· 
eisco s~•· exclusivo cl•l tuu:\ l>n.l\·inci:l co!ll pr~· 
jui7.0 <lc cmlrll? 

SeLI1VH'C9ii,. R cren~iío tlo s~~t' \'it:O <.1~ l.'~bOflUPS por 
\"RJ101' •1 ~JW11<1 •l dn '""llla•l" <In Associnc:"•<> Sc,.<:i· 
pense n os J>Ortos privo\ivus <la J>I'Q\·incia d<:> ~l!r
Jtipe, esta é qne tj e s~rú ~cmpn~ A v~t·daúelra 
intclligencia da lei: mas nos _portos que lhe u;io 
são exclusi\·o$, como o clt> l'<o <le ::;. J:l·nneisco, 
cujas mnrgen~ rcbeirinhas, cuja e"portaçüo e cuju 
eo111mercio s:io de u u1a e outra pi'Ovincia, esLti 
clnro, é f&t·n de d .. ,-ld" que li.IHbns devem intervir 
nos tnelhonunentos p<:lll reciprocidadll de i ntc
r<:s5cs ; a lei deve e~ttcndcr-sc em termos babei~. 
e nlnguem l!lll bOa f~, e l'Cglllando-se pel os prin
cípios de direito, p?l: oulra !õrma a poderilt cxe-
.cut.nr. . 

l'~rtnnLo, Jl."\s dispo3icücs do prnj~ct"' niio pi>Uc 

c:;(ar c<Hupt't!b(10<1i:lo p1>r fúrma al:;:mna o porlcl 
do rio <lc ~- }'1·nncisco. E-t.a •' n llliuha <>pinião. 

O Sn. S!Qt'RI n.\ QVEH!Ql. : - S t•. pt·cs ident~
,·omo n·pr<'~<'nlantf pela l•t-ovínci:t.·<lll };<'rgipc cn 
tcnd() que-. es,tnu na rigor_:<,só. obri~ntfin d~ ~nstc-n
tnr o p1·ojecto qu~ se dt~lltc, visto qtto nrgutr.:\ 
duvidn npp!lrccll da pn~·tc dos nohrt>s llrpn~n·los 
qne acabiio de dei:<nr a tt•ibuntt. 'l'nh·c~ ouu" fo~s~ 
a 1JCS:>Oa mt\is ttSnd:. para s ustcntat' o projccto, 
t.:•h"ê7.. o.\guetn qne lll!li:; conhecimento th .. L"S~c da 
ptovinein Jlllll essc dar infornHit<Jes m<1is satis!a
t.t<rrins ; n o entanto, como ainda uma \'07.- ntio se 
l~vnnto\\ n (~\·or do IJrojecdl, lll!:"lllllll cousa del·o 
.lb.~t e m r esposta aos nobres d"pul.llLlOS •1UC essa 
du\'ida np•·e~cnt.l\rào. 

Diz 0 :1rt. 1•: " 1-'icu npprovado o pri,·i!egio 
cxclusil'<l e (I auxilio pccunjario de 12:000S an
nunes, concedido~ por d<!treto uc ll uc tlutubt·o 
de 1135< :. Assucin~ào SeJ'glt)Cnse . p11m n ct·ençüo 
do scr\'i~o d e reboque por m elo de l>lwcos de 
, ·npor lll\S u!ll'er~ntcs b:\ri'US d a Iil'O\·in~in de Ser· 
gip~. n CrCi•J po is. que dizendo o pro}octo que a 
cren~..tiO de serviço,;; dc·roboquc por tncto de barcos 
,lo Y>\po•· ó p nra ns ditfct'Cntes barrns da proTiucia 
<IC S<otgip~, dissolv() ns duvid:ts <1nc se lCnt apre
sentado d~clnrl:\ posllh amentc •tue u:io vai pr<
j l\.licnr 'uo !<Jm>:> algtumt os d ireitos d a pro,· ii\t it\ 
tll\S Ahlt;<):tS. 

Aiudu. julgo .inutíl qualquer cm~nda, qu:tlquer 
ntl.lit.;uncnte~ a est.e r cspelto: porquanto um:t t•ez 
que o ílrojecto ·nito exclue as liartas <.l~ pl"O,·inein. 
d as Alagü:ls d~ se1nclhantc favor, n:1o 1111 ful}dtt 
n •cnto nenhum par-a. nm:t emenda ncstu scnbdo. 
O p•·(1j ~cto C$labclc:e um priYilcgio c"clu~h·~ p~ra 
a~ .banM <h\ pro,·incia de Sergipe, n:iu oxcluc os 
.lit·c.tos q \lc possão ter ns s •t&S bnrrns ;\ pro,·in
cifl dns Alug~J~S · ; nunca p ~JJcl'iL }>l't:j uclical" o~ di~ 
rcit.o$ dos altt,....(tUnos, .npénns QU<'l' eStabelecer UI\'\ 
~·~n·i,;o de urgente 1lcce,-;sidado . P·~r!l ns b:u·ras~do 
Ser" i pe. A cnn1nt'a j á reconhec..,u pelas \·ota~ocs 
anti;t·lores que :1 pl·o,·inr.i.a flO Sergipe . nctessit;o 
lli'"CIItclll~OlO uest~ ilUXÜlO Jl:LT CI glll'nnt\a da en
!r:~n dos unvios em suns -b:~na& : creio que oin
""em innorn qnnnto iJ dilf:cil cs\n cutt·ncln. 
" Não 'Sendo pois p\'úccdeutc ll du\·iun Qpresen
ta(b, n~o prc)lldtcando o p'roj ecto os direitos dn 
província d:ts Alagôns, cnwndo q ttc t\ ~:t1t1 llnt con
tinuan<h) a yolar n fa YO\' del\c f:1rit 1\11)(> justiça 
;, p;·oyiucln de ·~crgip.;, c 11cnln\mn o!T~usn nos 
uitéltos úa proYiueta uns • .ua:;õn$. , 
os •·.F.-.-r~.-.:-Es!:mdo assignmlo no projccto, 

devv declarar quo o contmclo do got·cmo niio 
nl>rllll"" n b:ura o.l.:> tio de S. Fr<lOclseo, ne1n 
póuc 'ilcstrnir qu:tlqn•)r controcto <JUC o respc 
cli vo go,·crno proyincial po;;sapo1· Ycutm·a fn~cr. 

Este f•>i o pensamento o.lo ccmtraclo, •.stc foi o 
pen8amento ela c~u1111is!:ão : entretanto, ~c se qui
z"r pür ns cou>~~ unstantc !'lnro~; uiUn. ~lltcndo. 
p<Jdc s.,r C'lrcrcctdn, ll:Il':l prove~111· •tMsluc,; fu
turt\s. O cnntt·ncto vcrsn cspcclalm<:hV. sobt·c a 
uarr:~. de Cotingu\ba, e:<i~c dou • vaporo$ para 
ess~ sen·ko d.:> reboque; falln to.mbcm em &:C\'>ll 
da; 1,n.,...a; da pt·o,·incht de S<:rgipc; a b:m a do 
t1o d<l S. FranCISCO não se J?Ô<.lc o.li7.~r cxcJusi\·a 
do. pl·ovincia ole Sergipe. 1'(1. conui~:lo lú" d o 
contracto 59 di7. o seguiu t e ; .« a presente con
ces~(lo não prejudicn a guulquer conh·acto feito 
com o go'"en1o pro,·inc•a!, nem quaCSIJ.ucr f :t 
'"'"e& con~edidos pelas nssembléas pro,·incinos. » 
r~to é g.m1l, c niío , devemos estcndér sun. httcl
ligcmcia :ll<\111 de ·$eU pensamento c l etra. 

Mas como hn escrupulo, se podor:í n.ccrcsccnlar 
um tJnraj!mpllO neste sentidoh « não se compl:'e
hende a harro elo> rio de S. 1•·ronci»eo. » Enkc
tanto O p ens:l.mell!O do Ct'ntracto C CSSC <;zuc 
in,diqnci. . · · -

Agricultores, senhores de ·engcnliOs <1<1 pro-:ír.·c:a 
de ::lt~:rgi~ pat·tt promover os . in•,~rcss~s da a.gri
cultum da'lucllc lugar, obYiar os sinistros con-
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tinuados que appareccm na barra de Cotinguiba, 
r. n:lo eom interesse de lucro (apoiados\ , se r eu" 
nh~io em nssociado com o fitn de mclhorlu· o 
commcrcio dn prÓ\·incia. · . 

Bm \ 'CrJI\dc n situação claquella província a 
~stc respJito é pes$itna. Os proprietario~ elos 
nnvius s~gurão os cnscos: vão tomando os }lN· 
c.htei<J~ ngdeolns dos t•·apichcs sem se importlll'~m 
com os resultados; h" exemplos de se perderem 4, 
r) embarcações e 1nai.s em uma scmann.. Assim,. 
o coniracto importa um sncrificio feito pcln ogri
culturn, com o fim de consegnir pür unm l>nl·· 
reira a essa nmbi~ão dos mestres, do3 J!.l'Oprie· 
tnrios dos bm·cos, que não se importao com 
cousn al:;umn. Repito, se os nobres deputados 
têm escrupulo o1'rere<;:<lo a emenda que qUJzercm .; 
e~ creio, a;.sim como estou, que nesta opinião 
cs tüo os mens nobres companfltiros da commis
são, que o pensamento do govcmo não <i all\·an
:;-er o rio de S. Fr:mc·sco. ;Apoiados.) 

O SIJ. • .\uouSTo DR Ou.~·em., ~ -Principalmente 
quando o pensamento do governo é tão fielmente 
intcrprcindo! Dn\\'O! 111ostrou-se o nobre deputo.do 
membro da maioria. ·-

0 ST<. J.'t:nn.\Z :-E' ·istc uma '<'erdadeir,, l'etn
linção. 

O Sr. Sobra1. , _ Ninguem mais do qtte eu, 
St·. president::; está ao facto das cireuo1stincias 
especiaes da província de Scrgípe, por isso que 
n!li tenho estado algumas vez~s : quanto solfrc 
a agricultura, a.s perdas ·a que está sujeita n 
navegação é historico, não é de hoje, é de muitos 
annos. · 

As&im, ó justíssimo o que se preten:le c tanto 
que . não fi~ a menor observação sobre a .Asso
ciação Scrgipenae; digo antes- qtte são dignas 
dos maiores elogios todas as pessoas que con~ 
corrilrào para este fim. 

E por esta occasião cumpre dizer que muito 
se . .deYc para este trabnllio a um ..llstincto c i· 
dndão d:. provincia de Scq;ipe, o ::ir. Tr:wassos. 
Esse cidadão, que muito tem estudado a topo
graphin .~ a s necessidndes da província, fo i quem 
teve a iniciath·a deste negocio. Incnnss,•cl pelo 
zeló dn província , estudAndo de ha m11ito este 
plano, apresentou-o, e tão genet'Ooo se mostrou, 
que devendo ser clle o emprez:.rio, aflnnl cedeu 
o direito que lhe com~tin, porque o seu fim não 
era lucro pessoal, mns sim melhorar a Pl'O\'incill 
donde era filho. 

A . este respeito pois nenhuma du\·ida tenho, 
antes sou _o primeirO 11. lou·mr, eomo disse, todos 
nquelles que concorr~rão -pa~ elõt.u melhorn
tttento. A província de Sergipe, llcqucnn, como 
... ti. minha e como muito.s outras ao impcrio, 
J e,·e ufanar-se \'endo que o govcmo lhe dú. umn 
mignlba do 12:úOOS, quaudo olitl.a dcspcndo ~;trnn· 
dcs somm1u com outras quo aiio mais folllC&. 
Sonde cu tambem de uma provlncla p!:<J.uenR, 
desejo . concorrer parn que muito Sll dó ú. pro· 
vinera do Sergipe: o que dcscjova ponlm Cr9 
que se não puzessc pêas á minha provincio, 
i~to e, quo a barra de S. Francisco sejn isenta 
do qualquer pila ·que possa . nppru'ecer n este 
r<>speito. Portanto, á ,.,sta das cxplicsções que 
~o derão, desisto de tudo, e voto a favor do pro
JOCto • em todos os seus pontos. 

Dá· se a materia -por discutida: a resoluçilo é 
adoptadu e remettida á commi8sii.o .da r edncção. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

FIXAÇÃO DAS 1-"0RÇ.AS _DE lO.R 

Continún a discUssàõ · do art. 1o d a proposta 
do govtrno que fixa 2S forçaJ> de mar para o 
nnno financeiro de 1856 a 1~7 •. 
·o Sx-. C.O.rnct.ro <l.c Campos :-Sr. p~ 

TOllO 2. 

sid~nic, qnantlo ha dias peJi a pala\'l'a nn dis
cussão ~~e~ tA proposta era n~il_listro da t·cparti•;,\o 
da mar1nh:< o actua.l Sr. numstro dos ne•ociQS 
est1·anj:':'ciro~, e des~je i a pala\'Ta por \'C; q ue 
muitos nobl'<)S deputados que se t•}m aprcs~ntad<> 
em opposi~,ii~ se i'!_scre,·ião ~ara tomara~ pnrte 
na. nt~sm::a th~~ens::;ao .• T1,1Igne1 que a aàmJntsu.~n
ç,1o dos ncgueio:; da n1nL'inha ia se~ sever.amentt)" 
ecnsur ada, e quo obserYnções que pL'O\~as~~Ul G 
mó. di rc~çii:o <.lesses ncgocios seriiio \ra7J c.los A 
caso.. E como cu entendia que " administrar.ii<> 
dos negoeios <la nl ílrinlto. tem sido convcnierÍre
mo.mtc <:ontluzida, tin ha a_ peito muito ostensiva
mC11tC pt·estal' o meu apoto ao Sr. ex-miuistt·o da 
marinhll, não só porque julg-) que o~ nenocios 
~" su:t •·cpartlç:1o tt}m s i!.lo dirigidos com ~babi .. 
l•dncle c zelo, c•>mo porque n~ll~ r cconher.o· um 
brnzilei (o prestantc. O mett r eceio porem em. i nfun
dado. Nenbnmn censura :se te•n fe ito n esta 
ndministraçào, Mm mesmo se tem t ratado· dos 
ncgocios da .mat'inbn. D.)mais, llou,•e no cnh·e· 
tanto a modiliM~"1o m ini$teríal que collocou na 
direc~iio dos ne~ocios desta repartição o aetu:tl 
S1·. m in ish ·o. Nilo h n ainJa factos da sua ndmi· 
nlstr~lio que o poss:1o sujeito.r· a ccnsm·as, e aS!inl 
c"ijiio alguma defesa. :!'ada pois tenho que 1·es
pondcr no nobre - deputado · q ue me tem p recc-
âido. · 

Devo porêm declarar que a minh:i confian~a 
no minist~rio n:lo está alterada por essa modi
ficação: eu continúo a prestar-lhe aquelle llpOi<> 
que posso. · · 
. Depois que ultimamente fallei na discussão da 

resposta á falia do throno, o facto importante qu~ 
se· Cieu íoi. a solução dos negocies do Pnr11nuny •. 
essa soht~uo pOt'<\ID não produzia · em mim0 alte: · 
r3ç:1o qunnto ao apoio quo entendo d~ver dn1· 4 
odmin istração. Não julg0 que os goYernos scj ii<> 
responsa,·eis pelo mnliogro das suas pro,·idencins 
e portanto pelo máo exito em parte do empenho 
que. o governo tinha relati,•amcnte Ú'}nelles nc
goelos. 

Esse mnllo:;ro toi proveniente, segundo r.s as
se\·erações do Sr. presidente do conselho, c dl) 
outt·os ministros, da falta de obsen·nncin das 
instrucçücs dadas no n~nte encarregado desses 
negodos. D epositando plena confiança na. l ealdade 
destas a~scvern~ües, isto é, quo as ·iustruc~õcs 
dadas pelo gó\'8rno n esse a gente niio forii.o obSct'
\'lldas, niio posso, modificar n confian(':l que tinha 
no governo. 

Nem me pcrsundo que devo e;.;igir do govcrn<> 
qunnto n essas instruceões por oro. mai3 do que 
n prest~iio da sue palavra 1-elllth·amente á fal ta 
de obscr,·nocin das suas instrucçõcs. · 

l>~nso que niio scrin :r>rudcntc que o. camo.ro. 
fo:<ao tomar sob1·o s i, pela publicid11do que so 
l1nja de dar ou se de n cssf\S instrucci:i()s, 11. r<s
poneabilido.do do mallogro das diligencin.s quo o 
gove1-no hou.,.cr ele fazer para dinnto âcerca desto 
negocio, e OSiim exonera o governo do toda . a 
responsnbilida?c n este re5pcito . .,ela h~gcrcncia 
quo a camorn- ou corpo Jegislatt\"O p~ematurn

. mente <J,.Uizer ·ter sobre tal assu.mpto. 
Mas, :sr. presidente, se na actunl discussão da. 

lei de · fixação das forl)U de mar nada se tem 
dito propriamente sobre a mitt;)ria, ácerea da. 
direcciio politic?- dos .negados do estado al~ma 
eousa se tem produzido, sobretudo relath-amentc 
a certas reformas eleitoraes. · 

A antiga opposiçiio ·tem procurado ~xcltar o 
governo para- se empenhar nestas reformas. Uma 
porte do. nntinn mai'lrü:l d o. camo.ra, m~ que 
tambem tem fuito opposi~.ão ao go'\"emo na ses
são actual, entende porém que uma <>U outra 
medida. proposta a semelhante r es}l(!ito constitue 
uma cspceic de golpe de estado ae gt'avissimo 
perigo. . _ · 

Eu tive occasião de apresentar li camara al
cumas idO:a~ rclaLivamente á reforma eleitoral ; 
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j ul;;a que tanto a opposi r;1i -> :lntlga C<l tnO a n o\":\ 
Op[>Qsl6io rQí~rcnl·Sú a cs~o proj~cto pol· nlllll 
olf~recido, e portanto não posso dch:ar de <li~<ll" 
ulguma cousa :ícerca dL>sto assumplo. 

P~r~u!ltou-5() ll<tUi se o ministorio cs to.vn do 
ncct.rdo com o projecto apr<JõCntn<.lo por mim; 
pat'cc~u nte~mo quet'cr·sc st\OOt se o rninist~río 
eoncurd:í.rn na sua np.rt1s ~nt:u;:Io. :f4:nl primeiro ' 
lugar <lcclaraNl q1tc uml\ rcformn clcitot·al cstú ~· 
nas ,-istas da ndulinistrn~ito, po~qnc dou inteira 
f ,j ao que o Sr. presidente do ccnselho sobretudo 
tcu1 asS<?vcrado na rostl. . . 

O Sn. S.\Y:>:.ó Lon.1.To : -Y. Ex. cst.;·, enganado; 
cllc teUt dito aw o contrario disso. 

O Sn. J. J. D .\ HocuA :- A[lOindo. 
o Sn. c.\n,a;;lito D~ C.\~05 :- •••• e pelao 51\~S 

Opinives e tt·abalhos no senado em unnos nnt<l · 
l"lOl"~S. o que o Sr. presidente <lo conselho uiS3ol 
l) tl. casa Ivl que o "o ,-erno nüo inicia Ya 1·cfo1·· 
mas, mas não rcpellia aqucllM que ~ opinilio 
publica ulostrtllise serem ucce.>sarias ou des~
jadas. 

O Sn. S.wio LOG.\.TO: - Qtte rocouhcch a lei 
actLt:tl como . muito sntisfac~aria. 

O Sn. CAitl<Hlr:O PE CA.~rPaS: - Q uo reconhecia 
a lei ac\ual como muito sa.tisfactol"ia, bem; e o 
•••eu project.> baseia-M intch·nmontc na lei adual; 
ç p,w uma cuntradioção que 111to sei explicar 
rcp~Ueru os nobr<).!l deputados, quo tanto .P rez.'to 
a 1ei actnal, o meu projecto, o qnal todo tem 
de fu.neeívn:u· com a lei actunll Portanta, não 
~endo eu deputada que a'·allc ou dê peso a 
opiniões que por ahi so atlr ill uão ac. go,·atno em 
contrario dnquellas que cllc mamfcsta u ~stn 
CllS;l ••• 

O Sn. S.w~o Lon.\ ·z-.): '-Y. Ex. dc,·e t·eco· 
nhcecr que cmopreno go,·erno me~mo cxpr imit·-sc 
a este rcs vdw. 

O Sn. C.'n~Elll.O ,,.~ CA!IIPos: - •... tendo t od:>. 
fú na lealdade do go\•erno, cujo pensamento .fl)i 
sobt·e isto aqui formulado pelo ~r. pr.e.;idcntc do 
oonselho, que é homem com quem milito h:>. 
mnilo$ :lnnos, e sempre lado n lado, não posso 
jnl:;•w qllC o· Sr. ptesidcntc do conselho venha, 
po r um ca\culo, diz.cr nn cusn. qUe o go\~et·no 
n~ei lnt·<• c a~citn o.qti~lln$ r~formas <ltte a '-'PinHo 
puiJHcn m ost r n1• quo G<io <lcscjo.dns. 

O Sr.. S."·:l.o I..oMro : -:- Y. E~ s er-:. um v r:(io 
dn ~tpin iüo publica L>t<l compot~ntc como cu, ou 
qunlqncr outl"O. 

O SL<. C.tn~l.'lltO IJI; C.tYl'OS: - E quem d!7. n 
contrario? Ku a w mo recouhc•;o inC~t·iot· a todos 
n:~ habilidnlle nccessaria pnt"<~ ll•'tn ll''lllilll' no 
meio "c opiniões lli\·cr~:entes a que melhor sati:>· 
C:t r.í. umo. vr.r<ladcira. necessidade pulllica. 

O Sn. S.w>:o J,on.t.TO: -Mas o seu. argumento 
assenta nisto, c cu protesto e >ntro. est.n. prc· 
sump.;üo. 

o Sn. e~mmxno l>~ IJAlt\>OS:- Ol·a , C0\\\0 s~ 
poderú. nlanife$t!l-~ 11. opiniiio publicn s enão tambcm 
pel:t discuuilo nesta. casa 'l E eu nno fi~. m o.\11 
do que provocar o. maniíesl.açiio d~ta opinii\o 
trllZendo :i discuss:1o o negocio. (Apoiaá~s.) Livre 
é a qualqncr ,·otar como entender sobre n mt>· 
teria; li n e lhe é, e tambem o seu dever; mi\S 
o que e11 procuro primeiro é responder ,).;; per· 
gunta~ que s~ ftzerão- se o p roJecto llra apre· 
sentado· de accordo com o governo : - é de 
ncCQruo com as idéns manifçstadas p~lo Sr. prc· 
sidcnte do congelho. 

O Sn. NBm.•s : - Ainda depois da modificar.ão? 

O Sr.. S.• >:i. O l.on.~oTo : ·-Sé V. Ex. tÍiio teve 
procu~ar.iio·, sôtnente por esta ro.zão, n:lo nos 

colnTenGc.to, porq+.tt~ o · go\"en h) a cst~J •-csp~Jto tem 
dito e n:\o tem dito. 

O Sr- CAmmrno J)~~ C..vros: - () Sr. lllínis tro 
<l:t jnsti~.~ o :mno lc'"gs:u:lo, como ·s J bnt lem
bt·atlo na casn, ju,;~tfica,·a a hléa capital desse 
proje.:to, a de incompat ibilid,td<l&: c !lo portanto :l 
UC!Ci tn. 

O Sn. KEt!I.,S:- Est:l eonclusiio n~o se púde 
tirar forc<lsamentc . 

O Sn. C.\nN~mo l'l~ C.n!t>OS: - O Sr. ministro d:J. 
justír;a accit:• ~ss:< idé:. capital do proj<:cto, >Jc 
nos r\!rcrimo:i no · t.JU~ nesta. cas:1. então . di~e. 

O Stt. Sw>:o Lon.\-ro: - A1tcncla V. E'<. que 
ctlc dedat·a q uc setn a 1·efo•·ma o la constitui~iio 
não se püJo actoptat· ess:> idé~. 

o sn. CAn!"'EinO llll c.,~POS:-A UM i \lCOtnpati-
biliàatle.s, não. · 

O s~. S.\"i:lo Lon ,.-ro : -A r cCormo. npresen
tadn por V. E1<., cHc o declara nlto c boou som 
a quem qudr ouvir. 

o Sn. c .• nxEmO l>E C.nrP~S : - Scnbotcs, cu por 
isso disse que niio $OU clcputadó <.!c me g ttiar por 
eon,·cl"SJIS particulares c por dito~ qne qtutlquer 
póde attribnir aos nlinist.-os. "J.'.,mo o ministel"io 
nas snas cadcü•t\S neste r ecinto, e confi~ndo na 
lcald.ttde de suas aso;cvcraçvcs U<l 11i feitas procedo 
como jo.lg0 do meu de\·cr. ( . .J.poiados.) O quo 
tenho e\l com os ditos que s e queira aU.-ibuir 
nos Srs. m inistros í.Uiaudo ulg\lreS? O q u ?- me 
sul ">" C para cu· jnlgnr é a'lnillo quo elles di~m 
quando scntadus mtquello.s cadeiras, porque êtlito 
ao pa.iz. 

O Sn. S.w3.<> l.ot•uo : - El!os té n' Jit•) mni& 
clm·amcnte cousa.s ou1 sentUo contrnrio . 

o sa: C.m,.EU:.O p~ C.\ ltl'OS' - 0.; discurso3 
a.hi :tll<l:to impressos: o s.·. p residente do oon
sclh o disso que o j~Ôvcmo não iniciava, não pro
voc:wa os rcfurmas, tf:io era r~íormo.dor. mas que 
t~ci:itnvu aqucllt~s q ue u opiniib public .. úlOs· 
h -asso que de\"ÍÜO ser etceitas . 

O Sn. SA>1o LonAt'O:- Aindo. nn ultimn s c.;são 
clle tlis~c que os allusos nito cr-lo da lei. 

o Sn. c .• n.-.Elr.o l>E c.~:.l~OS: - Ol·n, um dos 
meios m~is proprlos p:u·a sct· co01sultad:t n opj
niüo publlea e a discussão no corpo lcgis)ath·o, 
f! ~u~ conto d~pntnào, e.on1 nsscnto nã cn.;.."\,. clf.:
r~o a. o-cea><lllo pa.ra que ll opinlr.o publica se 
m anifcst.:. Portanto, o proj eeto é <oiT~t"Cci<l'> tle 
o.ecordo com a lldminis trao;:1o, · o .!ll qu•l dou " 
tneu 11poió n. ~S!;I\ ndm\nistrn.çit<:> n.inda nisto . 
rnç.,·lhe um serYÍ(O nessa o~ensíiio, por·luD n·~o 
qu.·)ro quu a adminbtm<;iio pal"a~n como quo fa· 
zendo jogo, como qnc llh11hndo; quoro que 1\S 
posi~.ões tod•ts sejlto muito claras. Se o po~ quiter 
cssuc reformns scjlio ellas feitas; se ·,\, n:lo qlÚ· 
zcr, tirc-llc c'~c ca-rnllo ole bati\llHl. 

Podia. o projecto, nlthn do esta~ de aceordo com 
o que no. e:tsa tcnt dit'J o nobr.l ministro, estar 
de aceordo ·com o qu.c elles pcnaas_,m p:>rlicu· 
lnnn~ntc, ~ n~stn.· parte ell d •wo dízct• n lgumn. 
eousa sobre o pro3eeto, em rêln~üo a m ion c a:> 
nobre presidente do cuns~lho, ~·i~to qn-e um nobre 
deputado pela Do.hin diss~ que estava a utor lsado 
po1· mim para perguntar ao Sr. présidentc .lo 
conselho se o a.ceitavu. E' um:t ver.l~ \c, eu clll 
co•wcrsa disse a o nobre uepnt&do, que r.amb~nt 
me rderio a~umns dessas re{)ulsas do q uo o 
tlobrc d etJutaJo pelo R io de J!lneiro acRbn da 
!aliar. a ··e spei~o d~ :llgun.> ministros. Pois belll, 
disse eu, desejo que V. E~t.' p(lt•gunt1 n..J nobre 
presiJ~nte do conMlho, qu~ndo aqui esti"ot·, so 
elle r ejeita. o projecto. 

Or:~., cu. tenho lu1 mttit.9> annos r olaçucs de 1lmi
:tndc com o Sr. presidente do conselho, c de certn 
se Ulll projecto daquella importauein houvcss~ de 
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rontrarinr por tal fvrm" a odminisiru~.üo que cltc
gnsse n embnrn(al·a, teria_ isso ba-stante peso 
sobre mim, que não desejando CID!flaran~ar a 
adminislrnçüo, de certo que não bav1a de vlr dar 
mais uma ()Ccns!i\o 1lc embaraços a :> go\•crno; 
mas 1i7. isso com toda a lealdade c não como uma 
especulação, porque cu tenho_ relações ~m o 
Sr. _presidente do conselho de Jgual para Jj:'nal, 
e nao como depend~nte de]e, e nein de nenhum 
minisll-o ; e dõs,.lc q_ue tenho assemo nest:1 casa, 
dntamlo de lS3S, mmla nüo dirigi n mjnistro 
nenhum de t•mtos ministori.,s quo têm hO-\"l•l_o um 
j;Ó pedido !'~"'- mim : a minha posi~uo aqUJ t~m 
sido sell'Pl'C Jnd<pcndente, c nns minhas rclaçoo:t 
com o Sr. pl·c,;idcntc· do con~elho, <tue, como se 
sabe, é meu o.migo, mn.nt.cuho rclcv;:ucs de iguul 
para igual. 

Aj;ora dlr~i -alguma cousa sobro a matcria Jo 
-prOJCcto. que nio me pa1·cce <!C\'Cr nssustn1· tanto 
a algum m~mbr-> dcstu. casa, n ponto <le pcrslla
dir-sc que 6 ellc a p1·imcb• tol'~V. que vai im
pellir a r oclln d~ alto da montanha c abysmar 
o pai1.. Sr. preside nte, o projecto que cu apre
sentei deixa, por assim d1zel·, a lei nctual de 
eleições funccionor como tem !unccianado, apenas 
uma ou outl'a pro\·idencia contém pal'a obstar as 
falsíficaçõe; de Adas, c sobretudo as simuhlç<:>es 
de eleiçiks. Tem mais duas idéas no,·as esse 
projecto, consignadas n o primeiro e no segundo 
artigos; a. segunda i<léa ó sobre. v. eleição por 
círculos, c a prit:-eirn tcnt:t de · iucompati bili
dadcs. 

Essa idéa de eleições p or ch·culos não tem ~ido 
agora debatida; sobre as incompatibilidades porem 
mais s>J · tem fallado, acoimando-se a ldea do 
golpe de estado, que profundamente yai fct•ir a 
constituição. ~ão pretendo qu~· scjüo para des
pr"zar as opiniões daquelles que sustentito que 
a decl'et:lçiio dessas incompatibilidades exige u mD 
r eformn da constituil}üo, Ol1 porque essas opiniões 
podem firmar-se ap:parentemente em argumentos 
de \"alot•; estou porem convencido de quo a~uelles 
que tí'Dl opinião em contrat·io a essa 1Sto õ, 
que vot:io pt>las incomp:\tibílidndes, podem sus
tcntnr com plenl) suecesso quo cllas não forem 

:o constitui~o. - . 
Sr . presidente, eu separo, quanto ao empre

gado pubUco, duas posições, a de eidndiio c a de 
~mpregndo; o cidadão brazileiro tem direitos po
líticos, o em}lregado niio os tem : ora, o 'luo 
...-11m os r eformar não é por certo aqui li o que m
tere~sn c 1·espeita o exercício dos direitos políticos. 
Pergunto eu, uma. lei qualquer nilo pódc doere-. 
tur que aquelle que aceitar o cnrgo de d11putnt!o 
perca o emprego que tem 1 Eu sup{lonho ~uo 
.sim; é deputado, exerça os seus dire1tos pohli· 
co~, mas uma lei, que quer 11 adminlstroçiio mais 
bem or!;!lnisada, declara que perderA o emprego. 
Ora, a . lei da i;:compatibilid!Uie 6 essa n •eama 
providencia, porém por um outl'O modo formu
lada ; os · qt!e exercem tnes e tncs empregml niio 
s.to elegivois; o quo não oblõtll o quo o_!eja, ro· 
nuncianê.o os ditos ~mprogos; é uma medida o.ntcs 
do administraçüo publica e distribuição da justicn 
do que propriamente um11 reforma eleitoral, que 
uns poderáv dizer. que e boa, outros <!lriío quo é 
mA, ~orém nenhum poder.:. dizer que é incon
stituctonol-

O Sa. S.o. \"Ão Lon.~TO dú um aparte. 
o Sn. CAn:O."E!RO DE c .. n!POS: - Portanto cu sõ 

considero os direitos políticos pertenccnOO$ ao 
cidadão, e não aos empregados. ' 

Ora, quem serão esses empregados? A primeira 
disposição do projecto n ão é uma reforma eleito
ral, é uma reform11 administra ti\"a e judieiario, 
porque não ha oouss que. vá estmsando ·rnaís o 
nosso ·pai.z do que a mudança eontHlU& que 114' 
faz na O:cçfio judieiaría e -da administraçã o : -yai 
um presidente par;~. tuna proYincla, por melh?res 

into.:(~ qu~ tenha, niio pôde nada fazer porquo
dahi n li ou 6 mcz<'8 snh e dessa pro,·incía e ''ai 
outro, (!\IC .; l~o mudado- .Não ha províncias 
em que cousa algun111. prosp~rc p<>rquc n üu l1a 
estl•l>ilidado nem seguim~nto em peusamcnto aullli· 
nist l'lltivo algum. 

Põuc-se dizer. senhol'es, que é uma medida 
que tenbn de despenlm~ o imperio, aquella que 
tenda a tornar os presidentes de prnvlueias mais 
estaveis em seus lu;:nrcs, e a justiça melhor dis
tribuída? Certamente que não; e dem~is, se 
houver um presidente Je província ou. u>t>gis 
trn.do cuju$ tnlcntos dcviio scr aproveitados 110 
(Orpo lcgislaliYO, um homem notavel que o pai:t. 
entenda nomeo.r seu. l'Cpresentante, não lu1. nada 
que o embarace de ser eleito por qualquer outra 
provincin, ellc põdc ser aproveitado, e tudo afiança 
'l'te isto 1!1:1 de succcdcr. 

O Sn. S.n::i:o Lon.\TO dá um aparte. 
O Su- C.mxEmo DE C.\liPos : - Acho muito m:'to 

o e~pedi ento · scgllido até hoje ; declaro que acho 
muito dignos os individuas nomeados, e qtte 
ácerca tlc seu mcrito nada tenho quo oppõr. 
Senhor es, eu niio quero peiornr a · sorte do5 pre
sidentes. mngi!ltl'ados, etc. E stou muito longe 
d isto, pois penso que adopladus as incompat ili!
lidadcs deYo ser melhol'ad:l n sorte dos prr.sl
d@ntes c dn magistratura. e outros, quero que se 
ellcs pctderem ns Tantagens por aquclle moth·o 
tenhão t .. tmbom ne sua posição meios de mau
ter -se multo honro5amen~-

::>enhores, esse pensamento · das incompatibili
dades não 6 da opposição, c um pensamento 
eminentemente saquarcma, e se quereis \'t!ríllcar 
isso conv~rsni com os homens mais emiuentes 
do partili o S:lCJ.uarcma ; a mníor pnrto destes 
h omens ucsej!io essa medida política, elln pertence 
a todas, niio ó bandeira exdusiva da opposiçilo. 
(Apoiados.) 

A que pnradcito, senhores, ser ão levadas as 
proYincias no caminho que as cousas publicas 
seguem ? As nsscmbT~ns proviaeiacs qua.si que 
estão reduzidas a nada, mesmo nquillo quo lhes 
per tencia scri• hoje bastante em uu\"icln ; sobre 
obras publicas o que é qttc pertence hs ru;sém
b léas pro,·inciaes? Eu nüo sei , o tudo ~stá 
atndo • .1:'\n pro,·ineia de S . Pnulo é necessnrio 
uma estrada de !cn·o, c muilo importante mesmo 
um a ,-;a !errea que ,.,, de Santos por diBntc, c 
ess n estmda cstí1 auiacln, c a 11ssembl~11 prOi'in· 
cial nilo pô .lo Inzcr... _ 

o Sn. s.-~:\o L on.\TO dú. um aparte. 

O Sn- C~onXEJr:.o DE C.\ln•o5 :--- - lttào, senho
res. esta colloeado em um terreno movodi~o c 
incerto, c o que acontecerá é qt1e as províncias 
biio d•J Íl' Jlar:l trW>, nito dando os governos im· 
p11lso SCI:llldO n cousa alguma, o ns ~na~ asscm-
bli•M reduzidas ú. incc1'tczn c inercla. · 

O presidente netual de S. Paulo tem-se empe
nhado })Qr dar impulso n essas obras; jú. estudou 
um pouco a província, assim como a ha.viiio 
cstu<fndo os seus antecessores, e entro elles o 
meu nobre collega por S. Paulo ; nHls daqui a. 
nl:zuns mczca quem nos afiança quo nüo lia de 
deh:ar 1\ presidcncia. assim como nconteceu .a. 
s~us anteeessores? (T>·ocilo-se alguns apa••tcs.) 
. Um dos meios pelo qual a estabilidade das 
presidendas serú. maior, é tornar-se esses lugal'es 
m ais desejados, tirar -se a vontade aos presi
·deutcs de quererem ter assento nesta cnmara 
elevando-se a sua posição. Eis-aqu\ portanto a: 
razão porquo eu disse que as incompatibilidades 
não são tanto uma reforma eleitoral como uma 
r eíonlla eminentemente administrati\"a e judiciaria 

o sn: NElliAS: - E ([Ue o governo podia fazcr
indcpendeote de lei para a conservação dos pre-
sidentes. . . 
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SESS:\0 IDl 18 DE J.li~UO J>E -j855 

O Su. ~Âr.:-o::~o:tno lJ\o: C _\'!.I P O;o;. ~ - ••• .:· •1•1,.. n~n~b) 
inh"'l'C-õS:\ ú ordl~n\ public:l, \)lW·}n·~· u ~tlmtt~S· 
tt":'l("ào-da jnsli•.:n ~ 1\Ul t\ Ua8. priacipA·:~ olwig~t.~~J~S 
üo • ...-rovorno. (.--1 poiados. ~ .Est:l. llceasi:i:o, porr~m, 
niJ:o 

0
ó pt·opri~ ~,tar!\. csti 1_iseu~sào~ . c . ~u etn.ittu 

:-.pen as esta 1d"·a; m~ na.o conduu-~t &_em dtz~r 
qae uenh.nnt cn)ll~uho ~'.!nho -~ ~s_t\! rc~perto s~~nao 

l 'E' Un\ (:\eto. s::nhor~~. ltU\ t:·i.•t c fot.cto qtte a 
• noisa m!\china soci:.ll n:io tem ftl nc=h:mnd.J n~l 
( ' sna ''Cr.:!adeíra e so\ida base ; os p :incip\,, q11~ 
, ~ tleyi:'iô r eger , principnlm~nte o p rtncip:o d :\ in-

clép~ndeucia dos poderes poliL\c::.s, nCío t em sido 
ttrna r~atidade. O.s interesses d~ momonto 0.~ 
dê~prl)z_ão , c fere.m dB nl.artu :.\ cASt!s l'l\ C:3tno3 di
•·cit<)s ca;o cllc3. s~ npr~sent.em ~'omo obstncu\o :\ 
sua rna t·c ll.a. ú p >der exeeu.ttv-> (\ tttuo ! l nrlepcn
dcntc, pnt·cco} pouco propenso <1 t·ccanboc,u· A in· 
dept>n•k<lcia dos ou~ros poderes , o então de,;np· 
pareco o C'luilihrio, c cmn cltc a possibilidade 
de qual'l,ncr çoverno e~~nro,·m l reque1· :\ eonsti· 

o do lJcrH J>Ul>llco. N •>S pnmon·os dias ue~ta 
sess~o tudo enio opnlpadeHC~s, UHlo er;\0 <lese)os 
de que se mnnif,~stassem ad O}>inille~ a r os1>e1to 
de rdoi'tnns dcítonws. P ois bem, nllÍ cstã o pro· 
j <'Clo; uiscut:uno\·o, c o que se r esoh·<·r se,-.l. 

r" Sn. n .. -rÇTAOO: - Ell suppanho Qll) já lHl 
um projecto n~ $~1\auo. 

O Sn. C . .n:<l::mo o e c.,}!~Os :-Foi por isso 'l ll~ 
N< d í,;sc que tanto em esse o p~nsmncnto do 
~l'. {ll'Csid,mtê do r.OttSClho, IJ II~ h:n·ia 110 scnndo 
tmr pre>j!.'ct<' formuhldo como este, cont n u .. ien 
diti~r·cn~n. de qu~ ns incon)pnlibilidad~s no meu 
p1·ojceto não se l'esh·ingião a ehculos cOUHl n~ do 
scn a:<.lo , llltl-S t:.3tomlcm~sc a uma esph ::rn. n1a1oJ' • 

o Sr. co,. r..:. Forro.i>•a:- Asr,l<lcccrci, 
~r. prcside•1tc, .em pdmciro lu:;n.r a \'. Ex. n 
l•ondade que te\'O em 'lll-tllifl~ar·mc d J lliOOo n 
poder. I'ronuuciav.rn c :' l'CSp<iito da polilicn. in
t er na c externa ·dv p:uz. 

Qunoclo se irMn d•• fh:ar.iio J c fJr<;a s de m:>r , 
<: permillido ~ uu_;. dcpt~tado applica1· n .a ualystl 
;, uvssa organtsnç.,.o soc•al, e della d e<.l rtzrr l..odos 
os princípios e conscquencias p:u·a confron tal-os 
~.on1 o pr l)ccder d o uma ndn•inis ltnçiio q11c pro· 
c lamin a 110 paiz· :1 p oli tit:a de cOnci\iar:ão C COil· 
cvrdia . 

Deputndo no,·n. sel\l pt·,üic:t da lrilmna, b lto 
d~ recursos inteltectua~s, niiG dd,·êm sem dtwiua 
cm·oh·e~ ·m• ~m qucswe~ politi cas, <tnc l•l tn sido 
muito l1em np1·ceiadns pelos 11\ons illllstrado$ col· 
kg:1s que occnp,.nlo a attt;n<:iio da cilrnttt·a , 'luer 

· >la d i;.cussão ele t·csposta " falta <lo tbrouo, quer 
11a 'Uiseussflo de lix.a.ção de f~oJl·.;n:» li e t~rt·a; lU:li 
o dever de r~r-rescnta1HC . da na.;iio, a miuha 
co nscien~in . e raz:To, me aconselllào que nrrisquo 
lwevcs l'efitxiics nesta ca!!:L, p~las q nacs Y. Ex., 
o ;; m eus nobres collcg:lS c o pair., }>Ossüo conh~cer 
a tlÜflha f•·aca }>or .:m frnnc;\ opinião a respeito 
da nos~a organisa c-ITo soctnt : ::;obrl! :ts orig.~ns 
dos mate~ I),IU po~ão sobro no)s o '1\1 ~ to-los la
mcutmno:;, e os rcme!lios npr!lpriadô$ par;l. Y~n· 
ci·[·OS : sobre O rt•o::;-nunma <l<J COflSClTllÇ:ÍO <l 
concorilin aprcscntallo pelo núbr6 p r"sidcnt..J tlo 
C•)l)SelbO ; e, ·se ll\é r~t:tr tempo, niin u~i~nr~i em 
c>h·i,\o os interesses ua pro,·tncin· do !\!ru·aufl,to, 
que dando-me a tlistinctn honm de r.~pr.JR<.'>t~l-1• 
llC'sta. casa, -:o;êul t.lat viLln ni'io tólc L•twiu. hoj~~ o tncu 
silencio. 
Conhc~o. ~cnhol'•'S, que n n o!lsn. orgnnisa~iio 

sO<:illl ,; cnpo.:r: de nos con~uú1· ~'• prospcriunuo o 
ft•liciun<.lc ; qut: clln no~ ottcr~co · gm·nn\.iD.s ptl• 
blicos quo podélll proteger as wossns I'ClMiiOS 
1uomhncntc ncccssnrins, .qttc•'•) ui~cr, que póde 
nssc:=:;tli'Rr o c~crcicio dos direitos o o cumpri· 
menta uns obtignçües, e fn~er com ~te a liber· 
dade c a intelli::eneia se doscnYoll'uo sctn un1 
outro limite que o do bem publico. 

Quanüo !alio dllliberdude r eti ro-mo :\quelb qno 
n1\o rcpelle a <irdsm, que não se adquire por 
rol!io da revolta, mas qué resiste a tO lo ~ qual · 
quér nttcn.tndo contrn a i ndependcncia do csp irit.o 
c da conscienc:·_, .. 

Mas, senhores, se reconhe~o que a n~ssa or:;!:il· 
nisadto social é c~pa.z de no!S con hult· ao . bem 
estar; se Teconhc')O que a nos;;a. fórma qe go
' :erno é a;:ommodada e.)m as circumsl.ane"H do 
paiz. contrista·Sc·me n corarão quanlo pen so 
que ato\ hoje tem.os •á vido ·de bellos progt·ammas 
politico;;, que lisongeando u imagina~iio, appn· 
r ece b~m depressa a triste e xp.,ricnciu. decla· 
raRdo-os fing 1mento, ln&n tira ! 

tuido do estado. : 
·O pC>d~ ,· cx:ecutivo ó tudc•\ l>esenvoh·endo ó 

tcniHI s,·c; tem ~ do central is(lcu•> c uni•l adc uc 
n.c •. ~J:o, snin h-~e o.lguma nos pdncipios d:l nossa 
o a~ga:ti.ya~··~o soeinl, tornil-St:t demn.sia.datncntc po· 
uil r<lSO {11\ra esmnga• os direit·>~ uos c i<ludilos, 
mas s•Jhremodo fraco pnra rcslstlt tl just~ r cacr,ão 
dus podcros que mais c~da ou mais ta t·dc Ido 
de despertar . o~ mmistrcil ouven1 e vi·m os in. 
tcrcss~s d as provincias , especialmen~c dns do 
norte. pelos olhos e ouvi·ios dos t·cspeetiv-os 
president.es , muitos tios qaaes , não compre
hm>denóo a alta missão d~ qa·' s :to enca rrc 
"ados. c.>nr-n•·rem d~ uma man~ira indiúvol P'rn 
~ -ind iff<rcntistno, par.t o de~animo, pat a. a l'ecu~a 
tle obt·ar : poder o mais i nnoeente, poro!m o mais 
i~lV.?.nci,·e 1, pO.l"::l o dcs·.:.r~dito dn nossa. orgaui
sação social. 

.];, "" pois 11 camam que ~ .ics e-1uiti1Jrlv elos 

l
poMr.~s poHti~os ~ a C1!utl·aU~nç,\•> tat q ual f1ca 
menc•on(lda s ·.oo a prlnctpal o rtgcm dos 1\\a\es que 
todos nós lamrmtamos, u•alcs q11e imptcssion,io 

I 
os brnzlleit·os, e que t'~elam;lo a ateettc:lo dos 
llOi>S OS ~St:J.distas. 

· ~enhor~s . a politica de conciliaç1\o c pNgr~;;;a 

l proclamada p2lo nobre pt~sidcnt.e dJ conselho 
podi.\ sct· de grande \':l!ltagoJm. Nõs a nccitamos, 
o pa:z n ~S)'lerou; nôs c o paiz -ç-.:~mos Jcsesl"'
r:urdo porque o desenv.)l\·itnent<> dcs~a. J.l ,\itlcn 
desaponta n amigos e a i nimigos pol iti~os. (AJJO ia
dos. ) ·Eu. de;;cjo. · snnhoro;;, do todo n co;·"~'io a 
conciliar.i\o e concotdin cnh·e os brazilciros; mas 
Jl!U'•X:lHÍl\l quo isso serí• o ~ffdt<J, a carucqucneia 
de um s,·slctna pollUco q llol tenha pot .flrn h ar· 
moni~ar · e conciliar os poderes poli~icos · do e3-
tad•l; qucN d izet·. 'lll" t enda. a üzct· cnm ql1~ 
ct\tln um uclle.• p;lre eom t oda a netiv ida.d~ 11:1 
orbita. co llslitucionlll d;\S suas atlribuiçõcs (al>Oia 
<lusl , qur: tenda a livrar o poder jndicialio tla 
d~pen\lencia em que s~ acha Jo poder 1.\~ecuti\·o, 
qu~ "st~. funccíonnndo administt·atiY;lffi~llte, mi•> 
c$tCj1l em lut11 com nquclle poder, quo ;b v<:>zcs 
llte res iste : Qttc o poder legis lativo dei~ l ~o S<r 
co\•1 ·> (\UO lilh 'l d e ambos aquclks p:>deres: fi· 
nahn<ltlt~. que n~ attribnit.ües administr ,ttiva< e 
judicinriRS ~ej;io b>lm dcter rr.i:-.ndots c niaito di;;· 
tinctrH das nttribtti~~cs policiaes p r.;~pr:o.mutlle 
dit.ts : com i >to pnreee-mo que ce>nsegult·cmo< o 
'l"c todos nós dnejLUilos, wm is to p4recc-me que 
o Brazil ha de cbe<!M ao gro\o J e pro>speridadc 
11 que é dcsti nndo. "Eis o que · cu desejo), eis o 
que me par~c·~- q u.e qu.erem os meus iltu•tr;1<los 
colle<>as da mmorta., e1s o que me parecJ que 

I 
quer no meu pniz. A minoria desta cama•·a e'ltâ 
pois concorde e· marcha com un1 só p ensamento : 

1 -a r~a\isaçiiO dos principios da noss~\ oyg11ni· 

! 
sação social , pat-a o que com·clm o equ•lrbrw con-

. st~~·•cional '!-os pode~es J?<>!~ico~. to . d 
~ e mos pots uma so optnL(IO, 1s sn·v~~o e res

posta ao nohr3 deputado por Pernantbu~o que 
tanto sõ esforçou em querer mostnr di'"ergencia 
enll·e os m"mbt·os da minoria. 

M:<>s senhores, os netos d o gabinete neLua1 cor· 
respon'dem a e>s no$11<\S deo~ejos, tendem · para qull 
o> princípios da .nossa organlsaçlo socla! seja 
uma r catidndc, ten;lem nn.atmcnt@ pa~ o equi
líbrio constitucionnl dos pod~rcs politico5, sem 
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-o cttu~ niiü "; _possl\·~1 :.'\ ~·u:mti:.L Jos dü·~ito::~ du.s 
dd.:Itlàos! Nuo. Pe!.o conlràl'i\), muitt) r.ccéio pelo 
[U~Ul'O do lll.CU paí_z:. C01H O desell \"91\·ilnento C} UC 
vilt têndo css~ pohttc3., (p.te 1n~ pnr~c~! utnltristc 
~1·r~mcilo da. poliLica f•·anceza de li.J:), qu~udo 
aliAs achnxa-sc em ch·cumstancias 1nuitv U.h·ersas 
dns do llr~zil. 

\·. Ex. me ha d~ conceJer lic"n~a para f,lzer 
.comp:u·:u;üu cutt·c urm:. c outt"J. p~liric.t. 

Y. E~. sabe melil~•· de, fJ.IlC GU que. em Q,üub>·o 
dn.(]uellc anno o telegrapho aununciou úm Pa.t'i:3 
.a \'Oitn clesse g:ronde Jt.,nio llo n()sso secu.\o, Na
pok:io I. un. sua ~~púdi~iio elo ""E;~ypto : l"CCCbido 
C.Um todo O enlhUSHlSlllO CJ.UO CXClta Ut)l hôlllCU! 

-que inspira "·confiança de ;;ah·a,· o seu paiz das 
luta~ int-ernas c e::i:ternas, foi nómeado commau· 
dante tla foi·~a armada c pouco tempo depois se 
fez nomear p:rimeit·u cvnsul da l.~epublica. Teve 
então de utatliCestnl' o seu progt•anunt.t· poliLit:o c 
o f~z ncsto sentido: "De;eJO a concitiacão c con
cordht entre os frnncczcs, para. QLle as p~lnvms 
··epublica c liberdade scjt1o Ullla rca.lida.uc: des
conheço jacobinos, terrodstas, Jnode~·ados; o meu 
gl~,·crno se1·t\ nacional, nfi. .t tno suluu.ctto a qual.
qnN' partido ]l~ra nüo ser por cllu do>minaúo; 
quem quer qne fú•• hnbilibJo o mostrar desejo 
do · acompnnhar-me~ Cl\ o rec-eborei como f•·nnccz. 
eon10 urn cle!llento que me dat·ú fo•·on pnrn a 
p<·ospcridade c ;;!orla d,, nossa bel la. patl'ia.,. 
•Jont t..io Lêllo pt·ogr.amma todos esperâriio, e o 
grande. homem tomou terrena. Reduzia :1 13 os 
,iannt~s n<tquella gmudc cidade, todas dl)diaados 
'' stHt politicn, tornou. os· prcfei&os podmJ<os e 
eom amplas nttl"ibttiçi}<;S, tltüs inteirmnent~ tla
pendentns r.lo consula,J_o·: o jun· o a imprens~ 
forão Yictimas. • 

(.T~u .. '\):<: ; -E .as cab·<3\:...r.s forfio fôrt~ •. · 
O Sn. Cos·u FBnne;m.~:- Eu lã ch~flú Os itt

col>inos ltlnis re~olut~s fo>"i'io mortos. os outros 
pt·~starão-sc ~o scn·iço do dictador. Fvrmou uma 
nonl aristocracia dos scns parentes c dos sCLI~ 
ttpnix.c:ma.dos : maneja\·:1. com c:ontlançt~ a cortu.
pçito dhidindo os chefes úos ptu·tidos .c excitando 
ü zelo entre ~lles, concede11do postos no exercito 
a~s re[llistas conYertidos: o jury, que à lmitao:ito 
d:' Inglaterra existia, sotrren moditlcnçõc~ q n~ o 
desuatmiwa. Independente de um m-t~istrado cn
eatr~g,,~o de Cll\up,·ir as func~ões de actusnuor 
phl ... Hr.o ])C\.ro1. Teq u~rêr cântrn. os l'Õos, certos 
delictos for:to oxceptuados do pro~esso ••egula1·, 
CJn·i~tr~1o--sc partt cursos c5p~cia~s crirues que 
t>xigiilo prompta rept·essiio : arma ten·il·d na mão 
<lc um dcs pota. 

Fin!.\lm~nte os theatrcs e oatros ·dh·c~timentos 
~1·~lo um poderoso meio po.ra distrahü• a. UMiio, 
expendia-~e mnito dinhcit·o em perda dos inte
r-esses francezcs : muíta:; s-2 cnriquecillo sattl Lrn
Lalho etc., etc. Destn mnu"irn pois. dcsc•n·olvin 
o p~og!"atnron que tinha por fln\ fa~<Jt· com que 
:n, p:tlana r~publica c lioor,iade fosse uma renli, 
tl:.úle! A. sua polilk:~, que é conhccidn, te\·c em 
result11.do n sa\Jstituiçiio .de umn organisn~ão social 
por uma outra : quero di~~r. a. desoa·ganb;a~:"io 
aa fúrma. republicana para ,·ir o impnriO, o ab-
soluti;mo ! ! · · 

'""au1os n.got•a à. ·politica. br.uil~ir~"\. 

U~L\ \"Oz:- EntfiQ . Nap~k~o não org:misott :t 
politicn j udiciat•ia ~ 

ÜtiTru Y<>Z: -Conti·nue. 
Ounu. ,·oz : - Yai 111uito b~m. 
O Sn. Prte:sroE:<TJ;:- ELI peço aos nobres dcpu

tad'ls q~c deixem correr liwe a díscuss'io. (A.poic!' 
dos.) 

O SR. CosT.l. F.:nnE.lrt.\: -Muito agradeço r:t 
V.. E:r:. tnnta bondnlc. 

A nús, no paiz, o nob1·~ presidente Jo con-

sdho ap1•cs!.!_uto~t. um _h-:"11~) (H.I...!t{L'anHno,
9 

\llU. pl'l.)
graunnn fascLnadot· ~ dns.s.:~-nos ~ cl~seonh~~;u luzias, 
deseouhe~o snrru:.1remas, coil0c:u·-nlc-hl!i no cl'ntro 
rl~~ p....=.rtídos ·c lan'=a.xei UI (to dos que tiverctu ha.
blll~açot:s e mQStr~r~ul t!csC'jo Uü acompau.h~.u·-llh~ 
no dcscn,·oh·imcntn dcs intc1·esscs !nQr.:LCS c m!\
tm·iac< do pai7-. Essa politica, senhorús, cn a 
a.b1·aceí , nós toLlos n abrnr . .'unos, o paiz a abraçou ! 
eu, -?ós todos c, L> paiz \·a anos dcs~spcrundo; 
(;_ljWza<los.) ?>Ias entre " esperal' c a dl'sesr,orn
c;ao hou\ve um grtt!Hle té'lnpD. O pthneh·o iJ:lS;o 
do <le~enYolvimento rl<>.>su helio programmn foi 
?- ~'tl\"\~Htt~âo <!n. jurr, ÍHi a 1ncsrn:1. Jnutilar::ão do 
JUL'r !rn..nCCZ! lin.t I=Ç~'al.dú nutnel'O •ic crimes. fot'ã"\J 
en~t·cglles u pcsso::ts cor:npletaruent'.'! de pendentes 
do }JOdcr (~xecutivo ~ um ng:f!ntc <.lest~~ poder é no ... 
n1ea.do pal'a tndo d,~nuncii\l', para tmlo accnsar, 
para em tuUo int~rvir ~ arm.a t.erl.·i··~d n~\.; :..nã.os 
de qu ern quizer a1Jn~ar. 

Vimos creal·-se uma a.ristocrada no\·a, n~lo di.\
qnollas pessoa; q11c ílzcr:lo proezas pela cansa 
da uossa indepJndenda, ldo tlarrn~llcs cpw na• 
Cil"Cttmstancias ct·itic:ts sabem sac>·ificat· :l com
moclidadc, sabem "t-riscm· bens, :l<'l'isca•· a yida, 
an·iscar Lu.dó quanto lta dú car•J eottt·e a familia. 
poré>n uma aristocrada composta p~ln m_aior pa•·tc 

··o"le f•á>·ve>ws, completos pm•t:enu,• CUJOS s~r,·i-
•;os. SJ10 enlg,nas, Set\"it:os que n50 (:.Uelll l'llaiS 
~u~ desu.ponta•·· nquelles que f•> r:io t:t!llbem l~m
\)rados~ çujos scn·iços siio conhcciJos ! 
· V. Ex. j:"t Yni >CJ1dú al::;uus pon~os de contacto 
c:nttc à politic.• f1·a.ncez~a. c a lHa:r.ildra; niio par fio 

. nindu utlul. O:i t.henl.ro:;., O ::i Iugus dú ~rtificiú, as 
nmscatad:ts c ou(,·os muito; divertilllcn&os sào 
mel •s !llllito poderosos pa>·a Ji~tt·ahir a opinião 
ptiblica, ,;ão meios nuli'" pod€I"O$Os pat·a ruodi
licm o desgosto de lllltit~s quo· n,1o reffectenl 
com madnreza sob r .c o fatuL"O . do paiz ; rios de 
dinhcir·o são OSilerJi•;:ul.os ; mLti tos cn~·iquecem s,;m 
~abor se o como, sum trabalho : o o pO\'O, seu h o. 
rcs? Ess~ lamenta cada ye~ mais· a· transforme\· 
çõi:o d<) p1o ern dóses honunc.pat!Jicns fugindo 
di:\!tle dos olhos, a c:trne secc'' elc,,·ada n um 
pr.cço fãbulos6, e iJ. cnmc ve~J.~ f<lltan<lo 1 Assim 
VAi. znarfJllO.ndo o n~·~lzil; al~n.ns, l:Uuitis.sitncs sa
tiMdlos. c ontros 1arncnta.~>Jo o futuro do seu 
paiz! . 

~la.s, Sr. pt·csidc!lt"C, dcmonst1·:tndo estes ponto.> 
de cot~t::i.cto cntt'C uma ~ out,·a. poHtica, pêq;unto 
~u~ c qtu qLterct'ú, o nob1·e pt~slLlcnti! ào con
$Clho ~ quereL·á lc\~ar o paiz {" .de:sor;;anísit~:la 
sociaL? pata snbstituit' p6r q lt~ ·! N"·t'io creio 11 u•.• 
~s intenções Ue S .. Ex.. sl·jo.i..o. ~s ntcsma.s t..l•• 
:::ran<lc J.ictador fr:incez, tnâ:s. .cu devo d,~s(l-:! j:'l 
dcclnmt· que o d~S~II\"0~\"imcnLo u~ssc bdlo, P1"(1• 
f:rammn o fatnl :>o p:uz, ttssusta-mc, assusta tt 
mni~os, muítos achão-sc alerta. Eu u1o temo u 
ahsolntismo, porqno. creio que mna al1a intelli· 
gcncia ,·ela s ,;!Jre <lS interesses ·!l<> paiz; c•·ei•> 
p~rf~itamcntc qne elln c.:mhec~ qnc touo3 o• ~cll~ 
1ntoressos ~stii.o Iign.d4,:; Ctlm n ntJs~a. ,n•go.rli .. 
sac;Uo soei ;:LI, c penso ql\O oll;,t ~nlvart~ o i!=~U inl-
put•i!). . 

Nüo hn~ostigorei 1nais :'\ p~)titlC;l. intcrnn. Uo 
meu p::ti:z:: ~ poJçria Jàr ntn.iot dcsenvoh~Jmento n 
c.stu pL'Ílllein\. part.e do l11Cl.l discu.i·s!1;·uão qui3ro 
porém f.tti;::at' l\0$ . meus illll$trados co\ legas. 
Apresentarei tnmb~m u meu juizo a respeitO da 
politic::t e:o:tcrna, e depois de apresentar Jig~iras 
1déas a este .respeito, ird á prol'incia do 11-la•·n· 
nhãQ que me fez a. honra. de coHcca•·-me n~stes 
bancos · 

Sr. pa·cs!dente; V. Ex:. sabe <}LIC duas ~l".ill as 
questões primitims existentes entre o B1·:uil c 
o Pa!"n~ua.y-a qu~st:io de· nn,·egh.~"io c :'questão 

1 d~ bmtte~.- Depots :tppureceu. :.. torce•r'' i)U~~-

! tão, ~ questÃo Lola\; · c$ta setnpre ·eonsillc•·ei cu 
como urnn eonsequeneia. do.qucllâ..S, sc1npr~; con-

1 
siderei que F•mais tlevcra wr n•na solu~il.v sc•u 

. que a1ucllas tr. tivessem. 
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~. E~- tn.mln~m lm d': tA~r oaviJo diz.cr qu~ 
qnalh.lc> ptt t· :l1j~Ü l;~!~nta o ~iliH' Jo tlic t:tiltH" Lop('~, 
umn con fcl·cncJ~ tl\·c~-a dlc cow o n ubro pr('S1 · 
dente d o consc-llH'). c q uu t ratttudo-s~ ll rcspcilo 
das mt•sm::ts <tUO~t<:x:s, :>. J;;x. ,, nohro presidente 
do conselho rçm:ttou essa r.onfc1·cncia. dizendo: 
- ou tuJo ou nnd~-

Qunndo N1 Otl\'i uizcr (JUG :IS qu~s(...ic;; do l'a.
l'rL~U~\· lln\"iilú , }-.'! tr·r O:"~n. soln':iio- oa t uJo ·ott 
n!l

0

dtt;_con fcsso ~ V. E~. C} th) · cxpandio-sc-tnc o 
corn~:io. N::t '\'~r,tn:.le. Sr. '(ll'Csidenw, entendi que 
os ·h1lct·csses Uo )l:l.b: t·\)elo.uHl.vüo somc\h:tnto po
liticn, i~to é-ou tndn ou nadn..- ~l:1.s quando 
·d CjUO c) uo\n~ cx- nünis t \'O de -.:!Stl.·nul;(cil·os. c 
creio que 111csmo o n oln'oJ l>\"~siU~nto do CQnsclho 
]>ontem nos nffirwou que a,; CJ UCS,ÕI!s tluhilo sido 
separ adas, qne a qucsu\ú l .cal tne uma solução 
complcln, q ue as insmw;.i:ics a rcsp~ito dclln 
J,a,·i:io ~ido obs ~n·atlas , cu cn t?io qmz du\·idac· 
•l:H pnlnn-n.s que SC uiz quo [OriiO pl'Onnnciadns 
:pelo . nob1·e presidente tio conselho. suppnz q u<l 
:;. Ex. mio linlm o pcnsnmcuto que cu julg:n·a 
conforme com os interesses do pniz. 

Na Y•lrJndc, Sr. prcsiclcntc, um paiz como o 
Pr.r~"l~uay .... Pc~o n. V. Ex., c pet;.o tt ··qualquer 
•l~·s 1ne ns uo1Jrei5 colle~a s que n1c cl1nmcnt no 
:;;:lencio, ao qnc immeúlat.a mcntc accedt::rêi, dado 
., c.~s" CJ"c as minhas cxprc~sõcs pos;:1o mais 
'"' m~nos complicnr n diplomacia; cstn não c n 
Hdnltn lnienr.iio, c por isso ponho n V. Ex. de 
''.'br~ · :IYiso pnrn ntt cnder nm pouco no (jUC , ·ou 
• l1zer. E' minha fc·aca oviniüo : mns. 1·cpito, se 
r·ll•t fJr tle eJJcontro aos lllnnejos diplomn.tieos, 
scr<'i prompto em l'ccolhcr-me ::1.0 si!cttcio :i. pri
mcit<l. observação que ~e me fizer n.sse sentulo. 

Pttre.ce·me, S,·, presidente, que sendo a questão 
I.cn\ um;\ <kpcnd~nci~ clnquelbs 011tr:B t!Ltas 
•Ju~;tiK's , os interesses <lo pniz rcc1nmavão que 
~lla nüo tivesse uma solução sepnrudil-

Um pniz como o P~t·aguny, Jlniz que por ser 
fraco nem pbt· isso esti• fóra dos dit·citos que 
da\'Q te<' t~><h e qnalquco noçiio; um pai?. co1no 
o Pat·nguny, <H:;:o, qnc com p<·ct~xtos frivo lo_. 
:tl:trn. c ALnca de nm:J. mnocio·a desabrida, uma 
n.>~:1o como :1 -nossa, suscitando qucs tõc.; por fri · 
,-olos p•·otcxtos, niio t em direito :1 tanta consl· 
dcro.ç~o . ~:io s~o os 2l tiros qtto nos dcvião 
sntisf, .. er. Não, e11 n iTo qulzern smu~lhnnto pt·o 
ccdimeuto ela n osm Jl:IL'tc: <!u aceital'in 3 salva 
d~ 2l tiros, mns depois dns oub·as qncs tõe3 t c
r~m o seu ternto, depois da1uellc p:11z ter mn
Hil~stnrlo complet.,mcnt.c dcsojo de mnntc•· rclnçvcs 
<ic ami~il.dc com o Brazil, qul\nuo nliús cll~ 
l1m·in dudo Ullla p roYn mnis quo c\'i •lcntc d e 
tL·spt·cu•l-ns. 

:>·mhorcs, (Ju:ln<h trnto dest~s ncgoeios sempre 
lj r~c~ioso, prc . .;o, porqnc StlPl)Onho C')lt•! 1nnis ou 
mc.'nos \'oll cotntlrom.)tl<'L' umn qucilt:1o que o 
nobre mil1islt·o Jo impcrio dccln~~u no~t•l cnm11ra 
que esta· ponrlcntc : n~o CJIICN <lo lllM1Cit•n n\
:_:nmn h·nzc<· cmllnrn~<>s ti mnrchn do ~ovcmo n 
respeito de i:l tet•cssc'S t ·io \'il!lcs do pniz. 

Agora, St·. ~~residente. !li rei duas pnlavms sobre 
a pl'O\'lncia w:> Mnranhão. "!\iiú entrarei no. intlo.-
1' 1ç:io dos netos dc mn administrador qno m e 
ol izem nclmr-se dcmittido, s~não mostrmin n 
\'. E x. que aquclla proyincin tendo tido esse 
n lministrador pelo longo ~spaço ;lo tempo de 
~ :tl)nos, nem por isso melhorou de estado, pelo 
contrario t;'eiorou, c peiorou mui to. 

Q Sn. LEITÃ<l DA C~:~n-' : - ~iio npolado, fez n 
sun felicidade. . . 

o Sn. CoSTA F r:nnmJH: - Disse o · meu nvul·e 
:u11 :;:.~ deputado peln. prodncia do Pará, que fez 
" RIU\ f~ltcicln.de, Yamos cxamiunr isto. 

Euc:u-arei o lado financeil·o dn proYinc:n cn 
-c:arnrd o seu estado polltico, c encararei • • : 

O s;rt. Otn.·Iu. Roeu.~: - P t:-1o 14\Üo d <.\ sc-garan-:a 
indil'idunl fez mui tos scn·i~os. 

o SR .. LEITÃO D.\ CU~JIA : -E Í<<O ,; !10UCO ? 

O So. CvsT., FECIIF.IH.\ : - );':io tocat·ci neste 
assumpto, porqu~ iria mu ito long,•, o ctt não 
rtu~ro al.m:o~n•· <la p ncicncia (los meus n o'brcs eol-
legas. . 

O SR. S .uui\·,,: - Eu já ouvi o noln·c depu
tado cl<•gi:lr muit·> ao S1·. Ol)'cnpio !ll :tehado. 

O Sn. CosT.\ Ft::cnEinA.:- D!ro)i algumn consn: 
mas se os n obres deptüados ~st:io com o pro
posito de me fazerem calar, não con lin unrci. . 

-"'-"~"~ Sns. D~>:rCTADOô : ~ Continue, continue. 
O Su. CosTA P.~>nnElRt:- Eu :.í n rln cnc.1r:u-cj 

outNs chmtcntos que pooem detunnstrnr se um 
pn.iz vn.i <ltn progresso ou decndcndn ; o element·) 
t,·abnlho, c o clemeuto cap im!. 

O csfn<l o financoil'O da li1inlm pl'vYillcia. nQ 
nnno ue 18:>0 n 1S5L em muito fa,·O"r:>.\'el, isLo c, 

· :1 p l'O\'incia cont:n·n com uma rcc~it<~. do $17:00011 : 
nos q untl·o annos seguintes mmcn li• chegou ; as 
despezns nugmcntúriio, o n proyincin hQje está 
nlcan~.ndn em· cento c ta ntos c:>ntos ! 

Eu decio;·__, a V. Ex . . . 
O S11. TAQilF.S: - Ahi v em o 1'u1·yassú ú. qucs:

t:.õo . 
(01'(~;<i'0-SC Gl<ti'OS Cl~l<ll'tes. ) 

O Sn. PnEsmE~TB: - Peço n••s n •J IJL·cs clepu
t ·ldo.s que deixem cormr l ivra a d iscussão das. 
f<m:as de mar. 

O Sn. CosTA F c:anEu:,,; - Ect\ rMumo o esttld<> 
· fina nceiro ·cta pro1•inci:~ é o que acabei do dizer : 

c cnt:lo ou o cx-pre~i<.lente fvi muít:> inrcliz , OLl 
nl iús pel!l sua summn bondade as consas che
g:\riio '' este estado. 

O Sn. I>. Fn.'-'<~Is .;o : -X em nmn, nem outra 
co usa. 

O Sn. L~;;x-r:\o D.\ Cc><n.<: - Aquelle ó U\n mo
delo de presid•ntcs, com•ença-sc ·d i.,to. 

O Sn. Cosn F~ne1n., , -Os dados que tcul1o 
para apr esenta<· este rcsucno do cstndo finnnce ire> 
útt l?rovincia Rão t irados dos p c-oprios t'clntorio~ 
elo _:;r. Olrmpio Machado. · 

O Sn. JJEITÃO PA Cuxn.t : - E sses relntorios .o 
honc1lo m uito. 

O Sa. Co~TA l~EnREIIl.' : - Emqunnto n iio f\.r 
coa,·cnciclo <lo que e;;tou cngfmnuu l ançando mã<> 
c.lcstn proyn <lo~ rclntorios, pnrcco-me que estou 
no clircito Jo tirar esta consequcncin, que o es
tada !lno.nt:eii'o dn proYincia é last.inJuso. lúcsm~ 
uiio me quMo occup~~r muito com umn·adminis
tm~iio "l'~c j t\ so aclcn luortn, o se fttl!l) 11isto é 
l'm'•!UO JUJgj c1u o cl~1·c nprcsontu.r ao pniz o es
tado rln l>l'OYincin. elo :Mnrnnhi<o l>lll'l\ o r iental' o. 
l"'~si<lcnto qne 11arn 1.1 für. 

l:l!A Yoz: - Em o ilnno JHlSSaclo ó quo jsto 
podcrin tl!i• )Ugll.l', C l!ntretanto o nObN uep"tado. 
em Ycz do uccl\S<lr, clogin,·n o S r. Olr111pio. 

O Sa Lr.rrÃo p"' CuxHA : - Apoia l o ; é este o. 
~· anno da legislnturn q.ilc o n::brc deputndo tem. 
cs~ado n n camara e nun~ fnllou. 

O Sr.. D. Fn.•xcrsco: - E o estado do Lhesouro. 
do ~fnranh<lo protesta con-t ra o que o nobre dc
put~do e.stú. dizendo. 

o Sn. CosTA F.EnnEm~t: - Eu est;m npresen
tand() o que hn ; mostrem os nobr.~s deputndos o. 
contra1:io. 

V ;ltnOS ngorn, Sr. presidente, ao eslndo poli
tico da .Provinc ia. O ~r- Olyn>.pío 1>tnchndo dchn .. 
n p~ovinci:t do !\Inrnnhão com c inco grnpoa poli-
t icos. . 



Cànara dos Depli:ados · Impresso em 16/01/2015 09:29 · Página 12 de 17 

~LGo~s Sns. DD•U f_\.uo:;: - Or-.:lt ora! 

o Su. n. FR.\"Cioco:- Cine.o s1o os lllUll<l.l
~nentos d;~. Santa ~LaJre Ig~eja. \Riscn!as i 

o Slt. co~·r_, FJ-:no.>:ItU: - s~ cst·~ csttulo ê fir.-
VOl'nl·cJ, se isto é fdicidtidt', V. Ex. o dir:l. 

O Sn. D. Fl:_,,_ç,;u:o: -Qunes s:1o esses grupos·? 
U!\B. Voz:- Slm, designe-as. 
Q Sn. Co:n,, I<1mn~rn':- Qunnrlo c Sr. 01Ynl· 

pio lllachauu chcg.m :i pr-•Yincia do ~hl'mÍhilo 
-encontrou-a~ com üou< partidos. 
- O S "· $.\!LU\'.\ : .:... Com trc;. 

O Sn. Oos1'.\ P.~::nm;m.~ ; - l\Idhor : cem tr~s 
;partidos; ligou-se n um .... 

O Sn. S.Hl.U\'.\:- A nenhum. 
O Sn. CoSTJ. Fem~~:;ni.\.:- Ligon·so a um, c o 

-dividi() em -trcs, que juntos aos tro;s que· ex.is
tiãol . sogtu1d0 o nobrê dcpu.tndo, ve1n a. lJ~vet· ü 
partidos. 

0 S·P.. LJ<:lTio D.L Cmm.\ :-Ent:\Q j:\ niio s~o G! 
O Sn. Co,;·u F>:nn.Em.L:-A condliaçãG ·na. pL·o

~·incia do ZIIamah;1o trouxe em rcsultalo divisão 
cntcc os atnirps, c n~nlmma v.dhcsiio ·dos ini
ll1igos. 

O Sn. b. F r: 'XeiSCO :-Est:'i o~nuito engnn:;v.to. 
O Sn. ·CoSTA l~J-:nnr~r,.\:- St. ptcsidente, eu não 

1nc quero demorar neste .ponto, pot·que os nobres 
-deputad!Js _yão\ mnia o~ ~ucnos1 chamando-me p~~a 
-a apree1açrw aa admtrl!straçao do S•·. Olympw 
!linchado, administrilciío que já niio existe .. Deos 
-o conscn·c po1' m u iios an nos no Alto Amazonas 
ott no Pa.rú. 

O Sn. L~::n-:'i.o n.• CuxnA :- Qaem nos déra que 
~· governo o mandasse pnra o Pará; con~idem-
-l'io.mos isso uma perfeita felicidade. · 

O S~t. K>=lH.\s:-Pci;; niio est:tu snt:sreilos com 
·o !:5t". Reg~) Bar'-·os? 

·o Sn. L:m·Ão 1'.\ Ct:;xliA:- O Sr. Rogo Ban-os 
-pedia d~mi~s:to; infelizlllente não o considero jt'• 
como prMitMntc elo •Pará. 

O SR •. CosT_, F>:nm:rn.A :-Restn. ::malyaar a~v,·a, 
~r. ·presidentn, os d•ms elementos- trabalho e 
capit:ü.-V. Ex. sabe quo o capital niio _ó out1·a , 
cous(l mais do que a ;·iqu~zn produzida appli
-cada ú j'rodncçito, portn.nto con5Jdero, a.ttcnd~ndo 
a essa iRitção_, que o capital é c:on~cqucncia do 
trabalho;· om, sem trabalho ni\() ó )105Si\'el ri
queza, sem esta nilo ê possh·el npphcal·a ó. rc
fll'aducção, portanto quanto maior !ur a actividade 
ao trabalho, tnnto mailll" é a possibilidade de 
termos sommns ·d~ capí!D.:lS, o que, por canse· 
1!nintc, qttnnt~ menor fõr o trab.'llho, tnnto menor 
tambem !Jn t.l~ ser n som me de cQpitaüS; o Sr. 
Olrmpio Machado e o governo do Rio de Jo.. 
neiro tem ferido '-"' mo1·tc o el~mento- tt·nhalho
n n Mamnhão. O r~cr11tamento é extraor•iimwio 
alli; o trabalho, olf~ctado muito direct!lmente pelo 
~xtmordinario t•ecntto.n\ento, e pela oxportaçí\o 
dos braçcs africanos, é quasi nenhum o vai do· 
finhnud<.l a oliL<.lS vistos na pn,vind~ ..• 

U:.r 81!. DEFUT.\.DO :-E como e que o Sr. Olym
.pio ou o g.)yorno ha do pt•o•·idenciar sol>re i3~o? 
Como <i quo s~ hil- do probibir MS donos de 
escravos disp,h-enL da· s= prop1·ied!tde? 

O SR. Cü~'T.I. Fetul.mt\.~:- .... jl vê v. Ex. qtt~ 
{) elemento -trabalho- na provincia, te1tdo esses -
\'O:tl!mes sobre si, nà~ põde alentar o elemento 
-capital.-; portanto V. -E:.:. pôde commiga con
lc•snr •• 

Ulll.\ YIJT. :-A!;! pó..tc, pOt'ém não confe&Sa. 
O Sn. c.,.-a 1-'liltn ~:m.\ :-•... que os elementõ5, 

- !rub<ttlltl ll cnt•llul - 110 ~farllllll:lo niio são 

15!} 
fa.\rornvds, n ponb <·le S:! diz~;: í'!'-1c· ~ ndrninis
tr,, ,_-,\o d 0 Sr. 0\ympi~ :\faclHt<l<> h·,mx~ a pt'osp·c
rí tlaJ.e, :1. fdici~lalle p :!l'U aquell ~\ pr.)\'incin. 

1\Jns d!rjgü·ei a~ora no nobre uaini3h"(J da ma.
r-in.ha, n qnC'1n smtQ bastnnt.::_ \·et· entrar val".a 
uma ~;dmini.str~H:ão coutr.<l a q u al eu llliJl t.:nho 
declarado cnt llpposicão ... 

O Su. \\".\xnEnLEY :- Obrigado. 
O Sr.. Coô·r.L F1,;~t!~lfü:- Rogo a :5- Ex. <]I to 

tcnh:1. mn p~uc:> de c '>lloJdct·,,çil.o para cont Cl'}Uel!a 
int"diz pL·ovincin, ~ ~t\c quando ::;. Ex. tive1· ·de 
1nandiH" rec::l'Lt[a t alll ,-mande ruzcr es.:-;L•· rccrut~
lncn to com jltsf-i~a e c'luirla·lc, t e.ndo em consi· 
dct·nç·1o o nnmcro ·k rccr uto.s que se t>lmm·em 
n outras pro,·inc:as ... 

'Glr Sn. DE~t:T.lJ>O :- l5S ) j<• P"dio & Sr. D. Fran· 
cisco. 
O~Tno Sn. Dll.Pü1.'.\.DO.:- E com c1lt3 f:.rz cn1 dous. 
O Su. Cu:n·.\ Fl<.:iPU,;r:tA;- P~J!;o , n~o só a S. Ex., 

corno ar) SCLt collc~u~ c on1 q_u.cu\ cntroq, pnra o 
ministerio, cavalheiros comu siio, que tcnhüo 
em considemçào o tt·i, tc cstD.do ún)nello. pro · 
vincin .. 
Cmclu~ nqui pJrquo n:lc qnero por ma!s t~mpo 

estar enfarlamlo a \'. E:.:., Sr. presiclenle, e á ca
nHU"iL (...:.\Izâ.to útml, 'i !1. Hi.to b.:!nt.) 

O S~t. Mt::LLO Fu.q;,~o: - F,\\lou bem. 
O Sr.. Lr.:IT:i:o lH Cuxiu:- Olhe que 11~0 fnllott 

nos bacamadcs. 
O Sr.· .• Tac.in.th ... o d.o :\l.cn.uun.ç.ZJ.!-:5r.· pt•e

l·esi<lcnt~, não pretendo catL'at· na. <liscu.ssiio polit tca, 
pela ob"curiclc\tle Ja miaha pos;ç{io nes:,t cas.._ (n<lo 
apoimros), al>stonh o-me u o lmnn.t· parto na; ,Jucs
tões destv genero; qu:-.n:l·) so trata d~ :tlg11mas 
dellns ou~,.~o o.s opiniU~~s ntt'Ü-\ e~eh\t·cciU.n.s, P. de
cido-mo paln. quo mo p:lrccc mais justa, por 
n.qtl<"ll:l. qu1~ em. min~1~ opiniito, coJ\Stllt~L.m.cl.UoL· 
e u1elho1· attCJl(\c nos interesses (\o pa.i~. Sô uma 
gt·au:.lc razão m~ d~m'>'-'etá deste J?Nposito ... 

o Sn. ÚUT!U. r~)Cll.\:- Etl ta:nlJQ:n sou assim, 
(Ri,·adas). · · • 

O Sn. J.1cr,;·rao n~ "-I'"~r,.>x ·;-':- X:io f,trú tam
bem a 1netw1· ollj~~ç:Lo a> prvj:Jct'> ú<J lh:açi\o <lc 
forço.; Uc nul-1.·; (Jm cas::> n.lgutn sae1.·itic.:.rci ás 
cCnH"On i~n.eia.; h·~nsitoria.:S tl~ t.\tn:l ,)pirü:lo a. Ul; 
ce.;siú;.lJt~ p~tln:\ll{lntu lh. s~gLt::an~.:\ do p!l.iz, que 
nunca jn!g~1rd ga.t· ... uüUa samc:e:\t.·:mtentc ·s . .! o 
gol"".!rn::> nãv ejtiv.:t COlTn~uient~"men le armndo C()n ~ 
tr~l. os perigus flUe Llü úX.tr)rior on d o interior düllc 
pLl!:iSâo ~une a '.'l11-o. 

Na nctunliun.<lc, scnlur~s. lÜl) só pL'<t::mdo vot~1· 
p~hl foro;a pJdhla, CDUL> vot<tr.ü por qnnnt;t mais 
o governo ju·1g.'W u.::cc:iS:\..rin, por l..lltC, por muis 
impL·c,·istv qae fo~s.;;, 1,) p.w tnah; hun~nL.aYt!t •lll t• 
sej:\ o cxito L\;.\. nüs~ to cpt ~) tn \.ttaln.mos. !lo Pzu·fi
,.,uay, cnt l'(Üa~il.o u. ntgtl~na.s l.hLs: qu~stUc$: pcn· 
a~nto«, llÜ:> U•lS,lS!JCI'I) aiml ll de '1"~ por 1Ull >ud<.l 
h•mroso mas polcítlco ns p )SSt\11\0s L~l'lllínnt· : o so
brctlldO confio <[11~ se· Ju1o Ío.H'úm sltllidonte;; os 
moios paci1lcos o gOVCl'llO <l<> Bl'luíl ha de reso
lutn:ncntet e ~·} l.lnt n1 nb l.li?.no. t.b u.mn g:mntle 
nuçao, sustcntm· os nossc>s utNlt~.;. \Apo<ado~-

Sa porl}m tudo me a.con$clha ([ll> cu deixe n. 
outros· a_ discussio da;; a\ia$ qnestões do estado, 
en S.!l'h\ ~timin1so eu1 meu silencio se não viesse 
l·evclat· aJ govemo c ii camat'll o.s necessidades 
da pl'llVinci:l. que repre.sento, e pedir-lhes remedio 
para assas nee<J"Sidãde;;, pOL'Q u e estou conven
cido que esta ~ o primeiro de"><Cr de um deputa.do 
pe1n1 com. ilqu~llcs quo 1_11:3 confiarào n hom·,~ 
de represontat· os s<J.u:J 1ntera.iScs nc.;t<l casa~ 
( Apoia·ios.) 

O Sn. F. OcT.wa~o:- O paiz mesmo não s~ 
llCha. mllit·J disposto parn a politica, quer ante; 
ns discu ~sões dos iot?re ;ses pro\'Í nciaes. 
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1()() SESS.\0 E.lll 18 nE R~liO DE i8f>!) 
o Sn. AI'Rf•õT<l Go:J )I_<J,"\)'~ ;- Qumulo r,,i que que o vnpor Cm11<1fjtW m, QtlC {,.; c.ntr'orn COll · 

c pai• lh'l di sse is\o ~ s truido par:~ se. r _npplic.n<lo :'tq•tcllc s~rviço, f<~ssc 
neUc de novo (\lnpl·~gttdo; hoje s ,; pP.~·o a S. Ex .. 

o S n. 1:'. o e:I'A\"f.\"0: - D üsdC:. ~t\0 n :l.SCCU . o q ttC s~ndf. t)$Se vnpor mnndnC:!\) }larll alli qnnnto-
-pni~ nt~ncn ~·l Impo~:tou_ c<•m .r~ht-oca, quem cOill I antes , júmnis Séj:l 1·emovido, porque netohum scr-
ella se unportn somus nos. j vi<_;o pótl<:l dlc p restar melhor <lo q ue o que nlli 

o Sn. J A('tl<Tlto N : ~I•-:" '"'"':-•: - Sr. pr~siJ~nt<', p restal'á. Snh~ " e;1m<>r-a que a pro1·1ncin d o R io 
dirit'Oindo·ulC no n~\u·c :t.nin isu-o, C)\\C me p::u~ç~e ~· ürn.r.de do :Sul, _e ns T~m~f!a g~racs, .npt·oyei t~_rú.V 
cJ 1aÜn~a1o :t fu:;tificn\· ns cspt•r .. \n(:u.s qu~ () pou; nnuto pt:'Jas rnzues que Ja del; c que por 1sso 
ncllc <kpos!Ln, por seu~ homoso~ _ prccc<l~ntc•, i não rcpetird agora, cem o melhoramento do 
cu conto que S. Ex. tomará e111 cou,;iú<:nl~iio al- ~stado tla llnnn llnquel!a provincia, que, pot· 
,::un;; ol>jcctos quo ouso rccomm<!ndtll' a sua nt- Í tlcsg•·n~a . ullimarocnto se t~m assignnlado por 
tcn.;iio. -·. - suel:c$sos falnes, muitos_ dos quael; to\m n sua 

E u disse h:1. pouco que n~o n1e opporln ao I <·xplicnçtlo nn falta dest e r ecurso q ue pc~o. c 
pr.;jeclo da íh:.v;tin ()e for •:ns de mll.t·, c· digo agot·a \ de nwlhorament.o no ,.,...,•iço de prnt ieagem. 
qnc dcst•jo qu;; eheguo o momcnt_o em qU•l se. A a;i:;~mbl{,a lt'gislntivn d n minha província 
possíto compleütr ns forças votnd:H, porqtt•l ú \ pNlio no govot·no g ornl auxilio p:wa n dc$obst•·uc
s<Í quando c~pcro \'CI' a pro,-inc i:~ do Rw Grn11<l~ ç,l o do c:~ nu! d"- L:>gva dos P ntos, no lu:;:n· 
do ::iul li\Tc <lesse !'(''<o<•o nnns tio olcstacnmento J d<>nominadc Portcir iuha: <', 1\cnhor~s, uma olm• 
da n-unnla naciona l , ll:lg cllo que lo a 20 annos· 1 da lH:lior utilidade pul>lica; c para a qu:1l a 
nos C"pt"rS(I:.PU~, ~~·nl!ttxece ~n os o t.ratnlho e 11niquiln 1 pro \'io.lcia c~ti'\. dispos ta t\ cmpn:gnr todos ns 
nossas iu~ttstl·o:~s; m.ts s ari<L inconscquentc se j meios. <le que possa . tlisp<)r, mas <Jlte não pódc 
prucnrnsse os torv.tr que o . governo eomplr.tassc ser real~ sctn socCOl'l'Os do s:o.v~rno geral, c ~stou 
0 qnndro dn foro·:t. tlo C'<Cl'ctiQ c d<L ar:n:>tln. l J>~rsuadnlo. q ue o governo ))ode n n netu,lh (l nde 

o Mb>·e miniÕil·o da m:winbn de,· c esla t· in- . : faze!" um · l!rantln SClTi~o it província do 1\io 
formado que o Hio Grande do Sul tem s ido umn r· Gl'l\ndc d o Snl, encm·regnndo ·o distincto enge
dns províncias qne lll tin•a mentc tem fornecido ! nhciro o Sr. Do· .. Jardim, que j á H ~ nchn. de 
mais TCcrutas pm·:t n 111arin hn, c o uobJ·c minis- cx~minm· o melhor m eio ~ o mais !acil destn 
tro deve t ombem saber que tüo é dnqnclln Pl'O· I <lcsobstrucciio. . 
;-incln de ond~> d_c,·<m snhir os homens . mais Dcsej :win qne ~stc Cllgcn!Jei~-,)_ fos se en~nrrcgnJo 
propri<•s p:.ra a ,-,ela de mar. O .gosto, a mdolo . de exttmo nnr tnmbem nmn d>fiicul<lndc •gttal qnc 
<los rio-grandcllsc~ "s Jcvão pam outro rnmo do .

1 

npr<:senta n ba rra do_ rio do S- Gono;alo, olc m•ido 
ser,·iç~ mi_litnr: c nlêm d P._qn<J ellcs, c~mo tnntu$ a facilita~ _n _ nm-e,gn·~~o qllo· por nquelln, u::t_rra 
,·ezes aqm ~e nos tem <h to, J10<iem fazer f:>lto. . tem de dm~;~r-se a Cidade . d .~ ·Pelotas c a vtlln 
n os corpos de ·r.twnll:>rin, pnrn cuja arma tdn • ·de Jn:;unrJo, d ous gra ndes mercados da prOYincin 
UJais propcnsü~. s iio tnull>eltl -umlto · n~cessarios do 1-liú Grnndc do :Sttl. 
pní-o. o s~•·,·i~o · dns inclnstrins da provincin . Parece-me que o pedido que fa~o niio t raz 

Eu, seultot·os, nü~ c>:ijo do ~vwrno que di s- growlcs. U•'spezns e no entl·ct:mto <lcnotm-h\ da 
pense o. .mlJ,1•a proYilleia d" quota que, un j usta pn.1·te do govemo o interesse que clle deve sempre 
o dc,·i<la protlol·çuo,. n ,e de..-c caber <lc r ccruL-.;; ler t'lll p romoYer os mdborameuto.• dns I~~'~'· 
p:trn o exercito e tnnrinlHl.; P"~o sóm(\ntc •lU C vinr.i::ts. 
duvendo aqnella pro•·inci~, pelos muitos sacnfi. . N:io posso pois deixm· ele insistir com o So·. nti-
cio.; deste genc>-o q ue tem feito, ter d ireito á nistro p~rn q.uc se di:;:nc - e>nptegnr o hallil- ~n-
I.Jcne•·olencln do• g'l\'Cl'tlO, ao menos n:io :;o dcs- gcnhe iro de quem t enho rallndo em tiio tttíl 
\'icm pm·n o _sen·i~o <ln marinhn bl"III;'!S 9.ue commi!;~ão. . . 

·p~dem· se•· mats llem :::ppl>cndos n<l SCl'nço ,Jo Agora, St·. 11rcs ttl cnte, vou dar conhecimento 
C:tCl'Cito, o com muit o l unis u ti lidade pnhlicn : ao nobre -minist.t·o tl<> um ''cxa;r.e que solfre " 
l'"':o pois no illustrc Sr. minist ro da mar inha navegnç.~1o il\tCYior "Jn proYlncia. do Hio Grantlt>, 
•tne n este respeito s.-jn. o menos exigent e quu c sobretudr' nquelh~ que ·se destina da cld:tdc 
pud~r ser, t anto mais quanto; al~m dcs1:1s l"C · des t e nome pn1·n a tle Pelotns 8 Jn~tuariio, c qu~ 
zõc,; que tenho ·npontndo, existe umn outra d o ó a na.,·eg:t~iio mais importante do toda · n flro· 
gr:1nde impol'lanci<l qui! passo n e:tpôr . vlncia. 

Pelo censo m arí timo so conl1ccc que. n nm·o- A capit~n in .to porto do Rlo Gmnde do Snl, 
j:!nção tlos traficos dos pl'lrtos c rios dn~ provin- pela intctligcndo. q\te dá ao l'egulnUiento d~ Mah> 
ciAs mais imp<ll'la n!cs ,j 11 do R io Grande d o de IS-W, e tt~h·cz, n ("xeu•plo do que :se pmtiea 
::iul"; por esse documento sn yo\ t nmbcul que nos com ns •le cnbolal!em, ob ri!;fi 115 emunrcsç\ics 
nllinws rlous nnnvs .n nn••egn~ão interio r <lo ltip cn,prcgatlns no trafico dos pm·t.os o tios e. far.erem 
Ho·andc do S ul tem sido nugmcnt:ldt\ com ntai$ H>atriculo. de S"'-ll tripolnr.âo em todns as 'l'ia· 
dnzéntu.s ~ t~n(n,;i omb:\1'<",.:\çÕes~ mc.s que, apc:t.a\' "COS. · - .. 
<lcst:l. eir<:UlllSt.'\JJcin, "pcssonl t«;m dirninui<lo, o 

0 
01-a, reprodnTJntlo-se estas viagens diariamente, 

que proYo. bem '}lle tP.oi> s ido dt:svindos os brn· não \'Cjo necc~sidade algumn para o servi~t> pu- . 
ços prcci~os para essa na ,-egaçiio ; portnnto. por blico de se .l·eno\·nrcm II.S matriculns, c n iio lhe 
t odas c~tns mzues, c p n.-n ·quo se. n:io ~olha o conb e<;•) out1·a \'nntagem . que niio seja a d o en· 
desenvolvimen to tlc umn mwegaçào t:\o 1mpo1·- grossnr um pouco m~is os emolumeutos do al-
tant.e, cu rcnoYo ao nobre ministro o pedido que gnns empregados dnquella repartição. 
lla. pouco lhe fiz, P eço pois M :Sr. ministro que, colhendo 

Uma outra n<'Cessidntlc da minlm proYineia , infonnações a este respeito, se digne lh·~or o 
St. presidente, das mais h nportantc-s c a ma is co nm>crcio d:l minha provincia. deste vexame 
11rnente na nctunli<lade, . c sobre " qual jà no. desnccessario, quer como· medida de policia, quer 
s,,.\s:l:o à o nnno passado nu th·e a honro. de como de outro qu11lquer genero. 
rharn~r a attençilo do digno nntccc~sor de S. Ex., Conlt<•ço q'le o~; emprcgaaos dnquella t·cpnr· 
é a .do mcll1oramento do s cr,·iço <lo. barro. do RI? ti<;J1o n :io são sufficicntemente recompensados do 
Grande do Sul' ; ent..io ctt pedi como um rccul'SQ seu oneroso trll.llalllo, e Jti o Sr. ex-ministro o 
indispens:wcl, c tnh·ez o unico lneio de que !Jnr d~~lnrou em seu relntor1o: runs augmcntem-sc-
<:u-n podcm~s lnnçar mão contra os perígos dn lhes o" ~<Cllll ordenados, c noio se sol>recarTcgue 
Jt:wegatao <laquella bat·r.t , a (icrmnnencill. de um o onero o commcrcio obrigando· o n matriculas 
, -;opor nproprjado pura o sen·1ço de r eboques. 'IIU! niio aiio nccNSIIrln~, o quo nüo t.lzem scnilo 

Hcconr1cço com l'rar.cr, ::ir. presidente, que o produzir perda de t empo o tle dinheiro. 
•li;;1uo antecessor ile S. Ex. tomou as mmbas Sr. presidente, muito pottco {: o que tcul1~ 
J>liLwras de cnt."io em considel'llçi!o, e determinou dito-, e o Sr. ministro, que me t e>n ou,·lolo, deve 
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ree:m~t" qae não se póde sJr mais -rnzoMel, I 
nem menos exigente nos pecti<los.qu~: tenho feito. j 
E " m:tis uma razão que tenho pnrn esperar que -1 
:;_ E>:. os· satisfac-.,.a. 1 

o Sr. !.'o<o'b1os:-Pa·etendo tnmbem diri~ir-me 
ao honrado Sr. ministro da marint-.n.- Vejo que a lei 
actua.t . do fixa.ç!i.o de for~ as de · mar c n repro· 
d'ueção de · t.:.das as leis anteriores, não só quanto 
ã forr,a decretada J?arn as circumstancla!l ordina
rias e ~xtra.ordinar1as, romo tnmbem quanto aos 
meios de haver essa força. Creio· que o nctual 
Sr. ministro da marinha adopta completamente a 
proposta do seu illustre aoteeessor. Considera do 
mesmo modo q_ue enc o estado ordinario e extrnor
dinario do pruz. Em sua opinião, pois, não ha 
nada de novo. l'ambem no projeeto se consi::na 
o mesmo systema. até aqui sc~uido '{Iam. M m· 
pletar a forç.à marítima, isto P., da mcsmn fórm:a 
que J:lllra o el<creitn de terra. A este respeito creio 
qu,. ·o nobre ministro está dó perfeito aceor.io com 
ns idéas do seu auteeessor. · · 

Senhores, lendo os tel:>.t<;>rius de. todos (\S mi· 
nisterios, eu encontrei nP.IIcs, fortn é confe:>sar, 
idéas. muito uteis ao pa!z, melt.oramentos n1.uito 
importantes; mas sincero como sou, para teco-. 
nhccer isto, tambem de,·o com franquoza declarar 
que nuo vf.'jo nos differen.tes relntorios mais do 
que um systema de promessas e adiit.inentos. Pa: · 
rece-me quo este é o e:otpediento que o actual 
ministerío escolheu, como melhor; pllraM~eguror 
a sua existencia. · · · 

O relnt.orío do minísterjo dos Degocíos dn mll
ri))ba é, som duvida alguma. um trnb!llho ela
borado com muit.o estudo, o apresenta cousas 
muito boas sobre n reforma e melhoramento da 
nossa armada. No relatorio dn repartição do lm· 
p erio, vêm-se, por exemplo, muitos preparativos, 
n!gulnme•ltos, esperan~as de colónlsaçit<), c nlgn· 
mas boas idéns sobre outros importantes ramos 

. do serviço P.UJ?li~o.l- N~ _ _relatorio da justiça, ;·emas 
que o Sr. mmastro, altas de ::randc capaeadadc, 
deixa para o anno seguinte a mnior· parte ·d:ts 
ptovidenclns·reclamnd•tS a bem da admanistrn~ão 
da justiça I . • . • 

A cnm:ara e V. Ex., Sr. presidente, terão ·lido 
com at.icnçüo esses documentos· e ved.õ que tenho 
razão no rep11ro que acabo de fazer. Tudo fica 
adiado cterniiJllente, de· maneira que,. assim como 
j á notei a respeito do 1-clatorio dll guerra· quando 
tívo a honra d~ ocoupar. 11 tribuno. discutindo a 
futaçii:o das !orçns de terra, eu vejo quo cstiimos 
marchando no mesmo terreno. · · 

Conhcccm·SC os mnl~s1 ma;;·n1io se lhe applicão 
o~ remcdloe l.. • O que .na só de posit.i v o no paiz 
.c o orçnmcnto da. fazenda ; da>· c •·eccbcr .. colwar 
e pugm·. Fóra disto mnis nàda. . 

Lamento, senhores, e Cl'eio que o nobre minis
tro que actualmente OCCUPA a dlree<;ão dos nego
c:io5 dn muinlia tem .lamentado. por mais de uma 
vez Q.triste modo por~ue se preenche a nossa forca 
.de. mar e lle -tcrm. Todos .. os .dias se sen~em GS 
males do recrutamen.to.co_m .seu;; ton-iveis e1reitos, 
e entretanto .por um impulso irrcsisti\•el, ·que não 
. pó de cert.anwmte . deo.otar iJJCQpo.cidnde naS pes· 
soas-' enc.·ul'<!lgadas da .direcção .dos negocios pu
.blicos, nós· imos sempre deixando pennanecer este 
n~al, e . nem, sequer tentamos um. ensaio parare
m'i!dial-o, para .sahirmos de.sta actualidãd~ tão 
perniciosa, .. tilo inconveniente. (.ápoíC!àos.) . .. 

Vemos, .por· exemplo. que .a ·iorca . de marinha 
niiD ó daquenas que .possão improvisar-se d~um 
dia para o outro, e : no· entretanto é .certo. que .o 
pais· {)lido de um moJneuto ~ara. o outro aeliar·se 
nm cu·e1unstaneiu extnot"d,narÍ<IS. {.Apoiados.·) 
Oa habit.oJ da vida do ma.r niio aiXo tdo Caceis 
do Gdqulrir como -os do. soldado de terra, isto ê, 
.ba muito -maia diffieuldadcs a ycocar para que 
um recr.uto se torne bom marinheiro do que para 
·ue tornar um bom soldndo. 

TOliO 2. 

U"' SR. DE••uT.\DO:- Tem suas exccpçües ; ú 
conforme a arm&. 

O Sn. NEnus ;_Eu fali o em gero. I p:tra ~;~ !!dqui
rir ll dtseiJ>Iinn e aptidão para o serviço. 

Assim, Sr. prcsiucntc, e preciso que ,·amos 
preparando o paiz nüQ só para · so.hir da. triste 
ncc.>ssidnde do r ecrutamento, como po.rn nos ha
bilitar a ter de prompt.o e n'um momento dado, 
n'uma eventualidade qu.alquer, a força que seja 
necessaria pura manter a nossa dignidade ·no 
exterior, aT6m do serviço con$tante do· nosso 
littoral. 

O n.obre ministro da marinha. ·que a~aõon de 
largar essa pnsta passando para a dos neg'lcios 
estrangeiros, sem du\"ida nenhuma mostrou um es
tudo p rolls:llonal e um zelo dedicado pelos nego
cios dn sua reparti~.ão (apoiados) ; mas ba perto 
de dous nnnos, hl\ pelo menos anno e meio que 
S." Ex. est.-\ no poder, o não apresenta uma me
d ida substitutiYn do modo des~rat.ado porque é 
composta a nossa for~.a. de mar. · . 

Na fixaçilo de for~as no. anno passn.do decre
tá.mos e nutod sámos a ct·eação de a·lgumns com
p~n~ias de np,·cndize~ menores naq~ellns pro
YlllCl:lS que o go,·emo conhecesse ma1s proprins 
e adequndas para fazer-se essa cxpericncia. Cer
tamenoo <JUC .1: uma idéa capital c muito decisiva 
es>a que fo i adaptada pelo corpo legislati,•o. 

Nesses \'Í\'eiros creados em düferentes provín
cias POder-i o governo a todo o tempo ncbar pt-e
paraáos os homens nccessarios para o scr,•iço ua 
l!Ul.rinhagem, dos impetiaes marinheiro~ e mesmo 
do batalhão naval. 

No entretanto, senhores, eu vejo quo S. E~. ainda 
agora é que nos refere que mandou crear nas pro
VIIlr.ias· do Para e da Bahia duas dcssns compn
nhi~sJ E ficamos nisto, e nisto ficaráõ. Sem duv1da 
que essas companhias assim crcadns, chamando 
desde a infanda a e3ses moços que desde lO"!) 
podem oontrahir habitos proprios dést.a \·ida, hlio 
de conLribuir muito para o complemento da nossa 
armada, c para allivio do recrutamento, M passo 
que otrereée n essa classe innocente ·d:L no= 
sociednd~ que abunda muito, sobretudo em ,·arins 
provincins, um meio r egulnr c decente de edu
cnç_!io e do v ida desde ll sua info.ncia. 

Demais, repartindo-se pelas ditrercntes p l-ovin
cias do imperio adequadas para isso e instltui~ão 
dos aprendizes menores, a dOr ds sep:u-acll:o o~
nffectos rnatarnaes, tudo em fim quanto toma do. 
loroso o recnitamonto forçado, vai pouco a pouco 
desapparocondo ; niio é de. um golpo que se cor~ 
-taráõ esso.s o.fl"eições tüo naturacs ao coração 
humano! a sociedade cllamnndo esses homens ao 
seu scrvi'io, vai po1· gr:.\os acostumando essa porte 
dn n os.!!ll mocidade a dei:tar seus lares, a habi· 
tuo.r-se a uma vida 'dura, pesada e aTTiscada. 

Ell queria com isso chamar o. nttenç.llo do nobre 
·e .honrado ministro da mn.rinba:· queria pedir-lhe 
que torne etrect\v~ a disposição total ·da lei, que 
pão. crêe só em duas· provineias essns compa
nhias, que, se é necessario, a té proponha um 
no\"o arbl trio na lei actual, pat:Q ficar autorisado 
a espal11ar· este b cnoficio (que assim chama.reil 
por outras proyin'eias do imperio, ao' norte e aó 
sul. · · · 
. Eu veJo, Sr . . presid~nte, no relatorio do honrad() 

Sr. clt-ministro da marinha um nlUllero cxtraor
dinario de deserções ; S. Ex. mesmo notll e lamenta 
este facto. Mas, senhores, poderemos deixar passar 

.. est.c . mal? este descr&dito para a nossa força, 
para .a .dedicação dos braziieiros' 'Certamente que 
cumpre Yer o mal, suas causas e dar-lho rem~io 
'e1fei:tivo. · · 

Conheço que a Yiua do soldado de mar e terra. 
tem muitas r epugnancias, .; uma 'lida toda ar
riscada, qu·c no esi.:J.do actual do paiz Dito çon\"ida 
muitos homens psra irem voluntariamente pres
tar esse serviço â sua patria, porque nem a ne-

2l 
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c~ssidaue os obrign, l>Ois que o pniz otr.;i·ccc 
lUUit•)S lllCil.)~ dt! ·vi\·c1· OO)UtllodO.\lleOl~ f,) t•o. ~() 
1·i~llr, elo.; p!!tjgos da ·vid::a. 1nilita\· de nt::u· o ter.rn. 
:!>las ~:t>-n collliocennos o meio de r.;mediar cs>::<S 
des-c•\~ocs <.tt·~ preciso C()nUcc~Jr a c::Lusa dellas, 
crn preciso quo os nol>r~.; ministroB s~ etnpe
nllBs$~m seriamente mn um o\· ot essas cnusas. 

Eu \'Cjo no L'Cl<ltorio d<l lJonmdo Sr. ex-ministro 
da marinha um -período que cllitmou :t minha at
tcn~ào; .diz ~lle: « Pam ovitar ess:1s des~ro;ões 
qu~, s~o mmtas, tenho procuraJ<) no3 meus n>.
gulmn~ntos dcspt:rlar, cstinmhr os bt•ios dtt otfi
cinH dnde. » En fiqu.ei entendQndo qu~ o nobre ex
miu istro queria hzcr a ol\iei,lliJnJ e brnzileira 
pa11leipante dess_:u; dcs.>rçõ~s; t:~.lvcz ~1.ejn en
Gilllado. U~hez nuo comprehcnclcllse bem ess~ pe
riodo do seu rclatorio, Je modo que eu teria de 
perg1mlar. ao iltustre ex-ministro 011 no s~u hon
rado successor se achão quG •~stlmulando-se os 
brios d:t. officialidade téot cessauo os motivo~ da 
d~scrçilo. Perguntaria taUJbem se importa ist·J 
u111a. ccnsu.·a positi,·a, uma ···~sponsnuiltuado lan
ç:~.da aos nossos distínctos officiaos d~ 1111\l"ittha, 
se ell~s leal sido comni\·entes n~~sas d~se•·<iies, 
ou M por outro lado tóm dnJo cau.sas u1nis íor
tc,s com -sci•s ri:;:ure·s. e cout m:i.c.s tratamentos. 

Chamo poi,; a attençiio do nobre éx-ministt·o 
para esse ponto do se11 rclatorio, chamo:. a :>tteu
ç,'io do honrado minish·o aetlll>.l p!\rn con>prohen
der bem esse ponto ela n os>a dlsç\USâo, est.:l ne
cessidade 'lue resulta do estado ac,ual da nossa 
aru1adn. Em verdade, senhores, nüo dc••ell\OS cou
s~ntir po1· íórma alguma que, ou por lmnlorali
dade, ou p<>r excesso de l'ig~r, ou \)01" indolcncin, 
se dé lugar a de5erções, e a tantas deserções, 
como o ho111·ndo ex-ministt·o notn no; mappas 
que n•'S apresenta com o seu t·elatorio . • 

S. Ex. tnmbem nota qtte não .hn ainda suffi
ci~n.tc rccom!-ensa nem esperan~a, n em futuro 
para as classes q.ue compocm a no3sa armada, 
qua e esta uma dns c~usas da pon cin irielln~ção 
!'\Ue l1a para s~melh!lntG sorvi~. :>. Ex. nlio dc-..ia 
lunibr-se sómcnte a nota•· e.Sta f<tlla, mtn éomo 
mioii.tro zeloso dc,·ia apro,·citar csttl occasião 
tnuito propria, muito con,·cnicnlc, para iniciar 
qualq11er medida tendente a remediar o mal. 

'l'aml>c!m S. Ex. aventa no -seu relatorio uma 
outra idúa que por mais de umn vez tem appa
r~ciclo n_a cn~n. creio q_ue bebida 11:1. legislaçiio 
frauccza, nn e~lcbro lc1 de 1632 que reorgani-
sou o exercito frnncez. · 

S. Es. d1: que seria muito neútado que o ma
rinb~iro (nüo C3tou bem corto na ~xpressito), 
acabaJo. St'n tcmpC! de servi{'.O, ti veJs ~ eertela 
q11e tcroa -prcferenc1a para o sen·tço na\'al dos 
nossos· portCis, para o serviço apt·oprls.do das 
noss~ al!andegas, a.;sim como a mui sâbia e pre
-ridentc lei funecza, que por mais de un•a vez wuho 
t!do occasião de consultar, dâ semelhante -pre~rcn
eta aos sold\(d?3 d_!l terra. ?.Ias S. Ex., que apre
senta um~ tdca tão boa, t 1o convenienh por 
todo;; os lado;;_. não quiz nprov~itnr o -projceto 
para ·nelle c~ns1goa~-B t Estou qua ~:sta ldt\n. havia 
de. ~er acq1ue>c~n~!a; comp)_c:tn do. camar'!-, para 
ah1 todas ~ op•n•ocs havu1o de eon,·er!'pr; mas 
S. Ex., rep•to, apresentou-a porém nllo a consi
gno 11 S<iment J pBr8 ter o go~to de dlzer q_ ue a 
lembrou, ma~ nilo quiz q ne se ftzessr. este ser
vi~o à mnrinha; ou talvez temia o mesn.a der
rota que .o _:;r. ministro da guerra: so1rreu da 
&lU\ commtsa11o. 

Assim, po~~ •. rntiio tenho _cu para dl7.cr que 
os nob_res mlntstrog, embora conhoçllo apreeium 
o serv1ço das suu ?eparU~.ões, aintKo' os mllles 
que nellas en~ontrüo, apte11eutem m~>Smo medi
das muito ut<!IB nos s~us Telatorios todàvi& ter
não-se todos ministros de J'r<!pllTati\;o~ ministr-os 
de adiamentos. indefinidos. E' contra este '!lystema 
-q?-~ chamo a ~~~cnçiio do !tonrado ministro que 
dmge a repart1çao da mn.nnha. Sei que não se 

põJ..: f.1.u:r Lu.Jo d~ re1~ent.;, .sei 'll\ ::> é pr~ci..;o · 
em ou\ro~ raono~ do sen·iç.J pul>liet> an i:tr eom 
o lJm;_>o, coll\cr c.:perien~ia, o\1 \"i l" os hom~us 
illustralos, co:.sultar m c>nt", cCJmp;ll'ar com o 
que se faz em outtos paizes; Ul!lS creio 't"C n esta 
pt~l'te jl temos conbo::cid> n;; ncceosidt\dés tt q11e 
cumpt·~ a.pplicar · l'emodi··- . 

Tendo assln\ b.-c\'etncnt) fe:t> <Jn':.~; c'Jnsid~r:.l.
CoJS sobre a Jh:a~lo da1 .fot·ç:>s de mar, per
mitr.a-m~ tnmbem o hoC~r.ldo Sr. mini~~ro <]lliJ c u. 
chame a stul attençiio para p~nt~ mtli 1 po.t·lieu.lat· 
a re;;pcito c:Ja provineia de $. P.auto ; r.,no d o 
seu ar;;enal da marinha. P Dr . mBis de uma v"~ 
tenho pedido a o· ministcrio que dõ algun•n -.-ida 
úqu~U~ e•tallelccimento, que n -lo cl~vc p:>ra aem
p re abandonn.t·-sc c ficar per..li<lo. 

O honrado Sr. ministro <l~ jnst.iç.", qac j{~ !J i 
pre;;idente da pr.)''incãa, cou!lxc bem que é um 
estalnlecim~nto qu<: pl).:lc ser l>ctn ap1·owita:lo, 
por•}lle nu~ sabemos q-u~ o~ va>:u da c;;ta~ãG 
IHI,·al do sul podem t~r nJcc;sidaic do soccon·o~ 
e aprest~3 anqucll~s lugares : c nl<im disto tn~
r~ce igu.nl pretenc:'b a nwcgn~.iio do no~·o com
mercin, imJ?Jrt-Açao e cxpor1a~!l~ 'l"~ s~- f:lz na
quella pro,••ncia, pua q11e o illu.strnJo. Sr . l\\ini;;tr,, 
dó alg11lll!l vida, algu.m:. o~eu;>a,iio c nl.:;a ns 
recu.rsos !\O nrsenli.l de Santo,, p~ra qu~ Sl e ossa 
alli f.azer 1nais alguma. cou3a .. sob 3 du·ec,;u.o do 
digno cb.efe e copit:to do por:.O, a :>s navios d~ guerra 
e mcrcant~s. que carecem rnuít:\S vezes de prmn
pLos. mnt~ria;JS ·o opJrarios par-1 s~u cu t-,;:> .regulat·. 
:Saiba. S. E:t. e conco•··ie ,,.._~ n:lo s~ podem 
sustentar muitos arsenacs com gt·.m:Je appn.rato, 
q_ue as melborcs noções ua mat~•·ia têm mo.;trado 
qu.~ de\'emos ter dous ou. tres deposites princi· 
paes, dous ou tt·~i> ar.~cnac3 de con~tracciio; mns 
nem ·pGr isso os outros intcrmodiArios, Q,lle estilo 
cotlocud:>s em situn~ões q11e .podem lll~tt ) apl·(l· 
;•citar· <LO SGr\"ÍÇO dJl. armatia, devem Se\" a oan
don.a.d.J;>S. O arsenal est:~.belcci.io na cidade de 

·Santos jii em outro tempo mostr.>u q 11e podin 
pxes~r al_:::um s(;rviço, ma.s_ dc->;•·açadament!) po•· 
unu •nl direeçito, por um:t. scrte '.!e cireumstan
·cias que se accur:::.ulúrõ:o nc">c tempo, dcc;ahio, 
perdell eerlo credito, e por i.-;so .quasi. · t em sid•"> 
clc;;prezado por to:los os ministerios. Cumpr~. 
porem, q11e o nobre ministro considere cs~ n~
gocio; peço-lbe como deputa lo dnqnelltt provu1c1t\ 
a sua bcucv-ola o.tt3nçiio parn nquollo ~atf\bele
cim~nt~. e e~nto que 'niio trn.tur;~ da r~.>tJ a 
minha. indicaçito a. estu Nsp~ito. 

Contin(ltl lgtullmcnt3 a fnlta do UIU [lbAr.Jl que 
p1·este na barra de Santo~. 

O Su- Lnu.: - Já veio <> modelo c o~ll~&tnent<>. 
O Sr~ N~nu·s, - Existem ''nlios molclo• ou u~

senhos eom a despeza mnis ou mena. 1\eeessaria 
:para levar Avante a obra; no on~nto este ~ra.Jlde 
melbontmenta t.ão n~o ao p ol't.O e ao com
mercio direeto que se entamillba para nlli. que 
desejaremos v"er rnuita e mui to anomado, 11-iio ~c 
tem le~ado a etteito até agora. Recommcndo po•s 
·!!$te beneficio aos cuidados · de S. Ex., e e$pero 
quo qunlq11er obs~aculo eneontrado _por s-eus ante
cessores ter.\ desa{)pareeido, e que S. Ex. ~~~e~ 
levar á vante com melhor 11ystema aq llelle pkarol. 
para quo nllo continue escuro e ~rn prestilno. 
sendo que a JllBior . parte di<S velo!< uM d'- 1·umo 
ntmhnm aos navegante;, pelo qt\o_ ' >'Cll&ll8 dons oa. 
tres ultimos anllos têm sido frequentes os naurra-
11ÍO~. naquella eoat.a, dando avultada. )ll'ej11.izos: 
A Jll'll"incia e ao .se o ,b)mmareio · interior. que se 
queixa com l'Qilo. ~pero, ·do .zlllo do honrado 
Sr. minist.ro .que-- possa chegar· " detalws· um 
poueo minueiQBOs (o Sr. -minisb'<) (tU' ft{lftdl aJiir
m<~lico ) , Lnlve:r; inreriores j\qncllos outros trll~ 
lhos q11e .s. Ex, tenha do considerar. 

Eu poderlulimitar-me á5 observações q:tte t.cnho 
leito eam relação á materif\ que discutimos : n:io 
posso porém deuar de dizer dUt\S .Palavras sobre 
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3 onh-a p:lr~ das no;sas discussões-que tem oc· 
cupnllo c ainJa hoje oocnp<•o n atten~:lo ,;tn camar.&. 
S~rCi muito brc\'C; procurei appro:umac-zno ll 
Giscussõcs d e rurças, ma~ não posso d cixnr · de 
di>:er dua3 pala\'ras sobre o lado poli ti co que h a 
pouco foi consider:ldo. 

Principiarei por. ag!"adecer a<> i11ustrc membro 
o modc. porque fez o favor dê dirl9-ir-sc nn nl· 1 

1imn sess:'!o ao deputado qua está .n.ltando. Eu 
nilo quiz fazer cxprobações aC>& honrados memb t·os 
que so ~cn tão <inq ucllc lado, gue ·por uma dcssns 
roalls i:ics muitas ,-c~es repc~idas nos'partathcnt.os 
em alguus pon t.os se tkm achado comno;;co, pelo 
menos n o ponto uc fazer opposi<;ito no .actual 
minis~crio. Não serei eu ccrtamento quo farei 
rccrlmina~ões M difl"ercntes opiniões pol i ~icas·<t uo 
se manifest iio no parlamento, e com leoldade so 
sus~ntão nas nossas provineias~ Quando mo di
rijp M iUustre deputado que agora . se acha á 
nunhn direita ti>e necessidade de assim proceder ; 
S- E"- t>a-.·in n os interpellado por um modo tão 
:IS}l<'!ro e tiio mvsterioso; q uc cumpria. da nossa 
11t11"tc usar de ioda a f,·nnqucza. Assim, pois, e11 
t.ràtci paln minbn parte, c por parte do. nlguos 
::nuinos com q1\cm ..-ivo ident.ific:ulo em política, 
de especificar o programma que nos tem llirigido, 
Não qni~ resusdtar nossas discordias ptiSscJii.s, 
não cerlllmcnte ; ainda que não estivcssemos em 
1nna épOC:l de csnciliaçtlo, eu· ni'io iria t:emexer 
o pó dus nossas desanncas ; apenns tive neces
sidade de ser . franco, de dcc_larar a posição em 
que est:wa nesta casa, apezar de. ser -- uma nuL
lidtlde, como ma reconheço. (Ndo apoiados.) E 
tanto não quero fazer recriminações aos nobr~s 
deputados que se nssentào daquelle lndo, que 
n iio me aproYeitarei das declaracões que fez· um 
d Mscs illustres membros que ultimamente falloú, 
para lbe perguntnr. qunl c n opiniiio libernl ge· 
uuinn que ''jgoro. no presente, _se é aquella. llU6 
asslgnou o pr~nmmn em lSõl, ou nquc!h que 
nüo o quiz nss1gnnr ·1 Não tro.hrei, poi1=;, de re
voh·er esse· -passado, de fnzer interpelln~iies nos 
n obt·cs deput aJos neste sen~ido• 

A difficuldade ê ·outra , , Sr. presidente ; eu não 
wl qual serll a bandeit·a .q_uo nos ho. de conci- · 
líar. No ·govern-o- cu não veJo, solvo se . 1> gove1110 
preten<h arvorar aqui umn bandeira tticolor ; mas 
ainda assim nito sei ·o que. -avnnç.aremos. Essa 
bandeira · ndo ba de uni r os partidos, po•·que se 
oft"ereee uma cõr--a · uns, \ambem orrerece ~ur di· 
verso. a · onlro•. E' uma bandeil~• do ret&lbO& que 
n lfo se ligíio, f}UC ·não tóm alcance ·positivo o 
s incero. ·~ -· . - · 

O _ prop rio Sr. presidente do conselho reconhece 
n diftlculuade, pois aqui · declarou quo o~ pnrtidO!I 
est:t\"•io ·divididos em - -dilferentcs fnccõee, .c nté 
tratou do . estigmatisnr essas . facçulls do exa~crn· 
dos on de ~scadores políticos que qucriiio tur,.llr 
ns aguns pnr•\ melhor chl'gn.rcm o. seu~ fins. , 
·Agaim nito vcjó que o go\·orno posAA-levnr 1\vAnte, · 
co1n sat.!sCatüo da con9eiencia geral, o programma 
que ello teve· de oll'orecer-nos. 

O nobre deputado pela minhn pro'l"incin, meu 
amigo e ' mctt ' mestre, h a pouco· consülerou ·-um 
projecto de. Tcformll que por elle ~ ... i apresentado, 
c.>mo. adaptado, e -talv~r mesmQ çoucordado pelo 
governo, ·oomo-ttm· 'Dl.elo 'de reumr -os partidos; e 
de sntisfuzet· i\s div~rsns OJ?iniões. Insistio este 
nobre deputAdo, n .qne'!l. !llutto respeito, em. fuer 
crer q11o · o·"sen·.<procedimento era· pautado pelas 
idéas do governo;· qne- estava certo e . convencido 
de que ~governo adoptava.a.s idéas capi·tae.e·de.sse 
projeeto. ,.. · · 

O Sn. SA.Ti(,-LoBA TO;....; Qui!" !()i-apresentado de 
aceórdo> coin :o sr-; · P.resldente do conselho, dis>c 
elle- ·.· .... , ;·,; _, -~-. ~ .:::·, ~_'; :' :. . · . . : ': .. :: :·, 

O. Sót:: NJ>arAS;,...,..ELL i:l~ . àei, :se : assim- é; 'eis 
.honrados ~it,l!stcos ;.que:~~;prcisentes poderlllp, 
s6 nesta, parte,:-niio ,querendo eok11r elll questões 

-" 
1(;3 

polltic.""' sati~f•z.-r a :mciedaue publica, satisfa
z~r uo~ t)t;US amig•Js, áquc!l.es que o r.ilQ são 
o .lflnollcs quo csper:lo ser : pois que :1 asse,-c: 
ra~ão uu_ nobr e d;,puUdo, c <.o Silencio das bun , 
1-ados mmis tros, tino lugar a ncredi~r q_ue se 
'1'!\Cl" mes~to c~tll: ~-ttdlla.;.ào na camnra e !1~' npi ·
n1ã.o pulJllca : c c J:Sto.o <.JUC o ~OYerno nao t'lt:.· \·~ 
'}Uercr, c lambem n&s n:i' queremos. 
. E a me tli rijo o;;01·a particularmente n~ m i nis
terio. com n entrad~t d" noYo Sr. ministt·o <111 
marinha, pmlirin a S. Ex. que nos d eclarasse 
francamente n sua opiniuo a respeito uus idéas 
capitnes dosto projecto,. que dissc~se se concorda 
corn to.eo idéas, se hqn.Yê alguma condl.;flo ~ ?,ti~ 
pula~n para sua o.;;ccn<;ão ao po_dcr, se qnalquJr 
oplmão qne tenha a este respetto deYc sct· hoje 
conshl•:rada. como ~Inn. transacçào, ou., dir~i nv !lhor. 
como ltm esquectmcnto t~:msitario , que so tem 
posto em praLicn a respeito de tudo. 

. Kão quc~o c ntrnr em um debate ciremnstnn
ctmlo t·elntn:nm<:nt-~ a c~tc projccto, já o dis~~ 
no out•·o chn. qunndo t>vc do fullar ãccrcn da 
f<lrça de terra : pessoalm~ntc nâ•> sou dcsar
fdçnndo á idé~ dns incompntibilidt~dcs, dcs"jal"la 
se fosse poss•vel, que p>U"a mim súmcntc •ll~Í 
pn.ssnsse ; mas não 6 por estes pl"incipios qul! 
um r epresentante da n~.ão se devo di ri"ir . Q<tando 
se -d i1. que llSta ·id~i\ é auraç:llln pcla opinião 
publica, .. ~orno o nobre . _dep~ado açaoou ue o 
f~zer. nos tc~os tambem razao pau. o dizer:
nao ha opmt_ao formad,l no paiz n este respeito ; 
tem. s1do· ayentnda por al~mas pessoas, P•l r al 
:;:umn Impr ensa, mns, r ep1to, nilo é opini r<o cs
tnbel2Cida no paiz.- Lançar, porta nto est.~ idéa 
cc•mo uma opinião estnbe!eciffa no pn\z pat·a ser 
nbrn~ndn p elo governo,. c · um cstl·ata<>cmn quo 
não póde passar dcso.pc~~ebido. Lançai-~ tnmbeJ;n 
como um mc1o de c,mc•har os partidos, e sntis
fnzct• ns pretcnçucs de 1\m ou de dous grupo• 
igualmente · nlio é lct~l. '' 

o, Sn. s,w:\() L OD.t.TO:- E €ID{lresLtl-a ao go
verno, quando o go,..emo nada· d1z po1· ~ua pal"tc 
ú dn m~smn fúrnta estratagema inadmissi"<'el. ' 

O Sn. K rmus : - Sem duvida al::;tima, como diz 
o meu lllustre e bonrado nmigo. Assim, eu espero 
qU:e o mioistel"io se ha de pmnunciar , ou agora 
ou mais opportun~mente, sobre este ponto ca-
pital. . 

O ·sn. K~nt:co (mittisiro •laj-..tStiça;:-Apnia.Jo. 
O Sn. N t; n iAS : - E•~ R);ll"OYeito o ltjJoi a<lo do 

honrndo Sr. ministro da ;ustita pnrn. com cll~> 
contestar umn opinilto que ha pouco se apresen
tou na enmorn qunndo se pretendeu que S. E:c. 
q_nerla ')_no pnssRSse cssn reforma no pont.o dns 
fncompnt•biliíindes, . e que o projocto cr11 do nc
cordo com S. E :.:., contrn o qlie ja 11m nome do 
S. E~. Ctl protestei quando na scs~iio passn:cln ti\"C 
de f.tllar. 

O Sn. SA'I:ÃO LonA To:- E ou tambom pro-
t.cstd . . . 

O Sn. K~~IAJS : - Tambem o meu nobro Amigo 
protestou. . 

· Senhores, uma rdorma parlnmentnr, .ou ê em 
r4!lnção a certos princi2ios e condições d<3 me-

. g1biltdadc, ou em relaçao ao ptoeesso do. eleiç~o 
em si. · Creia· q\\e neste projecto não Sll altera· o 
processo eleitor.al observado actualmente .- m:.ts 
aiterãô-sc as condioões <!e· illegibilidade. E' sobre 
este ponto capital que o governo se deve manifestar. 
é so!ire isto ta mbem que devemos conhecer aonde 
está a opinião publiea. ·. . 

· ·. Têm aliparecido artig<ls isolndos na im}lrens r.'·da. 
· côrte e Clas proviocias defendendo esta alteração ; 
mas é força .:cnfcssar que esta maniCestaÇllo nllo 
se· pôde qnllliflcar como ·Unia opinião dominante 
nõ paiz, porque em sentido' contrario têm· appa
re~do tambem advogados e esel'iptores. 
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SESS10 Ell 18 DE JUNHO DE 1855 
O Sn. s .. Y:\o L o&.• To :-E lemos ~ const!tui~ão. 
O Sn. M"L_t.o ftt.\~CU d:i um apnrte qn:l não 

pud~mos ouv1r. 
O Sc. J:\.,;m . ..s: - Senhores, eu Ja pm·gunt~laondJ 

está a Ulll.uifesta!.ão da \'Oilt:l.!e d>l naç:lo> '! 
(H a o!ih·o apa>•lc gue lambem >lliO puilemos 

OUt'Ü'.} . 

Accusuções se tem ·feito ao nosso parlame~to 
ngoru e anteriormente ; é quo elle nio representa 
a naç.:íll. 

O Sn. F. OcTAYu~o: - E o nobre deputado s:~be 
se o parlamento qu.erérá e.;sa reforma ? 

O. Sn. K:~;:sus , - :ram'!em o nobre deputado não 
o põ4e. saber ; e po1S, nao sabomos ~mda qual ~ 
a opm1lio do Plll? 11- este l'cspeito. 
. O S11.. F. OcT.1.'1'l.1.~0! - Quasi todas as reformas 

~cn\ passado ::.ssim, e não porque o paiz ou. a 
unprensa a.s tenha r eclamado. · 

O Sn. N'llllB.S: - Quando a imp~ensa q \ler ncom~ 
·pacllar a discassão de pr-ojectos importantes qua 
unto n1J:ctt.ão a estabilidade c existencia do paiz 
}lrocurn·se nJ:afa.l-a; como igualmente se est; ... : 
mat1sa ~.meu> das ~epresenta~ões, quando ser1a 
lttna feliCidade que 0.1rnpre~s~ . fosse cntril . nós o 
que ~eve ser em um pa•z ~·v•lisaio, um tribunal 
l'es~!ta,·el, e um b ello ntniha~ que. n.companhc c;>m 
_crrandade todos os aetos legtslattvils, q\lQ os de· 
fenda c analysc com. calma e doutrina. 

O Sn. F .Oc·u."i:t-':>Ó: - Apoiado. 
O Sn. NEnL<s: -:- Quando_con\'irill até que tra

balhos de alta unportancu1 nãó . entrassem om 
di.OCu.ssão · n~ parls.ment<:> sem que a imprensa · os 
orgõ.os officia es da. opinião publica, se tenhão mani
!cstado a respeito d~lles. 

O Sn. F : Ocn Ú~"o : - ApJ>la lo ; mas isto não 
tem qllendo nenhum go\'erno no Br;ull. 

O ~n. !\~>lHAs: - Dízía eu, Sr. pr.:sidente, que 
o proJect<l apresentado pelo nobre deputado como · 
ull! ~_!llvateril?• como um meio de satis fa'Z. er as 
opmiVCS diSSldente& da camara e do paiz altera. 
as condições de elegibilidade, e como as áltera! 
.ll.l_tei?·llS despre:zando o.s prineipio3 sabias da eon. 
Stl(U\Çl!O. •. . 

·o SI\.' F. OcTA.YfA.:-;o :- E.u estou. em parte . .:om 
o_ nobre deputado. · 

O SI\. NEnl.\s : ~Quando o tnesmo ~:overno não 
tem. a c_sse respe1l0 uma op!mão solidaria, por
que crc10 q~c a1~:u11~ !Il.cmbros do ministerio não 
q uere.m as m~ompattb1hdades, no entretanto qü.é 
outr!>S. aa nce1tiio, uns enten3cm ·q no para s:arem 
~mtttuias de,·e preceder a rvtorma da eonstitu.i
ÇIIo, ontros pcnsllo q ue nllo é neccssaria. essa re
f orma : ~uando n§o bo. um ~nsa.mento homo~;eneo · 
para se a~optar e d~relar uma medida de tal 
1mpor_tane•a, havcmo$ de considerar ·que esse ó 
o me1o sah·ador d;t. constituiçuo e do palz ~ ! 1 

De novo _:pratos~ que não estou advogando 
causa propna por lSSO que aou magistradO: de
~! aro qu!l no !lm desta l eg\1\latura.. me tornarei 
l ncompattvel modA que os meu~> Mmprovincia· 
OO$ me honl'~m ~m os seus ' 'otos, que sem. 
pre tenho. sab~do a,preciD.r· e procurar; não faço 
!~ta (.Wo apoia<üs,,. e ha rnllitos cidadãos habi
litadO$ para melho17 · oeeupare~ esta çadeira. Mas 
quando &.e tra~ de uat& qu.e~tdo.de~sas, quando 
se quer unpór uma reforma de tiio granile im· 
ponancia ao pai_z, as parcíalidil.des que estão na 
~· é neceuarto quo naja .uma verdadeira· apre
Ciação e severo eume, é nec:e>~sario que o governo 
se declare com fran9ueza. qu.e llaia d~s réb.a· 
ços qu.e ta!lto nos preJudieiío e · que aUi atrectio a 
sus propr1a repulaÇio. __ 

O S11. ·lii:SJSt:uo tl-'' ){~tu.'IU.~ dã um á parte; 

O Sn. ~~:JolA!S: - Deos p:::rUlilla que dopais nio 
appareo;a a t.al relle.clo. 

Senhores, nós qncremos que o p.niz marche nas 
vias de ít·licidade, que se adoptelll toa.a3 as t·e
f~rntas convenientes .para <>btel'Rios um bello 
fut.uro, mas é pr~íso, e muito prech;o. QU~ 11 
constituição seja. a primeira medida n t tmar-•e 
!apoiadoS), que não iG dêm pi\S~~ que lb.:! se. 
JllO eontrnrios e attentatori01>, que niio se· ti1·em 
diroit.oi. pelltíc2s ·.respeitados pala constitu.içiio. 
que JO. 10. ~em . m~•·eade w casos ~ as cauilll~ 
por que se perJe e susJ)ende o e~eteici-> e capa
cidade yolítiat, e esta lei tanto · lln[>Ort& em su:1 
exiensao. 

{ 7'•·oct1o·:e alguns apal'tes .) 
Agom o que mais notarei, Sr. presid~nte, é que 

o nobt·e deputado pela mínlu província, querendo 
r ell>rçar a utgencul de, p>1ssar o seu pro}ecto, 
ou no meMS algumas m edidas capita~~ d elle, 
declarou que na actualída:ie não erJ. pos.>h-el;qu.e 
o governo marchasse eomQ devia. q!le as pro
viJtciD.s ficado abandonadaS, que o;; presidentt:s 
erão nomeados hoje e a:rnllnhil. deml\tido~. e!e. 
Nó$ em llputE.s j i dissemo.; que J,>ara r~madin:·-~c 
não era preciso um decreto ..!e meompa tibilidn· 
-de.s, bO:StB: ·que o governo não n omêJ t ambem 
pa~a presidentes o~ membros da eamara· -dos dê
putados (-:zpoiaãos); do contnlrio eu farei éeho 
com alguns illustras membros que t~rn pergun· 
tn.dll se no paiz nio ha pessoas que "irvão para 
ta~s emprêgos senão os d~pu·ta~m;. E · pois nãD 
.seJa o deputa.io nomeado )uiz de d trelto nem 
pre.;iden te de provincic, n em solicite qua;lguer 
outro emprego, sen\ Dlllis llm principio etlicaz 
Jlara guantir a independencia dBs representantes 
do povo, qne eu queria ver já tlrmafo .• . 

·o· Sa. SA Yito L oBA. TO ' - M.'as issa ~nesmo n iiu 
cstà na cons.LituiçãQ, e por conscguint;) n~o se deve 
querer. · · 

0 ' . SR. Nsnu.s:- :a~lnico.te eu a compallho ns 
· obser,·n~iles do uobt-e deputado. pOI' minha . pro
vincia r~lath·ame11te no estado de con!u;lão . e 
suspeilsilo adininiiitr&tiTa, ae11do promisc:u& e si
multaneas ~ funeçiSes que quas1 .empre se ac
cumulão nos nOsso& ))restdentel; e a:is1m nilo ae 
póde marchar 'bem. ·Ha provineiu que lim doas 
e t r es presidezitês J)Or &uno, de a orte que estes 
presidentes não podem de mapeir& alguma ·ficar
habilitados . a fllzer Od · serviços q•c as proviu
cia.s · e:d gem- Pela DlÍJlba pt.rte, eu- C\.llllO depu
ta.do 1>9r S. Paulo desejava alli um pre5ide<~te 
qu~ administrasse sem lnterrupçlo, que tives:Jo 

. tempo f! a.~ençiio exclusiva pal'a comprebender 
as necessidades e interesSe$ da província. 

. O Sn. 'M€~ Ftu~co: ..:.. Vai ebe;;amlo · Jl:lrll 
nbs. · · · 

O Sn. Ns;:Bu.s' -Em negoeios de administração 
eu creio qun bavemos de concordar muitas \'aze•. 

. mas em politieà nll.o sei. se poderemos dar as 
mio e. ( Ri4adas.) . . . 

-Nó3 em S. Paulo j,\ .ilvem~ 11m plllo!IO·aohl:c 
e~das· de c:arro, que aio se · tratou de axéeu
tar ; agqrll l.rata·se de tuna estt'::llda-de Jer.io pua 
aquell• provincia, · e DeO$ p Jl"'IÜtta qr.~ ella nih 
aborte. ., 

Esiilnar~i que tenhiil) el:~lt • .todu ·as l inhas 
on vías .!erreu decretadas 0\1 projeétadas : tenho 
porém mioh8.9 apprebensõea que aão ha de· uhir 
n e11buma.: D~sejo qna "!~" · em prezas ·pTOSpertlm 
no noo~so patz, q11a TeJ~O. sous grandM .r-Hill· 
tado.; em um f11~ut0 pro::umo, que aos3os saeri· 
fici<ls e nosso empetlho commum :nlio ae)a ·. um 
soubo dourado ; e aem querer por , · e$pifit() de 
rivalidade deseonC'lltuar as omlra.~ líaba• tentadas 

. -depois dessa. pril).c:\pal 4o Puahyba~•':lil'ei .. afl'ou
. tamente que 11 Tia ferre& de S. haiG eera base 
60lida ~o· progl'es~ e ptodllGÇãO ereaeeate da~ 
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qnell~ pr~,·incia, e da toda a ctrlez:J. de lucros 
aos s<Jus emprcl1endedores pelo! culeulos positivos 
c segouo• que se t~m feito, oft'~reecndo assim alt•J 
penhor nos eofo·cs ~;ero.cs e provineiaes, que j ámais 
sento graYados. 

_?•l:ts diSS(l um nobre d~~tado de minba pro
nnela, !allando a esse respe1to, que os provin~ias 
não podem tratar desses melboraa.entOs, porque 
temos o emba1-aço das lcls ger:,.es com as leis 
provínciaes, . o nté nisso o nobre de P.Utado quiz 
fundar o seu projeeto de ineompatlbilídadP.<, e 
não sí!i como •mcarou por este modo.· Set~tindo 
c~so. confiicto c _obsíaeulo entre ns leis geraes e pro
VJucH•es curnprlt• que tt-atasscmos de hnnnonisal-as 
por <tuslquer pro1•idencia. opportunn, pllr&. que 
não dquem~:etafdados ov. paralysados os melho
rall)entns e bçnetieio• do nossas pt·ovincias. 

Emfim, Sr. -presidente, a he>ra está •avanrada, 
nilo quero enrãdar mais a e~~mara que. me' tem 
ouvido com tanta benevolencia, e t enho concluído 
ns minhas observaç.õ.es. 

A discusião. fica adiada pela hora, c desi~na-se 
a ordem do d ia. ·c lcvant.n-sa a ae3do. "' 

Sessão CDII t.tt tle .J11ab8 

l'tlESID&~Cl.l, ])0 Stt. l'._ULA. CA.~Dl:;O ( 1• SI!:C~E:TA.RlO) 

:Su!<!.w.ruo.- E:cpediente.-U•·qlincia piua ap>·;sen
ta!;{i.o de um reque>·imento.- Ordem do dia.
Penslfo ao {U>"1-iel Fra-ncisc~ Plll•ei.ra da Oosta. 
Approt:açilo.-Pen~l!o á marque:a tk Jacarc- . 
pagwj.. DitcttJ•so do SI' . . A.Ugu$!~ de Oli.;ci1·a 
Adiamento, Digcu•·sos dos S•·s . Oon·ta das Ne~ 
~;es e Jlranddo . 11.e]ei(.do.- Fia:açãó das (o•·fWJ 
de ma•·· Di.<ctwsos dos Srs. Fet"'l·a:, ministl•o 
da ma.-i•.•h:a, Edtu:u·do F•·an1'a c D. F1'a-nci.~co. 

A' hora d.o éoSI11me faz-se a chamada, e achão-se 
presentes os Srs. Paula Candido, Ma.ehado, Cor 
rêa das Neves, Lima, Leitão da Cunha, 'Eduardo 
Franl\11, Dras de Carvalho, Mello F ranco, Ferraz 

'José Ascenso, D. Francisco, BN>tas, Paula Santos 
~tbeiro da Luz,. Carneiro de CttmP.<JS, Teb::eirndé 
:::!ou2.a, J.ima e Silva Sobrinho, Robeiro, Nabuco, 
Freitas 'l'rav!!oSBOS, Rodrigues s·uva. Tei~eira de 
M:ncedo, Dutra Rocha, Sayão LobatoJunior, Souza 
Leio. Castc\lo-Branco, conego Le nl, Taqttes, ba rão 
de Maroim, Siqueira· Queiroz, Pll~ Barr~t~, :Fer
nandes Vieira, 'l'itâra, Padua Fteurr. Parall3gui, 
Zaeharius, Ja.eíntho de Mendonça, seceo, Pacheco 
Jordiio, Luiz Soares. Cncbo, Sobral. Seàra",' Brus
que , Dominsuea Silva, Btubosa da Cunha. c Vieira 
de Mattos. . · 

Comparecendo depois os Srs. F. ' Oetaviano, 
Raposo da Cnmarn, Monteiro . da Barros, Luiz 
Carlos. Bel isatio, Augusto de Oliveirn, Santos o 
A.lnu~ida, Luiz . Ataujo, André B~tos e At<aujo 
Lima, o Sr • . pre~idente declara aberta. a sesdo. 

Comparecem depois os STB. An~nlo üandido, 
· Nebias, conego ::iilva. Araujo Jorge, llenriques, 
Pacca. Mendes · de Almeida, Baude1ra de Mello, 
Almeida e A\bnquerque, Ferreira .d e Aguiar, Hi· · 
polyto, Pinto·. de :Campos. Brandã o. · Nune~ Gon
çalves, Souza Mendes,' Pereira da Síh·a, Co~ta 

· ~faehado, Saraiva. Aprigio Guim:;.riies-, GOmes 
Ribeiro. ~osé Matbías, Pedreira; Ben.riques, H orto, 
Sayao LobaU!, Rocha, 'Barreto Pedro30 e Pncheco. 
L~se e approva-S<l a- acts da seuão aatel'ior. 

. • . EltPED.I.El'I'TR:( 

U_m · nqucrhnlmto·- de Pamp'l!ilo :S..rbosil Rego, 
pedindo um ~os "lugares .de guarda das. g.llenu 
<tosta c:1mo.ra,-:- A' mes-... · · · 

De Fr.xicriN G111lbenne, elltbdito Crtlll~z, ~in· 

do dispensa na lei para poder naturallsnr-se cida
dão brazileiro.- A' cowmi~>ào ue coustituição e 
poderes. 

O .S~. Ca.rno !ro d"' Can>.vos (pela ordem) : 
- Péd• a palavra \)ara dar uma poq_uena explica
'}ltn sobre um peroodo do Correio Mercantil de 
IJoje '\Ue diz o seguinte : « O Sr. Carneiro de Cam
po~. fnllando houtem na camara dos d eputados 
<leolarou que antes de apresentar o seu proj ectÓ 
de incompatibilidades tinha ou v ido ao presidente 
do conselho. » . 
• A rC!dac~ão desse pcl"i<ldo púdti trazer diversas 
mtell1gcncta <; pó de-se euteuiler q ~~~ eu declat•ei 
que antes de 11pcesentar o projecto de r eforrrut 
eleitoral tinha. confere nciado sobre cUe com o 
Sr. presidente do conselho: póde-se tambem en
tender que. ;endo con~ersado,.ou ouvido o Sr. pre
sidente ~o .conselho particularQleute, e conhecendo 
as suas tdeas il.cerca da. neM;sidJ:~dc de uma refor
ma parlam~ntar. ·depois disso á q tte a[lreseutei o 
projecto. Quanto :l. primeira. intelli!jeneía, de que 
pnra. a.pre;entar o projecto procure• tor conferen
eia.s com o nobre presid2nte do con;elho, e ouvi! -o 
sobre 3.S idéa.; contidas no p"Ojecto, CU: ·tanlto d e 
.declarar que não foi isso que enunci~i. Quanb ,, 
outra inlelligencin, de· qu~ llprcsentei o projecto 
com conscieneia, e a.ttendendo bem que o ::;r. pre
sident~ do conselho aceita e deseja reror1nas elei
toraes, é uma lntelligenci~ que éú , nceito, e foi 

. roeste .sentido q~o eu hontam C• llO'i Quando ti,-~ 
a honra de oecupar :1. nttençii"o da casa, -me referi ·e 

·fallei sobre toda~ II.S a sseverações do Sr. presideot~ 
do consel-ho feitas na casa, e · baseei na le:1ldade 
~onheeida, ~ que eu não aiinitto q11e possn ·ser 
post,a em duvrda, desSlli asse,·er.2ções lei tas por um 
homem .t;;:o distineto, o de quem cu sou tão amig~. 
Em outra parte do meu discurso expliquei b•nb .. m 
conlO parttcula.rmento me cheguei a convencer de 
quo n.s &>SO\'cr nçulls do St·. p1·es idento do consel ho:> 
nesta.cua a ta.l res{leito não eriio por forma a\,uma 

·desmentidas nas suas nssev <raçves pat·ticutãres ; 
portanto eu. conclui, dizenllo que- o meu projecto 
n1io era contrariado t~elo governo, nllo era p .n· elle 
mel v~to. e entrava nas idé~s que f6rma · o seu 
pensamento politico n ta\ r espeito. (Apoiados.) 

Eu t enho aqui o apallhamento dos S!'S< ·tneb.r
gt".lpbos, niío o a lterei de fórmn alguma. . • · 

O Sn.. MJU.LO Fn.o.sco : - Apollido. 
O Sa .. Ck"Rl'E I!IO n-1: C•><Pos: - .. moslreio m ea 

. mo ao Sr. D1·. · :!\{ello Franco, pol'que S. Ex. Sol 
prestou· -a i~. e e!lc vio que esta como foi 
apanhr.do .. . 

O_ Sn.. Hli:LLO F1u~<co '-E~t.ol sem- Clrrecçã:, 
alg11mn. · · ·. 

O Sn.· CAn:-re:mo DE Ci)ofroa : _:._ .. e assim como 
e!.U. ba de Aer imp~~$so, porque foi nssim m esn•o 
pronunciado. · 

0 Sn. PRESm&s-ri: -Creio q\le o nobre d e
putado reclama contra a pulilicaçll.o que. ( ,:t 
hoje o M.:rcantil relstivamente ao sea disciU"So.so-
bro lU 11\odift~s da lei eleitoral. . • · 

O Sn.. CA"Rli&J~O n& C~Nls : - E' um . esctare
. cimento quanio ãs expressões do Oo>-r~U, Me>·ca,.. 
. til, as qua.es podem ser en tenditl11,3 de dou>~ modos 
differ entes. 

O Sa.· PIÍ&iiD~l'E : - Pare ceu-me que o nobr e 
. depata-lo fazia .. U!llll rccl~m_\\Çâo . eo_ntra o Mer
·ca,.tü.. e nest3 caso lhe dlria que easa fo lba niio 
tem eontiacto algum com est& CllS&._ .a J:tenbuma 
condição está sujeita., e que s .:: m iulda alguns e~ em
piares a.es ta cas.a é -por ::simyles aeter.!ncia' á mesa, 
que lh"a reconheCe, mas ·nao . tem alçada alguma 
sobr~ e !la.. . · · - · · 

O Sá. Cus.Ktao DE CA.lO'Os : - C,mo e~$e 111'
tigo p;idesso· ser entendido de certos modos dif
torellte;l, Cll · quiz cxplical-o , contando qu e es-
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tns cxp1i~a~Õc> scriio pulo\ic:dns nn Jontal do 
ContY~Iercio-

o SV". l ').. t•~ l'Ul'lC!:'t'O: -Sr. pn~Si c \f·nt~. ~Stá 
])rQXÍllll\ 1\ lli~cllSSÚO dos Or<:•Ulh-TIIAlS, lli'!!CLSO c.lc 
,~el·tos escltuedau.:-nt{)S ; h ontem l'crgnu w1 se po
derin. mo.r'ltim· um cotu() (llltJ adtlit.:'\tl'h~l'lt.n n um 
J'tH}UC L'l~eut~) <JUC se discuti:1, u p:trn o cp.~nl s:e
lUl\'ia VClJCifln Hnul Ul'gencin.. Nl'to mo fo1 de· 
íerido ; c pOL' i~sn t:_~onho hvj~ c.l«l man~a1· tu11 _r(.'!qt~c
l'inu:~nto f• mesa, Jnll'l\ o que peto ~l \ ~ Ex d1gth.'-se 
cons\1ltn.r lt tn:S •'- s'-' tne concede tn-gonein para 
aprescntnl·o ..• 

O Sn. l'nP.SmE~TE:~D~cl:we a mntct·ia sobN que 
,·cr.~" o seu. l-eqn.C!dmcnt .. ~. 

O S n. D. 1-'IL,,..ctsc> : - l'cço i~tforma~i:i~s :w g.r 
, -emo sobre o :n·:>cnat c.lc guerra. 

C.>nsnlt:vln a cas~ . clla nnntt~ ao p~aido. 

.O Sit. D. Fn.,xc•sco: - O meu l"Cqucrimcnto 
ho11tcm conttnh,t -tua.; part<!s; llltl~ Utun c .Jtoje 
desnecess/Hla, p,>i"<]U•l "'-' Jor,o! do Comme>·ci<J 
vi ().uc um illus trallo scmulor pela Dahia jic tam
bcm !Javltl t>ed!Jn i11forma~ües sobre n mesma 
mnt,;l'in, isto é,'.vi que já se tinha cxpeJido úr
dens p~wa 11c proceder ã eleiç;~o de um senador 
pot' llquelln pro,·inein, ~ o St·. p1·csidentu do 
dm~clho disse qlle ostav:<o .uadas as (\1-.:l<!r.<; . 
P c<lla t:ln iufo•·maçõcs, porque t lnh!l. ouvido 
di_zer que cspcrn,·n-sc que ce1·ta p cs.<o-..t chegasse 
::. i •Jade nmrcndn n,, lei. Nllu dc,·o erer em 
tal ; npcna~ refiro o b<'at:;, que nliús pólc lovnr
no~ a pens:&.i' flue 2s pro-vincias sKr> pal't.Hha de 

· alguns pr otegidos, o qnc n1o. é posst\"cl ttdmit
tir--se. 

A ou\.t1\ parlc d~ mcut'C1llcrim: nt? mnnc.lo a;:ora; 
c n scgtlintc : (L é.l . · · 
L&-s~, apoia-sc, entra em <lis.;us ;:io,c sem <lclJat~ 

é t'ejcito.d_, , o sc~niut~ reqncrim~nto: 
" Re<J.u'ciro <Jne se pe~.n-ao governo que ·infol"lllC: 

1•, <Jll0.1 !oi o wr.lo.d~iro prejuízo que sotT,·o•> 
o cob·e publico eou1 o!l cxtr:w1 ,~; c falt.ns que 
se dcr:'io no tlt&~ual (\c gucn·a; ~' so n Cu.zunll:a. na
eionnl foi indemnisntln c pot·quc m~io~; S•, quncs 
n.s pt·o\·idcneins que o ::;oycrno tomou p!!.l"n s " uão 
repetirem •ualcs t ncs ? 

" P•lÇO uo. cnmm·a do; uoputnJ.)s, 1!1 de J nnho ct., 
JSj:>.-D. :b..,J'CUtt:isco. ~> 

o sr.. l'nt;mJ:C:<Tl>: - Yot!Lr:1o contra o l"~CJ'l~
rimcnto ;J( Srs. Jcputndas, c s.)vunclo Ulll p•·~.:e
dcnlo ultimamente l ><>vit!o, qunu,(o t1 mo.i<lrhl dos 
presentes votn t>t·ô Olt contrn, n snn ,-otnçi'io é dcd
s h·ll, cmboTn <>8 \"Otos dcelamdos niio constituao 
casa. (llc~lmwr::i)~s-) 

t:omo .a camnt·a n~o eslt1 lembrada do que se 
IJll$SC/ll, eu ,·ou ler-lhe : « Quando so Yotou lta 
poucos d lns o nrtign adtliti\"0 elo Sr. Hcnl"iqut·s 
1)jlrn que os jni1.e.< de direito p.'\SSns~em os nt
tcstlldos !tOS JUiz!!!~ nmnicipaes, Totátàl) a f!l\'or 
al c 2 1 contra. H:t\"'i:t ~ Srs. dcputado·s pre
sentes e cnt:io a não ,-ct:irilo, mas o St·. presidente 
dceiu•o que, npezar de niio terem t odos vot.~do, es
ta\':> o art~o o.d<lith·o np~r-ovado, porque .31 em o. 
maioria dos· prc~entes. " I! oi i;to su~edido eul 2:3 
de Maio d o 18;;5. 

O Sn S rQ::llml Qt:Emoz :- ;\Ias agora não l1avia 
(:\S:L. . 

O Sn P.lESlDlZ..'<TÉ:- Dcctm·o ao Sr. deputado 
quo q-tt~ndo se procedeu h vot;-v:.ão · o Sr. scut tario 
eontou ~ m embros presentes. · · 

O Sn. SlQu&In.\ . QuErnoz :-Às nC'ssa s .roclam~
~ões . s.~ contra !1. proposi~.ão de ·v. Ex: de. que 
~inda n•csmo n:io bav~ndo c:~sa n \"Otllção..s().tia 
_ue!cisiv3 . · .. · · · · 

o !S•·~ niu ... , ~. ú,.rvQ.\ho:~Sr .. pr~id~n~. 
.pouco lll~ im~o~ta que o requeliroenJ;o sela.ou•:não 

!!.ppró\"MO, HlM sou obrig!ldO n fa1. ·~r al11mnÍls oh
Scl"V3CÕ~s ~obre n d«laraç-.'io qn<• \". Ex. ttcnba c.lc 
fo.ztJr ú c-"m~ra. O nosso l"CHiulcnto ~ 1uult1l c:!X['H'~S:)O~ 
clle dct" •·•nir>a qnc ncr>IHilll do;s g,":!. clcpul:u.los pre
:>ent.<>s poderil ~scusar,sc de votn•· sobre 'lunlque,
uwtcrin qne for Sotbmcitida :& ddibcrnr;iio tln C!lSa, c 
logo que haja alguma duviJa sourc a volnçiio, cada. 
um :Sr. d~.!Ju•:ulv tem a direito de pedir A sua ,·eri
fica~i'io, ~ 11110..: possivcl que uma medida quo.lqueL
possa ser appro,,ado. ou rejeito. la sem qu~ s<ja pelo 
numero de votos 1narcaJQ no l"êgimcut J d a casn. 

· iAllOiccdos . .) 
V. Ex, Sr. presidente, t~ve a b<Jnd:\clc <lc mnnuar 

l~r n inscripr,i.to de um p•·cccdcntc de que en. 
tr<>mo. l\vs todos SC'mos te><temunllns d o que 
utuit.n.s vezes nlio se prcst:1 a n~cllsSa . ia att.en.;ão 
n algUtlt..'\::t '·of-nçõcs tle pouc .. 'l itnport.:nlcÜlt c a 3sjm 
talvez que a maio.- pBr!.<> dos m~•ubros ib cnsn .niio 
attcnde$sC no occurriuo n:t scssiio <IC· <JI1~ \". Ex. !J:L 
pouco t'~llou. · · 

E de cN·t(). H~nhol'cs, n.to sm<n pos..; lv.:l qttc 
a cnn1nrn. soncciono.-ssc pol: nlcio dt) uma. s ilnples 
decla.rnr,~o o que . conirnrin o $Cu 1·1\:;rim~nio, q'"' 
determiun mnito expte<S.'I.menle n. f,)nun. pot· quo 
pódo se1· moc.liflcndo. _Ncllc lw. nm:~ disposk:ln 'lllC 
dctcrminnqn o n~nlutnl Sr~ depntndo po ;Sol cscns,w
so Llo Yú~tl'; ~ .ass:m, .:p:trn. a<:J.milt! l'-S~ R opin:ãll 
cont.rat·ia, C · nece~stú'iiJ reform4L' o rc~i oic-nto, e 
ellc não pôde ser .reformado p<>1' uma s:n1ples 
dec!n•-n~ão, é preCi5o qnc s.!fn~a uma IUO\:ii:O, que a. 
cnmara n üiscutn c YOte sobre clln. . 
· Não en~endo pois que possa ser ndnl"ttida iL 
opinião de V. Ex .. , de que a \ 'Otaçiio <l•:YI\ prcnt!eccr 
s~mpre qne ltaja maioria dos.pt·~scntcs pró on con
tra; cst~ ó nm prllccdente que n:io l>ólie S 1ts~ntn.1··se 
por fórma. alguma.. . . 

Pot·tnnto peço n. :V. EX". que s~ <ligno s Misf<t
zi!'r uo pcollJo muito t·egimental de \"ct·ifi car n. 
votaç;lo, c tMto isto é mais ncccssorio q uando 
Y. Ex. c os Srs. secretarias h :to ele s~ ·· .tes temu
nhas uil que no. c:lsa não csb\o os mcs tno s se· 
nhores que cstavü.o ~aquelln vota~,:1o . . Alguns 
cnLr•\t•tio p<~stcrlormenlc c outro s l.!llvcz sahmio. 
l\iio quero com iot'.> dizer quJ não hon \"csse nll· 
mc:ro nn cnsu, mas !Ja\"'enoo du\"idJl~ sobre I} 

res11lt1LtlO da \"O!&CJ1Q , eu peço a sua rccti li-
çaçãp. -

o Sn . . PftE"'DJo::<Tl': : - En t~nho nlgttm cs
crupulo em snbmcttcr 1\ TcctifleRçii<> · 11m e. votaç:ío 
declnrntllt jú fmdn (<llJOi<rdos); comtudo, se o nobrl! 
deputado qnor nppcllnr p:tra 1\ casa, ~tt n eoMul-
tn.rtJi... . · · . 

O Sn. Dus 1m CAtt\".\t.IIQ ·-Snboictt'oJ ·lllc intci
ramentó u o j)iniào de V. Ex. 

O S n. PnY-~IDB:<TE:-Dc,·o nindn r cco1·dar no 
nol.!rc deputado qne. na occasi1lO eu1 qu<1 p11.~u 
n<1uelle prcce.lcni.C eu niio era dcs51\ opiuiiio, 
mns como n earn:u-a ':otv"- por dlc, cu abaixei a 
cabeça. E não ·foi de wrpresa qilc isto s~ passou : 
houve nlgu.ma rctlexão, mas tlito · hn,·cr.dó no 

· ,-egim~nto letra expressa sobre o l(ttc se · hn de 
fazer qttnndo algmn Sr. deputado n:.o qt•er votJtr, 
parece-m e s~r este .o ·motivo ·porqtle · p •tS&Olt es~o 
preccdent~. Não oont~ndo o· -regimento ~ :!is.posiç~ 
>Ligamn parll .o ·caso de recusnr o àcpu1adu - ,·otnr 
1wó ou conh•a, p:\'rece niio ba...-~r melhor r ccu'rso do 
que '!·MO-pt.:tdo. · · · 

I'Rll\{EIRA: !'ARTE DA O.RD.Fhl DO DIA 

~!:::<SÃO A.l"UA,~C~ PEREI~ D~. COS~ . ' 

O Sn. 1). FnAl>Cl!'CO-.(pela or.Jem: :-Eu peço n 
urgencin para quê se trnt,e eni prhne!ro lugar de um 
»rqjc~\9 em_ que se4;oll,cede·vmapensão !l l.un, -P-obre 
Iurrial . que p~t:M~ um brp.co nn bat~l.hn de ,M:Or.te-
Caseros . · _ . . · _ ... , . . . . · 
_ . Appro~ad01 .t\; urgcncia,. tem uma só; <lisclls· 
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SESSAO E~l 19 OE JUNHO DE 18:>5. 167 
:1 io' c •l appr0,-a ]') unanimCillcnte •> p70jt!clo 
<rue cnnccuc :1 Pensão ammal d·~ 21ll:) a•) íttr· 
l'iel z-..,forma.uo Frnrzcisco Pcuira da c; •s tn. q11e 
f.,; mutilotlo no broeo direito na batalha d~ 1\[onte-
C.~s::-ros . • 

EutL·.~ f! ll1 <lis.eass~o o. l'esohlt.:.io. ,·inda. J~ s~naJo, 
tt.Ppt•l) \·ri.n lo urna pen;~o ú. nuu·,lu~za de J :.\Cn.r.;, • 
pagnú. 

·o S1". A.u~u ... to de ()IIvclr4 ·::-Peço a 
''-E~- (]ltC tne manle'yir os docu,nent~;. (E' satit
{âto.) 

Tcn<lo n cnmnra obscr\·n:i<l os ~•for•:os eon
~tantement~ p )l' mim feitos para n lo nu:;mcntar 
os encargDs que pc•iiD sGbrc o the5ouro, jã tiio 
sobrecm·t·cgado d~.> tantas pen>Ô>S o Olltt·a; dcs· 
pez:ts pcssoaes, nüo ~trauhará que eu v P.nhn 
nl!'):'fl--;>s.lit al·•nmas e:o::plieaç(ies á illustre com
lllissão de · pensões e o rdenados a re$;>eilo do as-
sumpto qne ~ra nos· occupa. . . 

O Sn. GO)t~ llrnsmo :-À. cmnmissão nio ten1 
nada com isso; a res<>lnção Yeio do senad<>. l>o· 
derie. a eommis.~ão dar um parece~ ne&$e sentido? 
Não era possh·el. · 

O Sn. Pn>:sroE:>.-r>: :-0 proje~to é. do sena:lo, c c~tú 
oin .2• discu.ssõ:o. 

O Sr.. Au<H:STO l:IJ; Or..n·Ein.~:- I sto não o 'os li\ a 
que t:tt l)C~.a a:> menos i cam:tra que n commissão 
seja ouvtdn tLCerea desta preten~ão, pretenção·de 
d.'ltn muito mmota , porque S)lllle não engntlD é do 
lSlO ... 
U~u voz :-De 18:3~. 
O Sn. Accu;,To nz OL~vo:m.1.:- ... ou de lSW. 

Ora, de e nt•1o até hoje podem ter occol·t·ido olrcum· · 
stancias que tornem este favor immcrecido ou 
mesmo impos5h·cl. 

Eu. riotJ, Sr presidente, que a Sr>1. marqueza de 
Jaearepaguú. ja gMn de du'ls pensõc$. ·· 

U'u ,-oz :-De duas sú I De tr~s. 
0 Sr:; À.OGCSTO DE 0UVEIIU ;-Ora, dar-se uma 

terceira. ou quarta, na opinião do nobre deputado 
que ncaba de mo dot• um apart~, sem exam~, não me 
parece que seja muito regular ••. 

O Sa. Go>>tE.S Rto~:t!\0 :- E tem at.;m diato mon
te-pio. 

O Sn. Acou,;ro oE OLIYY.IJH :.:..~üo sei se ha na 
easa pP.SSOM compJten!Ai pam nos dar as nocl!!lsa
rías informJtções, Sd algum dos Srs. minl&trOll po-
der>l subn1inistrar-no' O:>liU inrormaçüe»... . 

O Sa. Go~E~ Rmmn.o :-E' eou•a antiga ; os aub
·ministros aetnaes nada tem eom isto. 
. O Sn. At:oosN DI: OLtYEnu. :-Em geral eu sou 
onturalmente· propensó a votar contra Rugmen· 
toa ·de· dcspeza; desta naturez~, f;~,zendo UDIIl .OU 
outrA. excepçüt'l em uma ou Olltra circumstancia, 
o mórmente qru.ndo ·as pensõe.a são concedida~ a 
v.iu,·as e orpluios de militare.~ morros em . com· 
bate. Não s,;i se existem ra~é'ies oue abonem o 
fa.-or .conaedido pelo g.>yerno a est.a Sra. mnr• 
Qtiez:\, porém duejariA que easn~ ro!UÕ~S fossem 
devidAmente 11.preeiadAS1 pela oasa, p:u·ecarido·lllC 
.cst.E objecto dig11o de algum cstu-lo. • 

Tah·ez que &3 razões que se aUegaNm sejão táes 
. que me levem a dar um voto f"VOrot\"el A resolttÇão; 
. antes porém qne a cornmi&$ão setenba pronunciado, 
antes qu~ alguem na ea~ me dó inC..,rmações t4es 

. QllC díspen3em esse estudo da commil!são, não posso 
dnr o mcl1 \·ot > aJ projecto. 

E' ptlr isso qu~ peço Ucenl)ll :\ eamara tiAra sub
mett~r i sua cansideraç-lo um réquerimento do l'dia
mcnt->, afim de que o projecto seja.remettido ã eom- · 

1nissão l-\3sper.u.,~~~ •lnt! o.tre!e J~YQl~ s oro. d.:- p~n ... 
sv~s c ord ~tuulos . . 

L ê-se, CLpoia-se, e c:üttl em dis~n~ i lo o s,u.,~tinto 
requet·Imcnto : · · a 

. " ~~quc_ iL'? q?c ::t scgtt~ttc :rl!.sOht~io :;~ja remi:t .. 
taUa :L con.1tn.tsS.:\o de pcn~o~:) c ord~na·los.-S. a U. 
-.·1ugu$to <le úlh•ira. » 

O_ Sr. Corl:"'t';a d.:l.sNc-vo oç :-Sr. pl'Csidento, 
eu nao costumo de~ntler e ~ust_ent:u qucstiJcs n:1s 
quacs.mc pnl·ccc nao h.avt}t JUStl!J.l.; ma.;quanrlo

1 
ou. 

pela d1seu>suo. ou p:)t' d~umentos que ~iio preselltll ' 
m~ convenço di1 que u j ust.iça ro!clama em fu ,·o1· u.I 
oi)Je~t :> dn que se h ata, não só d•)n o meu voto con10 
d~SCJO qnu " diseuss'ío tenha ~ mai> prompto' e l'a· 
)Hdo ondom cnt'), para q ue Se>Ja nLlcudi~o o d:r~it) 
das pn1·tcs. 

Eu n'i<;~ sei b3m, e nem quer.:> sallcr, o ost:do em 
qu' actualn~entc se . P~<$,1 achar essa s ~nhora a 
·quem o proJ&ct? concetle cs~~ p~ns·'io: unio:amen r.c 
qu~ro_saber ,;e lhe assiste direito_ ;gual ao que t-~ll'l 
as31StJdo a outr3s que as tem obt:do desta calllar.l. 
Con,·eMitlo pois disto, niio só tenho rcs6h•hlc. vot~tr 
em favor deste projocto, como mesmo opp6r-me à 
qualquer p,rot.!lnç,io que e<.:rtru cl lc se illtentc. 

O requenmento do nobre dcpukldo, aliás mui c:t· 
bhto em outro projodo que se-aprcsentassH sem ha
\"Cl' passndo pelos tramites pa~ onde este pnssou· 
pelo cadinho da rcl!cxã:o, que dc1·emos ~ltppvl' te1~ 
ueput·ado este no .~enaJo, c~rtamcnte não é applica-
vel ao actual prOJ~cto. · 

Ycmos nüs, senhores, qu~ cst~ prokcto p tS~Olz 
no senada, e não ae~Teremos suppOr qtw o s~"a lo 
pz·ocedcu lc\'iana.mcnte quanio o Yatou e sullmct
t~u li. nossa approvatii:1. 

Eu vejo.tam\)cm, Sr. pre$hlente, que este po·ojccto 
foi examinado pot duas commisso~ uo senado, 
por duas commissücs n>\5 quaes flgu.riü:> .llJillCS 
muito r~:speitavcis. Pt·n~árüo e Hes sobre o prQ
jecto, apl'\lsuntd.t·iio o seu parecer, e ess~ p:~rc
eer rui uhcuthlo e ap;;=~vado pelo s~oado. Pot·· 
to.nto, o que tcmcrctnos em vot:lr em seu ftl\'oJ' ? 
TemeNmos pon·cntun\ quo as nob1·cs couuuissõ~s 
do senado se dch:~.ss~m illudir, e procur.ts>eJu 
illudir t~quclln iUu$ti'C corporo•::io ! T.:&r.ercmu~ 
q ue o ~~enado se lleixnssc illuJir e approvassc 
este projocto ~ Scrin uma inj tttia tal auppõr. 

So pois . nuo podemos roceia1· que o senado 11e cn
gana.,!IO cu fosso illuúiJu; so mio> p odemos suppõr 
quo duns t:ommis->Uos compostas de hNucns u1uic-, 
rcsp~ltavaiH li() ílhdisscm, ou procurns.;e,u illu<li•· 
o l!Onado, nito vcjG razi\o para q11c so qu:!irn SllU· 
mctt~r ·tl umn commissiio do casa este projoct•>· 

O Sn. Go:ues llun:mo :-Este argumento é thco
lt>gico. 

O Sn. Conn~A. l>.\!1 N~v.:s:-Argumento theolog:c<> os to 1 :W so ~ úa thcolo:;io. do nobre deputado. 
Senbore~. ou o.$tou ceno de que o tl!querimenLG 

em dlscussilo tem por Jlm ma1ar Sllave o tlattt· 
ralmontc o projcctc. · 

O Sn. A.uoosTO no: Ouvun.\ : - N;io a.poifldo. 
O SR. BR.\XoXo :--Isto é uma accttsaçio fúta ti. 

commisslio. · 
O Sn. Conn~.\ DAS Nsv>:s : - Pdo menos é dou

trinn corrente, que todru; as vezes que queremos 
livrar-nos -de certos comprornP.ttimemos. quJ que
remos desviar uma· questão que entendemo~ não 
dever passar, lanr-amo.; m·'ioo deste narcotico de 
remetter o project.:> a uma commiss~o onde teril de 
·ceneccr . 

Este projeeto. senbor<Js. ó a~p!'Ovando uma pen
si\:o 'qne foi conceJida a 3 de F c\·e~eiro de 1~ I 

0 SR. S~)Ct"OS E ALVEroA. : -Já prescreveU:; -tem 
decorrido mais de 3Q annos. 

O Sn. Connt.~ I>.\S Nev.:s : - Ect~o prc3erc,·eu 
em (aTor d " pessoa a quem f.>i concedido o direito. 
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o Sn. s .• , ... o~ t> Al~tnO.\ : - Preserc\'éU em 

í.wor do thcsouro. 
O S11. Contu:;.\ tv.s Nr:n:s:- Scnhot·es, em vista 

<la,; razões qssc ac:sl><> tlé <'>:pcnJcr, o não tendo 
ouvido :u uourc. d•~putado dizer couro al"uma 
que pnde~S~ jus(ifi~,H O 8Cll l'<''lUCrimento, 

0

\'o.l." 
conha cH~a 

Se o a obre clcptnn.Jo sn.bc n!gnmn cousa cont1·:>. 
o diNito :>. es ta p~nsóio dn pOdS<l:>. n quem foi 
clln conecdidn, pc~o-Jhe que nos dJcl$rC com toun 
a franqueza. · . 

O §n. ~llGtSTo DJ! Çlt.IYEIRA :-Eu quero infor
n1açoes .. ccrcn. <lo dn·.:1to desta scnhorn, c desgra
çadamente ate :1g9m o nohre dcpntado não n ns 
t.em dn<lo. 

O Sr-. CJr.!loa DAS 1'\F.\'E.;:- Eu confio 1111 opi
nião d::.; ctuas connnissiJc,; do senado, c na d <!
cisào do proprio S·~nado ; pot· conseguinte t ~nho 
esta prcsumpç:lo em f:wor <la minha o-pinião não 
tenho pois mnis ((t\C esmerilhar o <lir~ito; agm·n, 
se .o nobre deputadu entcntlo que niil) hn rnziio, 
sa Ju1gn que o senaJ.o r~i ittudido, tenhn a fmn· 
qne>.n de n<>l·o dize1·, que eu de~.:le já lho hypo~ 
lheco o meu voto, se por acaso provar q no n!i.o 
lsn <li:reitc.. : 

Siio · cstns as _r:ulíês que me o brigão n ;otar 
contrn o rcquornnento. 

~Sr-. Br:..nd:'io :-5r,pres:.iontc,uio JXlSS..' 
de>xm· do votns· pelo :rcqucr>mMto elo mcn nobre 
nmi;;o dcpulnuo p :ln minha provlncia, ~··que en· 
tendo qtio, embora n pensiio .concc<lhl:t " Sra. Jllnr· 
qllcza «~ Jncarépa::tu:t s~ja pcqncnn, todat·in é de 
S\ttnmo nltot·ossc, <.: de ncce;;sldaclc !ndeclinavel, 
que se e~amín•) se com clfdw ellll tem dircil:<l n 
~ssa pons~o. E t~nto. mni> nccesso.rio Ott julgo 
1sto qunsito n pens:<o fotol conccdidn em tS:3(l c tcnt 
jaziüo n~st:1 coso. <lcsuc nquQl\n épo~n ntó hÔjc s;m 
se trat.:lt• dct!n. 

AJ.:m tlo qs;c ncabo de <lizer, mnn <Jtürn l'nziio 
e:o<ilSle q\\e ·m o <letertninn 11 vob•· pclu l'Cqtt~ri-. 
11Jcnto d«?. meu nobr~ :unig('), c é \'ê1· qn•) c!llsa 
scnhorn l " giJ>.n de duas Ott de tt·~s pr.;-staçi:•cs 
d O thCSOUI'<.'l. 

O Sn. Go:uf:s lhnE:t~o :-De Lrcs pcn si:ics tio thc
sottro • . 

O Sn. J.mT.\•> :o.\ Cc~n.t :-Tem lll<:'il) sol<lo 
monle·pio c nma pc11s:io. ' 

O Sr.. !\[t·:Lr.G Fn.\xco :- :\[tlS cl!n é nob1·o o o 
po\'<l tln que scn·o soni'Ll pnm t:.nbalhcu· pai·.1 os 
nobres! 
.o Sn. 13n., lo>1o :- u~nstn <In i<>lhn llos pcnsio

nt>tns LI <> Cõt!\<lo <j ll•> clb uc~rrucln \lll)ll pcns:io . 
eonstn mnl~ qn·~ t"m •nonlc·J•io c melo solüo d~ 
seQ ínllccitló m:trldo. 

l"or r;onS<:!:;t~intc, c mist.~r qnc t;C cx:tmino se 
lhe ossu1Lc tlrrelto n cstn :10"11 pen ,;:io quo se 
lho. quer conceder, prinetp:l\mcntc }>Orquo obscn·o 
que n !;Onnnn que se de;;pcndc com os pcnsio
ulstn.s do estnclo ):í excede de 800:0003, c tam-· 
ll<'t\1 porque c9n~1dero que tnlve:~: outros c"istio 
eom melhor dtrctto, a quem dcvct•cmo~ . attcnder 
n esta \lU llt\ SeSSÜO sefTnintCa 

_Assim, Pt'i ~, se n. Sr á: m~ll'quezl\ n àfJ tiYcr um 
•lu·eito bem funclauo bem liquido a estabeleciuo 
lllCJllúl' S~l·i• QIIO guàrdcmos CSl;eS 3Ü()$ para dar~ 
1nos a o~>tro que mnis necc!lsidade .t.enha délles. 

Purtanto, p~ra pode•· votar conscle~ciosamcttt(> 
qnero. o~tcr mformaçõms, 'lltero que á competcn~ 
cor~tmssao <l:t = enunc.tc o seu· parecer J?ara 
~sun Uca,· cn habilitado n formar o meu }uazo 
·n,;t.o· .como o n·to posso basear nos documento~ 
~~;e~pan.'Ccm, p :>rqu c entendo qu e ellcs P.ara nada 

. O m"u Mll1·c ami~.> - licput.'luo p~lo P~trÍI.h ba 
lffi pll:,!li:IUclO .o rcqu ct·inlCltto, disse que não lnc~ 
ccssano o11>1r. :.t. •·cspccLiva com·mi&siio da casa, 

porque o objcct.o j ;, f<>i trnta:lo no senado, de
pois ,Je onviJns as competente~ commissik's a!li 
nüo sen;!o de presumir que ~lias quir.esscm n: 
Iudir :1.0 mesmo senado, e este :"t camnra dos 
8t·s. d')putados. 

~ias lembr.nrei M me~• honrndo amigo qu~ se 
estcl rnz:1o rossc suffietenU!, ell:\ nos lct·nt•ta ~ 
nunc~ vçtnnnos contra. pro~ect.o :~l:;nm que do 
scnau•) YICSSe, n nunca thscutlrmos os seu s netos· 
e n"stc cnso " cnmnrtt dos St·~. d eputados tient·i.i. 
reduzidn n ser um mero r.:.gistt-v dos netos do 
sen!ldo. (..tpoi<t<los.) . . 

Agon noto o nobre Jcputado que o 1ncsmo 
senn<lo t em eon>tt~ntcmenre manun..to ús suas 
commissuc's os projoctos quo l he são 1·cm~ttidos 
desta cnsn, donde resulta que ~o menos por uma 
bem cnoon<li<ln reciprocidade tambcm. iJc\·emos 
sllbmetter ás nossas eommissües os projcctos que 
cllc nos cnvinr. (Apoiados.) . . 

O Sn. Gol.IES Rro"xno:-E' p ot· isso quo on disse 
q_uo o nrgumcnt.o ct·a theologko. 

O Sn. BrtAXDÃO :-Concluo pois dcclnrnndo que 
o ne~oeio precisn. de csel:Jrccime ntos. ·e qu e, nes
tas circumstancias, não me pn t·ccc prud ente e rn
zo:n·el que \"Otcmo~ sobr~ o p1•ojccto sem que 
a eomminão respccti vn d.l n seu pat·ecer, fun
dJ.t)1cntan~o-o com razües qll~ n.:>s inclinesn n 
plns:lt' pro ou. contra; c nc~te s~nt.iolo vow pelo 
reqt~crimento. 

Xiio h(\\"ando mais quem pc~a n palavrn para 
fullnr sobre o :rcqncrimento, é posto n voto~ c 
rejcitlldo. 
FiG~ n discussão do projecto ndinda pela hora. 

SEO'G~DA PARTE DA ORDE~I DO DIA: 

FIX ;\~ÃO DAS Fvn<:AS DE }!An 

C.mtinítn a 2• discu~são do m·t. t• da propost:. 
do :lO\'et·no qno fi~n. ns f~rçns tt~ mar pnrn o 
nnno fir.nnceit·o de l S:li.Õ n 1SJ7. 

:::\iio s~ nchnn<lo 11:1 C;ISU !l.lguns dos or<tdor~s 
inscripto~. o Clldcndo ou.lros n sl\n \'CZ tlc fnllar, 
Y~m " enbcr n pnla\'1.':1 no Sr. Ferraz. 

o Sr. F.,.,...,u,., ;- l)r. pr~sidcnt ·), tomei n pa
lnwn ncs ln dl~cussiio quando outrv em o minis · 
tt·o ua mnrinhrt; nctuahncnto se nebn à testa 
llcss~ rcpani~.iio um meu nohrc nmig(), c npc~nr 
do sun tLpplicoçilo o talentos, nrto poCicndo cstn~ 
orientnd~>, como oi ncccssario, na mnrchn do~ ne
gocies n s"u c:U'g'O, mister c qno Clt nbnndonc 
os pontos sobre o~ qnncs dc•ia v~rsar o meu 
discurso, c npcnns lhe fnça <lous pedidos. O pri
meiro pedid1). ,·crs.'! sobre a o•-;rnnisa~iio do pcs
so_a! da martnhn, c o scgunilc c cspeci!t.l t\ pnrtc 
mtltt.!!.L'. 

Sr. presidente, pelo relatorio do.nc.brc ex-minis
tro $e reconhece n difficuldaue que bn p~ra ob
ter pe~sonl sU:ffieientc, não só para o corpo n:~.val, 
m.ns nlnda par11 11 mnrinhn>:em. O :mno pnssado 
en tive a horim :de dirigir-me no nobre e~·mi
nis tro pedindo-lhe Stul nttenção sobre ess:1 diffi
culdnilc, a · qu'll v.:~i-sc tornando cc•mo que p er
petua, sem quê o · governo lance m1io dessas 
• ~stit.ui~ões · ~ que os óntros pniz~s se tem ser
v ruo p:~.t-a ahmcntnr ·n navegação naeionnl, e por 
consequeneia erenr um viveiro de marinheiros 
para a marinha ·de · guerr:~.. · 

Podemos, Sr. presidente, ·segundo n e::pressiio 
- d.! um nobre a~putado por 3. t'aulo, ditei: · qu.e 
·o.; · r elnlorio.i dos ministros da rn3rlnba até . o 
presente t~m sido apenas · tratados sobre dUre
rentes pontos, cxpos1çlio de tbeorias que nunca 
so rcnhsaro\<:1, o lll!J"UM relatorios l tn que se 
podem chnmar \'crdotleiro·s romances.; . 

O Ss:. Accn:STo nv. 0LI\'Itlt'~\;- Apoin..to, cspc
cinlmcn lc o elo Sr. Zacbarin5. 
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O S n. FEMA7. :- Ale hoje, Sr. presidente, u:1<l~ 
tem ~anho a tnruinlln n~t.c po11t.o, p<.n·•)uc os 
corp.;"s dõ itnpcr.iaes marinheiros annualmente 
v iio em lletinhamc,nto, c no· futuro se p&de dizer 
<)UC , -i\•) inteiramente esmotetei', pot·qu" é difllcil 
ltojo o s~u reérutamo•tto, c · o Itumero das descr
•:~cs sngmenta. diarinmentc ; e, senhores, fnllcmos 
11. vcnltü.l~. a providencia que passou no corpo 
lcgislutivo uugmcntando r. nUJnero .dos annos quo 
de,·cm servir nesse corpo os indi1•itluos l'~CI'll· 
tudo.s, importn uma verdadeira escrnvid>io, e por 
isso, pois, Si! llM•Wo difficultlM,cs em obterem·so 
' 'oltmtl'lrios pnrtJ. e•sc tim, ~cndn imposBil·el o.re· 
c rul.amcnlo, em \'isttt dos grandes sncriJicios CJUC 
so. r~ com eU<>, ''isto ~st:í. qu~ lu!. do n1u!to suf· 

n3. Jlopula~ão· p:lrn os_ empregos puLiicos. N in
guctn ll~ 'rue uao que.tra. sue empregado puLlico, 
po~·· 1~\;.U::> t•:nu,c~ c nu:squJnb.os que S<::jâv os st:u:-; 
,·eneinlt.mto!!; . !'\n cntn.:tanto, scnhut·es, porcOTl'ei . 
tn~smo cs:3ns clas::.;cs de empregos ~ !1a ul(,.uut.a. 
in~titui~.iio qttc possa dnr eop~ran,.as aO c~lprc
~n.lo publico ou a ontrn qualquet: classe de !lo· 
mcns tl_c que o seu futuro est" amparado'! !\:lo: 
cllas nno tum mn1 quem lhes fomeça a morta· 
lho·, nem quem lhes di! o esquife que ·M !ev~ à, 
ser•nlturn. 1'.: dabi, senhores, cs~c grande tributo 
que totl~s pagamos, pol'lJUe n~o lla quem pen ~c. 
4!1Cm estude ttm systema -de m~dida, ql'lc po~-

1 ~ao ·da aJ,gnrr:t tnoüo :1ttc-nuur u d.Ur o- aQ nu:smo 
tornpo pr~v~ml-n. 

frer esse cor po. · · 
Senhores, a profissão maritimn niio se ~chn entre 

11Õs Jl:tqnelle ponto que . c conveniente, pr<:ciso se 
faz qu~ ins tituições secundadas a an im<:m; o ma·. 
riohciro que sc1·ve, .ao .!in• ' de longo curso dos 
l>eus trab:tlhos, quandn as molcstins o f:tzcm sc11. 
pri sloneiro; su:. viclintn, não tem r ccnr30 algum 
parn cSS>\ horn, -p:u-a esses dias amUf!lOS, para 
esses clias de infelicidades, c nec~-ssariamente , .ni 
mcndi~a1· o r-ão ou pnnu: a um hi.spit.nl, scpa· . 
rado in te iramente de todas as· nffei~Ucs da fami· 
lia , il ultim a s:1tisfaçiio· dos -que rtulcccm, dos , 
nloribunJo.;. · 

Qunos são as lnstitui~õcs de · que o ~;ov~mo 
tem bn~ado mão parl1 gorant ir cs~c futttro, pao·a 
l{t\rnntir mesmo o _presente desses borneus? As 
•Hsodnrões dos soceorros n>tttu9s , conheeidM êm 
~odos os · pa.ir.es, e que nos \\ltimos tcUlpOS tém 
t own.do um grande increm~mt•>, não sitv conha· 
c ldns por nós: os minist.J·()s do ímperío e dn 
ju&ti~n dos {!abinctes do-:Brazil ainàn. não cui
dár:io em ~stuu·a ,· esses pontos importantes, pelos 
quncs-se pilde dizer que se p1·eparr.o todas ~s chosses 
pol.orcs n nunca monerem d<J fome. l..tpoictdos.) 

Senhores, nós -vh·emos no "\'D.cuo -das idl!as. os 
n o>sos•llomens politicos sa esmerão mnis c1n s~tis~ 
fazer os do:-sejos daquelles 9.11e l hes duo oR YOtos, 
pnt·n · sntisfa1.i!rem os pt·oprios deHjos, quç os po· 
dem tot·nat· g>'nn<les llomcns no in1pe1·io , e llOr 
eon~cguinte nos cmprP.gos que SCl'\'Cill, do que Gm 
outros objectos, e · não curli.o de- instituiçucs tiio 
n~cc:ss:tria~ para tomnr, pcrmitt:\-se-mc a expres· 
são; a vida a oom mc...-.::ulo-. · Nito loa . uma lei 
tlcssns q11c interesse :15 dns~s pobres, c qunnuo 
os nossos talentos se np_uriio em csqnadrintoar um 
111elhor meio dn rcCot;ma jud~c:iaria no nosso Jllliz, 
cujt\ . populnçiio mur-cha de din em dia pnrn o 
triste t-stado da fomo e da · miserla , ncnbltmo 
p rovidencin. n enhum estudo, nenhuma. iücn nos 
t•el.ltorios dos ':)rs. Ininist.ros se cnrout ra <lliU cou· 
jure o mal. 

Senhores, os ::cn~ros nlhncntieios todos Q,i tlins 
aur:ment:io de preço, do tmuntbo se torna c,;casso, 
o t-ccrutantento vai apodcranclo-su uos br<~ços , n 
pobreza, principnlmento a oln c•'•rt~ olcl l~io .!c Jn· 
neil'O, ou pelos efi'.itos do luxo, ou Ün cduco~iio, 
ou porque c~tn c.-.rtc \'(ril hn n sm· o rce~pt~culo 
e o deposito cl:ls familias dos set·víc.lorcs tio cs · 
tado que· vh·em á custa do tbesom·o • on. )lor 
outri!.S · qunesqu~r ·rn2õcs , o Rio de Jnnoiro bn 
de ~· ir a ser do.quí a pouco t~m po a sédc c1 a m i· 
seria, a sédc. de todos quantos prolctarios se pu· 
<ler~m cstnueleccl' t.. portn do tloeSOluo, ou dós 
11 ospltacs, ·ou dos estabelecimentos de lleneficen
cia, ·e e~te mal· ainda. cresce mais pelo incentivo 
que as autoridades vão dando :1 esses cstnbele· 
cimentos . de oeneficencia, ·creados por urna base 
falsa ' .C contraria a todos OS· principias de eco-
nomia politicn. . . .. · . . 

SiUJ, senhores, esses estabelecimentos creados 
coa\ -vistas bcnefic:ts. podcll'l ·-,·ir a. :tol'nnr-~ um 
incent;,·o p.~rn .- a calassaria, por conseguinte um 
meio de .crc:~.r-sc n roiseritt , de fnzerem-se pl'ole· 
tarios.. · 

E ó de notar ll grande t~:ndencia quo eJti.ste 
TOMO 2. 

· ~u. me in. int.dramcllte npm-t:m<lo <lo. ponto> 
PL'lDCLpnl. Quando trato de uuu1 materia d~sta 
1\:J.lu~cza, . me esquece intei>-ament e o fio das pri· 
meiras h.len;> ; mas· pénso que tratei do obj~cto 
c~n r cfcrenc.'a í~ c_l:l!ISC dos mariuhciros qu.c n1io 
w•~ essns mst!LUl<;?cs de svceonos, que, por 
assnn dllcr, na.o tem um hospital proprio tpte no 
m enos us r~ceba q~anolo nn Yelhit e, on qu11n<lo 
uas .ex.tt·emas neccsstd:>.tles da molcst<a. 

Dir-se-ntc· hn que Os rnminheiros militares têm · 
tudo ·isw. mas eu fallo dos.mttrinhciros mercam cs 
q ue·siloo vivcil·o da ~rnarinha de "'Uenn ' 
P~ço pois no- m~u hm_u-àdo · ílti;igo q~e, se Doos 

lhe cons~r\'ar .a Y1d n mmLst.erü\l, p wcure ~siltdar 
es te ponto do ,!1 l~Hldl? juteressc, n:io sõ cn• reln
QiiO ao. pessoal do seu minislc1·io .. •na::; :tinda em re
lnção 11 popula<):1o do nosso paiz; 

O ouh·o ponto solJrc que !urei um . pedido Yelll a 
ser . a 11:wt~ r elat.i\'a á eogenh:u-ia. l:'ercorri todas 
as· pagmas do relato•·io do Sr. ministro da mati·. 
nhn, e não vi ltma sú idéa· qu~ consagt·assc a . 
n_ecessu.lado ~e um co1·po de Cllgcnhelros c:spc
c•aes da mannba, e nao h3. por certo nenlmmn 
rep~1·ti•:ão que demnndc muis C5sa c1·oar,ão d<1 
qttc · a ·nJo.l'inha, que entre nos pód~·S~ chnntnr 
infante, }:ó,[c-sc dizer que está em en1bn·üo c 
~em esperanças, pelns continuas Hmdnn~;,s d•l 
seus mim litros <JU" mal n\'nlíiio nõ suns neces5i
d.~d~s . p_cln. [Jtl!n de cmpt·ega•los hnbci~ 'luo di· 
1:•Jdo p~~mtJ.ncn~emcntc sc\t pessonl c mal.<:rial, 
quo. os t uspcçi!IOnem, que Yclcm sobre seu :t[~r· 
fci~unmcnto, qttc eoonleumn touns cs"u~ ncccss l· 
dndcs de scn matcdal c pessoal, c que por meio 
ele u1n cstuuo cfllcnz aprc:!<!ntl'm uma ~>cri •l uc 
mcdltlns ~roptinmHllll ut'C:tllisodor.ts, t">r•ltl", nn 
minha opwizío, c sem q_ucn·cr ll<'l:fÚI' as j •hmsc.~ 
Jo ~r. ~~-nunu~tro dn gacr1·n, n rcpauli•:iiv (]n tntl\'i· 
llht\ .)II'~ÇISI\ l!lUlto Ll<l OI'_;LliiÍ:iUÇilO • • 

Se cu cstl w rn lnmbcm d., nccoruo com ui~:Un» 
ponto~ do rclul.orio do Sr. cx·mlniBtro <la lnul'l· 
nhn, 51) c\l•l IIIC CODI()I!II\~!1) OIJ ) •lillL' ii>ÍUS CJtlO 
etl niJUÍ llliS(ClltO:i , Nl lho lllOISlmrín R IIP.CCSISÍ· 
oludc dcs~oJ cort>O pelo f.tcto mesmo de B~ 
mandnt· 11m . cn:rouhcll'o olc II0>~8u CXI't·cit" pnrl'\. 
ns opem~vcs n,\\·o."~ dn. nossn .;R,Jttndr:t 1\lalltlncln 
~o -!-'nrn{!!un~·: e<t lhe mosll-arin cssn. ncccs~iundo 
" \'lSla dOH lncsmos d:tdO'I por cllu nprCS<.'ntn· 
dos, dondu se CYideneín quo o mat~rinl Uc !JUCn·n 
quo temos oi a3\·c,·so a todo o S\'stent&, ou que 
uüo. 1le llns~~ e!ll systcmc. algum; ou que ton1n 
todos. os systeroas como neecssnrios, como re,·c· 
lotr :o Sr. cx·miuistro da mariuhn. 

Tudo isso · poi~ demanda um corpo ~speclal uo 
en~nheiros que cuide, Yele no- aper!ei~oamcnto do 
nosso·material de guerra e na acquisiQi'io dos meios 
ap~rítiçoados para este fim. · 

l'crtnútando as minb~s obserõações a e:;tc res
peito, a · eamara me permittil'á que ·eu • faça llgci
t·as con~iderações sobre a.- -histor.ia dn passada e 
da presente semana pnrlamentnr. · . 

Tenho pnra m~m. s enhores; ·que o noss o sy~
~a repres~nta.tivo Yni cnda..vez mais definhando, 
n1io . por. c nlpa da nossa constltuiçãô, mas por 
culpo. desses homens que apenas sabidos dos 
b..1ncos parlament.arl'S 'se esq•te<:eln da c.lignidnde 
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ll!l enm:.tr·a cnl qnc t\.-u1 asscnt(), o Jo corpo 1~
'•iS.l:lth:o n '-\lU~ pct·Lenccm. O ~r. m:nistro àA 
lt~a-~·inl1~ t.· n0Yo no ~ahin~t.c, e cu nlv ntc_ l'cfiro 
:t ~- Ex. 

O Sn. '\\ ... \~DEP.t. l:!Y ~J"i~•i~·t~·o d't.:ma;•i1tll2~ :
V' ou f:ucndo o.s nliaahns 1-cs\!n·~ts en1 tctnpo. 
· O Sn. FEIUt.,z: - Eu esLimal-~i mnito estur 
sempi·~ de nccordo com s. Ex. 

A discu ssão !J1·Ulmnte hnvhla n~st~ cusa sul.lt•e 
a:; rclaçiJC$ exteriores e S<>bre n :..<lministrnçiio 
dt\ gu~tT.l, trouxo como infaUh·el uma modi!ic!l· 
r<lo no r;rnbinctc. Digo uma mC>dif>caoiio, pot·qn o 
Ítn verdade entre no; nindn se pensa qn~ cert.:>s 
cnti-lndes s~o i nuispcnsan,is para a marcha dos 
nossos ncgocios : mas cvnfurme todos os estylos 
c ::1 uaturcz::t tnQsmo do s~·stcmo.. 1-l!pr<lsentativo, 
o e\Teito d~ssa discussii:o ~ l'CS(lAito de um gal>i· 
not~ solid:wio d~\·ín ser fl. sutl completa •·etiradn. 
(.4.poiadO$.) 

Por mnitos dius rt crtmam parecia suspensa 
sobre .o rcsult.'ldo <léss.a discussão ; ella mesma 
deu o exemplo de ndi.al'·sc, n:lo celebrando as 
suas scs~Ves. vi:;tQ que o regiment.o n~o per· 
mittia :t.dlamento de outra uaturezn por ella vo
t :tão. Dci>Ols, o ::ir. c:.:·ministro da marinho., hoje 
dos nc~oclos cstrangeitos, di8SC-nos com a can
dura que costuma « que nada hnvla de no\·o, 
que o mini:>terio existin, e que t..'lntO existia que 
a opposição o combatia, JJ como se a opp<~si~iiú 
n!Io \Omzu;se interesse em que essa modifica~ão 
Sll fizcss;c cleba.ixo da ,,erdadeira sonda e norml\ 
d o systema l'Opresentath·o: como se a opposiçil:o 
ti<'esse só por Jim um interesse rnnterial, e não 
~sse int.)resse que n toàos nos de\-e dominar, e 
que de um nlumento para o outro ía~ co111 que a.qucl· 
lcs que parcciiio ad,·crsnrios se r~uniio sol> umu. 
só bandeira, s ul> uma l>nmleirn que é a reprc
sent;t~üo de wdo;; os elemento.> de ordem, de 
todos Oii elementos de csJ,abilidndc publica, de 
todas as ror~as de q•te püJc d'iS1"'l' um go,·o1-no 
r~gular. 

O Sr. 1ninist ro nos disse: " ~ad:~. de no\·o », 
cntrêtnnto parece que nã'> lln't'ia llrn:l sú pessoa 
na cnsa que ignot·ass~ que, nnqucllo mesmo mo· 
nt~nto em que o . Sr. t'niuistro 1\S!i\inl s~ 1na.nif~· 
ta\·a, succedia o contrario. Scni, Sr. presidente, 
este passo dailo pelo Sr . ministt·o um passo d ll 
accordo com :ts convcnicncin• parlnmcmw.r~? 
Parece-me que mio. As cmn·enicnr.ins parlanlert · 
t:u·es exigem a franqueza tlos m inis!r(•s, c n~queltc 
momento, não luwia neccs~i<ludc de occultnr ~ 
camnrn o que j•1 por todos Cl' l\ c<mbociJ<>. 

E por um !I infulicidndo, ll(l!IUotcR, o uobrc mi· 
n istro pllNCill (\Uc qucriB Qlltl 11 e;U\\Ilrn ~los de· 
putaJos, q ue o corpo legislativo couhcc~~so u 
situaçiio do minis tcrio pcll'.l oq,:ilo <lo Ju>'>tal do 
C<JnaaeJ-cio! Dcll·Ke a anomo.lin <leque, no mesmo 
pnsso que nv outro dia em quu omhio impresso 
o discut-so do nobre ministro em QIIQ ii~M:Iara\·a 
que n i1o havia nadn de novo. o Jo••nal elo Com· 

· mareio . na . linha s eguinte noticinvn que havia. 
uma modtftcaçiio, e lllodificn~.âo importante M 
ministerio! 

t:m tal procedimento dos nobres minisiL·os nvs 
colloca ·n'uma positiio excepcional, na posição ele 
esta tuas no meio das temp.!stade$, do. estranhos 
n toda a orl(ll nis~ão do$ ministerios, de cstra
nh<>S ao ec~nbecimeuto de t udo quanto e negocio 
p ublico. · · 

Se nõs nfto pre3t~mos 'J)II.ra tàes ca;;os, porque 
nos reunimos nest.a. casa1 Precisais sóm ente dos 
nossos votos para vos dar força c <linbeiro ? Nio 
no; com\nunlcais o que pc~ ventura se passa aos 
olhos de todos? O que se passa nos olhos do 
unh·erso sótn~nte c. nô5 deye ser oceulto? 

Quando desta maneira procedia o nobre ex-mi
nistro ua. mArinha, poucOS dill., depois tiO IJ(!ttado 
(ainda l•ontc.n, creio) o Sr. prosidonLe do conse
lho rcmcttin os senador~ para as .:olumna:; do 

Jo•-•".Z elo Comm.:>·rio para saber qual a p olit:ca 
d <J mi11isterio, c apre,;entand~·.;e nesta casa para 
cxpõr os moti\·os que <lerão lugar:\ modificação 
do lllini,;tel'lo, o que no; disse ·r- U1n ministro) · 
cstn\'a ti oent<•, outr.> pe<lio domissiio ! 

E ainda n<l~tc ponto a. con~;ic.lerar,.:\o que merece 
a casa n:io r,li a ttenilida; p1·ocurou-se occultnr n 
influencia elas stuls discussões : proeur<Ju-sc occul· 
tnr a inllu~ncia da opinião publ ir.a s ,,bre pontos 
t :io y;taes. Sem n opini:1o p ttblir.a., so•n o apoio 
das cnmarns. s em a sua de:lieaç.io, niio h a mi
nistcriu · nô systema r ept·asvntalh•o quo poss~ 
existi .-. 

Passúmos por uma vcrdA.dcir.a mystilieaç:'io 
con• a dcclat••\·iio do n ob•·e p•·csidcn~ do con
se lho. 

O nobre ex-ministro do ; nc9-Jcios <!sh-,mgeiros 
desde o n~n<> pa3sado, n pNtcxto de molesU!\, 
se queria retirar ; s6 o f~z agora c o f~z tarcte 
ou muito C<ldo (sen·indo-me da elC:,Jrl!ssiioJ tlo proprio 
nobre presidente do conselho S<Jbre out ro ponto). 
Se ~ra por molestia, quando accu ; ad <> n est•• ca · 
mara depois da chegad>t do vRpOL' Bcbci'iõe, ca 
bin-lhc dar os necessarios esr.la rerimentos sobre 
a 1narch:1 do; n ossos negocios ex.terlorc . .; ; ndo 
devia ret irnr-.:c: niio deYin relirnr-se sc1n p:lgllt" 
esse t ributo a~ paiz, á eamnra dos lÕl'-'· depu
tados. Se foi por molesti<>, e a den1isstio do di· 
plomat:. br;Uileiro teve l ugar, pal'que r~gir cb 
cam11ra? porque uão vir enuncio.r as razões desse 
ltCLO, e csperilr peln sua saltida que o nob1·e 
presidente do conselho vies!'e fa;,;~r isto? 

AsHim, p&is, 11 mole~tir.. delt luga.•· muit<> t.:ud~ 
:'• demissão ou muito cedo, f10rque o ministro não 
•IB\ia retirar-se por etl<ito dessa molestia som 
dar as causas que dctcinninido esse a cto, sem 
justificar o seu proccdim~nto. 

E isto, quando, senhores? Quando um dopulaih> 
d.t opposiçlio em \·ista do nobre ministro tinha. 
dito que ns causas marchavúo de •m mod·• ill
teiramento desfuvora,•êl, quo ns notieia.~ recebi· 
d!IS pelo ultimo vapor eriio g raves , \n~oira.meute 
contra1ias nos nossos desejo;, qunndo a nobt'e 
m ini stro tornou-sG mu..to " queüo naqueUa ea
dcira, nem unia pa\açra púde proferi•·, .-

No entanto, honra lhe seja loitn, u sua rotimda. 
Cul conCvrmo os &Cita ~enUmc•\taS,- Cui con ronnc 
a sua mis>iio no s~-stamo. •·cprcs~ntati ~O- · Sim, 
cllo lln~~ I'(<IÍZ 11\l'J.,"flt' a pilst a que, d1gamo3 A 
verJttdc, honm,·a, Antes qu1r. olcixnr o miniat~rio. 
os seu" eompnnhciros, do CJII~ 111io reconhecer 11 
intluoncia. do. opinlllo, a innucnch\ dn ca1nar.a doa 
Srs. dopu~ndos, o n:lo cnnar a cu.llc<;a IUIIII '!&tas 
d\las pote,;ta.dcs quo dovem ~r eotllpl'c rcoonhe· 
ei~as pelos ministros da core):\. (Apoamlo.r. ) A. soa 
l'ctlro.da 111ío sú deste_ modo fui honroso., como 
po.rlam~ntar. · 

Mas nessa retiraJa niio pJdia doix'lr de ser 
ocotnpanhlldo pelo nobro ClC·Jninislro da m:ari
nlu~ . .. 

O Su. D, F4-l~~t.~co :-Por -todo o mlni.sterlo. 
o SR. Fsnru.z :- En irei 1:'1. Quem., seahores. 

apresentou o nome desse <liplomatn 'I O nobr& 
elC.·Illinistro dos neEtocios estrangeiros <lisse-aos: 
« Não roi a inieiat1va de su.a nomcaçiio minha, 
aprese!ltár~m'o, o cu aceitei. " Quem apresen
tou-a? Quem a apresenwu, qnem a approvo11 
d~via sujeitar-se ás mesmas condiçi""'s do s~u. com
panheiro, de..-ia sujeit.ar-s~ ;\s condi~'>Ões do sys· 
t ema representativo. . 

Foi miL a nomeação ; dclla des de o principio 
se previrõo ,todas as c<>nsequencias ínnest.as por
que passamoe. Mas .,ós a iniciast es. vóg tooos 
a approvastes: ' 'OS$0 eompsnhoiro s:shio e ' 'Ó:; 
fienis I Onde jâ se vio isto 1 Não é intl:!iram cote 
despresar. calcar nos pes todos os princípios do 
sysuma representativo 1 Não v naos tm.r int•res!!IC 
inteiramente antipoda a css3 desinte1-ess.c que 
UI0$1tOI1 o nob~ Clt·minist.ro dos negoei<•a cstl'an-
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Jl'CirvS? Qctetn roi O autor do p~ns~mcGtO gllilr• 
l'Ciro qu.ê rliri~io es.~a mlsião+? roi ptJr venturo 
o notn·e ex:-ministro dos ne~ocio.1 estrang~iros? 
::-;ão, não foi: f~l a1uelle qull q11eria. ver se ainda 
uma ver. gnnha\·a em cnmp<> essa me.;quinhll 
gloria que adquirio em 1\lofltllvUé<> depois da ca
]>i tu!a~·io ·do Oribe t 

A politica ~tronsellla•.la p~r toJo.; os homeas 
prnticos mais eminentes do Bra.zíl para com os 
po,.os do R.io da p,.ate. ~rn umn politica de mo
dar<tçiio, de benigna influencia. 

Desprezada c~tn politie,1, a baaJ.eim de gllP.l'l'tl 
foi lcvantad:1. sob p•·ctextode apoinr-se con> fm·ça. 
~sa iQfdiz. missão. 1\lils o 11.utor d"sta idca tica, 
o nob.te ex-ministro dos negocios estrangeiros 
"V:li-se, e v._ti·se porque o se\1 desintere:ss~ o p~día, 
e rel}ucri.a~. porque a elle nii:o esqucccn1 ;:u glo· 
rias pnt·lnJnent.ar~s que colheu nesta casa, elle 
que ama llevéras o systcma r~prcsenta.ti,•o. Fica 
sim, porq~e snppõe-se ·q11e o presilente do con
selho é uma entidade qM deve assemelllar-s.: a um 
ponto fixo; que, desabando tudo qu,mto l)?!! rodéa, 
pos$a. chamar novas for~as po.ra o coadJuvarem. 
Mas csií\6 entidades entre nós não s:'lo precisas. 
si\t}.-dCSt• eeess~rias; st'l con hce<~. um o. e ntid~d!l 
precisa no pniz: o rnnis,• \'erdo.deiro<> p~o~ de 
larangeh·as como ou, podem apparec21' c d0.!np
pll.rccer: aos bello~ talentos c:lbcm as bcllas 
posi.;õcs~ 

}'\Ji-se o nobre ex-ministto..' de csfra.ntrciros: 
mu s ficou-lhe· ainda llma :;loira quo não foi com
po.rLilhn.dn por outros. "Homem trabalhador e i!
lustmdo, te\·~ a infelicidade ele mergulhl•r-se no 
profundo pe~ar de não poder levar a efreito o 
seu desejo; escudado por e>se ile.;lnteresse qne 
lhe é consenito, não póde ficar em um ministc· 
l"ío que nao tinh.-. solfrido sómentc um rcvez, mas 
que tinha passado por uma. deshonra. E, ·como 
sabcis, os go,·ernos, na phrase dol Ch,)teaul>riand, 
não se perdem sómente pelos rovézcs, mas tnmbem 
_pela do:>sh oDra. 

Fiquem, pois, na posiçlto mnle:ial em que se 
collocârào, 111as a quéda moral está dada., não 
podem subsistir por muito t~mpo; a. historin lhes 
lm de ser !!!taL . • . 

Ulf,\ Voz :-Qucil Deus m>eJ•tat. 
O SR. FEmuz:-A retirad:. t:lo nob1·e ministro 

da guertn foi Jledida, nos disse o . n~bro pre:si
dente t:lo eon~elho. Foi pedidn, mas pedida no 
decreto que lhe da,·a dcntissiio. Estcwa o nobre 
ex-ministro embalado nas meiguices de sens co!· 
legas que llte fica-vão na banco inferior; di:l:io.· 
nos aqui : "estRmos todos muito concordes, 1nuito 
nnidos. n Ainda trabalbay:1. o nobre ministro, dis· 
pondo ns cnusas para outro dia, quando o ralo 
lhe f e rio, lhú fel·io -por seu pedida. (Rís'!àas .) 
Immediatament~ o. eeu. successor fez cho\'er por 
meio de portarias .•• 

O S~t. So:,\.u:--E fez mllito bem, porque essas 
portllri!ls t~ndem a prol da disciplina do exercito. 

O Sn. FEnn.u :- .•• ,uma nllu~ião tie fae~s 
que inteimmente desmoralisa.vi'ic o pobr~ h<'lm~m 
que S!Lhia. E os; ministros que c.om ettc vivêriio 
po·r tanto teml;:'o, que o deviil:o conhecer, os mi
ni,tros quo -vico que A· marcha dos negocies da 
secretaria da guerra in mal, esses . ficàrào nos 
seus lugures, todo o mami. do eeo sobre cllcs 
chà,-c. · 

Vi vei, . senbores, a _ yida não será louga, essa 
vida não me parece hOnrosa. Pois as culpas 
desse vosso companheiro não V\IS erão conh.~ci
das ? Sois solidarios ?· Mas no momento que des
pedis o ''OSS() companheiro _a pedido seu (coitado!), 
mandais dissecar toda a sue. vida, e m~smo ns
.sigoalar todos os netos -que mo;;travil:o que o 
exercito eslnva om estado de desol'!l'ani~açiio, que 
a disdptina esta v~ afroulUida. t I~t·J niio \'as ora 
<Xlnbccido h(l ta.nto tempo ' Porque dehtll$lcs o 

!tomem co.:ninh:l.r por tanto tcmpl nessa sencb 
t·lo m~t ~ No 1n~ío Ll.o todas es!i.as .;ous:1s .ainda 
1ic.;1:is! .Ficais, s~nhore3t mns uio tic;nis por in
t<Jress" do pa iz ! 

Q•ml o est•\lo do ministerio nntes d.1 mMJ.ifi· 
cação? qual o estado do · ntlnistet•i.J depois da 
m0<1ificar>io '? E"mninemol·o. 

Anbs dn modificaçiio o mínistcrio cstn\'ll. desaerr,
ditildo no estrangeiro pelos fll.ct.os occorridos ne;;sa 
triste ex ~ectição, pelos factos tam b~tu da <los na 
llanua Orionte.l. :s'o int~rior n•io inspirava con
fiança algu.ma; desprc;:a.ndl), conto eu diss.-; em 
DUll'O. occasi:i.-,, toUo o passado, sem cstn.belecer
systemn. tix•Jt smn a.br:lçar idéas no,·as, va.cilln.ntl<> · 
a cada mumento sobre totlas as partes Ua politiça 
interior .. vi\'ia separado de uns, arteftJcido conl 
outro~. sem po:tto de :1.poio firme, snm nsperança 
de rest:tbelccer a v~rda<lcim for~n do g~verno. 
parlamento.•·· 

A maioria !JU<! tinha, m~hn·i:1. desinteressaua. 
cl,, qual cu por nn> ~ú momento não me ,t~scjo 
sepnt·a.r, cujo . .; interesse-s deten Lerei sempre, essa 
mnioria. vi,•i:t esquiva, cs~n. n1il.ioria em que bti· 
lhava como uma c;tt'cl~a l'CÍttl~ente o n.ctual no
bre ministro da. marinha "i'i~·i"J. in.teiran1ente :nuda, 
sem dedi.cn1)io, fria, -e tão !ria con1o o nobr.,; mi~ 
nistro do imp~xio, que sum~ntc f0rçalo totllrt pa1···) 
nas discussões. ( RisadaJ.) 

O que ganhou com a. modificação? Sem tlrn·kla 
ganhott um talento transcendente, sem duviJa. ga
nhou um homem p~atico; mas 03 vermes qtle car
comi:to esse colosso nao desapparecôr:Io, não se 
extinguir:io, continuao a roer-lhe as entmnlHlS, e 
se nno fosse. nchfi.r-se intei1'A.lhcnte golvunisr:..do. 
pelo capricho que muito o domina. em todas a$ 
sni~oS neçü~:s. teria. ínteirame:nte ba.quead.o. 

O que ~c pódc <>~perar dessa modificação? A. 
oppOSlç,to u•lo perdeu um só membro. 

O Sn. Bn.\xnXo ' - Apoiado. 
U>u voz:- A maioria lambem não perdéu. 
O Sn. Fmm.\z: - A maioria de um Indo parece 

mais animnda, mas ~ desse lado qite .s~ devota. 
pelns aff~ições. pela amizade, pelos interesses das 
suas pro,·ineias. A do outro lado ... oh! eu não sei 
o 9-u~ _:·ni_ lá pela R~;;~ia. (•-isadas) ; mas acho-a tão 
rna., t~ <;elada ... l• ..,adas.) 

O Sn. PxsTo DF: C.un>os :-Tem defendido Sc
bastopol <io um modo admiruscl. (Co11!imdo as 
?'isadas.) 

O SR. FERnu:: -E' verJale, lem def,mdido pcl<) 
costume, porque \"ÕS sabeis qt1e quando a müo s~ 
s~parn do brato, ainda por muito tompu treme, 
nindn. po•· muito tempo recebo algum movimento. 

O que ganhou ú ministcriQ? Perdeu o nobre mi
nistro dos negocias estrangei~o5, que pM>n para 
um no\·ieindo, de decttrião q11c estava nos nego· 
cios da marinha; pe1·dcu. todos os seus ·csrorços c 
estudos. 

En(rou o nobre rninistt'O d11. marinha, jUl·iseon
sulto eminente, homem de \'ístas lar!las, mas. que 
.; preciso passar por um tirocinio a rc.ipeito dos 
negocias do msr. (Apoiados.) 'l'cm toda a cnpnci
~ade para bem dirig•J: essa repartição; eu invejo 
até o seu tacto t:io fino, a sua !let'Spicaeia, a sun. 
intcirc .. a, invejo tudo isto; mas e'ile tem do passm· 
per um noviciado, o o noviciado é fata-l para a 
marinha, que preclsa de grandes trabalhos c. eshl
dos, o estudo$ que não são os do um tirocínio, 
que sempre fathiio mais ou menos. 

O que ganhamos com o ministerio dos negocias 
estraUS'eíro$? O nobre ministro dos negocias es
tran~;terros actual lcmbrar-se-ha. sempre da· sua 
rnissa.o na Ban~a. Oriental; a sua sympatlüa por 
certos lados polltlcos daq uelle lugar, ·o seu amor 
pela sua reputaçiio alli em certas fracções ganha, 
o seu interesse pela causa que então adaptou, 
n~o sei so a bem do paiz, tudo o· des\'ia de um11 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 16/01/2015 09:30+ Pág ina 8 de 16 

SES510 EJI 1~ DE JL:MlO DE 1855 
::tdminiSt!."!l.~~o l'ecta ~ jnst.ct~ que uo tnontent:t 
9.ctuo.l é 111Uito indi~pcn.suv~l tple pt·úsiJ.\ avs n~-
gooios p~ndcnt~s. . 

Ganhan.l.OS al~IUll·l con.~J. n:.t:;. finn n..:as ~ Ct'oiO 
que não~ sctn Utn~lr.la nào I 1ft na_Jct de no\·o. 
nc1n no menos nm fi·anccz de mals. 
Ganh~lllDS nas pres.jdencins ?as pr?Yincias? 

Não sct; -,.·cren1os ; nií.o pl):sso nrn~car J u1zo a\gu1n 
sobre cssu pessoal. As q u alid01cles de alguns i ll• 
di\'iduos me dlspocm semp1·c a se11 hYI)l", apta· 
tíca porénl mtüt::LS vozes Yaí tra,;storn~ndo toda,; 
c$"~s cspH·anças, mesmo ahat'ando·as. 

O (iue ganhamos de uovo? Tud~ cstú em os· 
citae,íio, tudo egt;i no Yago, os n~IJ!'C> rnínistm.i 
tlilo querem s:1!Jir desta estado. 

Perguntou ó m~u uobr.c collcg.1.~ dttputs.do po~· 
:\linas, qual era. o pensamento do ga.binct~ sobre 
n proposta. de peito do nohrc dopnta.do pela. pro
vineia de S. Paulo; a 11obre ministro d:1. justi(.a 
de alvo tornou-se 1·ubro, pcràcu. n sua c~r na· 
tural cou\ c.~ta. pergunta, não mG'\~e:n :1. cahe.;a 
nem par.c ba1xc nem pata :l!g~m dos !:dos, tlcou 
esto.tun ! (Risadas.) O nobre ministt·o dos nego
cios C$trangeiros ergueu seus pi)uetmrltes ollws, 
olhou pam toda n camam; m•lS ll~ou ahí, era 
p1·eciso rclieclir. (Risat!~s.) 

O nobre p~·csidentc 4_o. eonselho peàio .n paJu. 
,·ra, mus ate agora 11ao appan~c.:m na. cas:1, ~ 

11o senado pe(\io o adiameuw do seu afilha.do, o 
pl'Ojecto da l'dOl'tn!l. jadieio.tin, e <.los projectas 
J<1 1·eform<1 p<uhn>entar, ou cleítor!ll, como qui
zerem cham.ar, pal"-a. irem ils crJromissVes; e eomo 
Qbscn·ou. urn nobre sena.àor. nesse momento o 
zwbrc pt·esidento elo conselllo m ostrou üst:ls 
largas~ um U.lha111entil pru·a. o :muo que vem, 
que talvez impoo·le um adiameuto pet·petuo; em 
uma dest..'lS ques!Ucs que tanto luter~rlsão :ID$ 
1nen> llros d~suo casa, a uns porq Qe Cl'eio que 
gu;;tcnt:m1o com o nobl'C mlnistm dn marinha a 
~ua opiníã~ eantm. as incompatibilidades, n ou· 
tros, os meus nobres colle~as que sa assentao 
rlestd l:tdo, inclusil·tJ algur1s ilhtstrc~ deplttado3 
d~ P~rnamlmco, que tcr>lo do suslental' o Slm 
YOto a fa,·or Jessns incompntibilídade8. Ot·n, em 
\nua questi'io llio !;1'9.\' e, ~m qnc p:\\'cce d~ toilos 
<>s bd,>s se levanta uma YO?. pedindo uma me
didn, niio uesta ou do.quclla maneira, mas mna 
lllCUida qne llOS prcSCl'Ye desses clamores que se 
lcvant,lo em Í:lYOr da. justic-a, e de quo fvi oq;ão 
o nGbre 1ninistr<"> d,\ marinhl\ nc. seu r~latori<"> 
~omo presidente dtt minlHl p•·ovincía, parece que 
to<la a dem<>l'll e fatal. ' 

'1\o tncio desta clamu1· o minist<wio não se <'~"iue. 
nad:1 dízt uiio cmit..te opini:lo algumã, niil.) orj&:JlliL 
o p fdz, niio quct' adhesões! 

!:'ara 1\ discussão do Jll'oj~cto, tnc díni. o nol.Jt·c 
mini8Lro da justiça, n•c gua1·do. Pm·a o que está 
na ca,a? Aind!l n<\o foi impresso : ~ quando scrii. 
dndo pnr!l ordem do dia? 

Senhores, cu entendo qnc ,; f1rcciso que'! o mi
nislcrio nctual cst11.lx>leçn o mctllodo que tem de 
seguir, que se torno firme nos princípios, que 
não aceite, ou aceite zno<lificações, mas que scia 
fvrle e franco: deste modo cr<:ar.í adhcsões, 'c 
'não ctda aos intcresseç que por ycntm·a possão 
apparecer. Quando falto de interess'.s não me 
t·diro 11 un• lado nem :lo outm, todú;; t ~m inte· 
ro:s;scs. 

O Sr •. NAnuco (minist1·o t!a. ju.<tirn) :- Muilo 
hem. 

O Sn. F~:nr,Ar.: -0 r;olJJ'ü ministro da justir.:. 
me enche agora de prazer dizendo- muito bom.:... 
S~ ó muito bem, exprimi-\·o~. dizei o que quereis, 
nno espereis por esse. projeeto. Quereis axpri· 
mir-vo~ sobre esta 1natcrin? Eu me offereço para 
pedir a urgencin.; niio ·protelemos, declare-se o 
ministerio nest:>. questiio de uma mtíncira não 
.equi,:oca: se a~ig<"s p~rde, .ami:Jos ganhará. 
(Apo&adQs.) E podo-se <l•za1· a~t~dn, que; depois 

de nnu1 Ji~cn~.s:l~J bê:n ac1uada. t1 bl"dhtlnt·,~~ "' 
paiz seguir·á o \·oto do mlnis:terl,l, s:~ th·C! r opi ... 
niiio? nest" m~tcria, <> que ou. ignor.>, OR o do 
l.:1Uo contnujoa Em todl.) o caso. sanhoros, ü uma 
qul'st;1.o suspcns..1. que de\.·e ser decidida ... Õ: unta 
qncstiio <jll.e pó:le sen·ir de !Jaadeira, ~ uma 
questão que de. dia ""' dia Y!l.i ;:(anhand\l terreno, 
~ que p()Je s~r no futur,') moth~o.l 'l~ g•·nn des 
lut1s. Eu, pJ1'Lunto, eonvido a~ ministlrío, olhe 
pa~a t<)d,,s no~. achamo·no.; co!lo::a.dos ntt mGsmrt 
ponte 1.b naYio, o in~eressc ó igut~, a p~rJ:1. será 
tambcm igtul para todo~ : m:l.uife3te->e, guie-nos 
tíre·nos d~sta p~rplel!:idade, rcnn:\ em wrn<> de 
si tod:ls as ndhe;ücs que p!lr Yentura puder 
adquirir de 11m o de outr.> ·lado. 

Ora, sel\llares, depois de ter ou dito tantas 
cous3s, P"'l"ec~ <tne fica.rei d1 1ncSmo m~do eomo 
uma yoz: cla1uando no deSt:!dO! A nada se tno
YOut! Nem ao mcno:i mc11cião :1.::; ca.bcçus para. 
dizerem-sim ou. não.- Pedirei tt> nobre mi· 
nistt·o d!ljtt~tlç.a, com'l o {noh~o se dil·ig~ ~ ~unad:a, 
que uo menos 1ue fa.~-:.a alg,un signal ~om a ca ... 
be0a. (Risaà~s.) 

e:.z.\ '\"0~ :-J.< lla pouco disse-muito ·vem. 
os~. F"Rtl.AZ :-Disse -muito b~m- quando 

eu ranaya .... 
(lia um a1>a>·te.1 

O Sn. ,V,\:<DERLEY (mini.stJ·o 11:2 mm•im<a): -
Jã o pescoço . ~ tawbem um meio' de discutir·?! 

O Sr.. F.,;nnAz :-Não sei se o nahr~ mi!listro 

~~~~~~·h~l~fav5r~ l~~~ha~ d~~g;.~:~J:l~~t~~e;r~;;:~ 
pto a retlral·a. · 

O Sn. '"""n>:nL:S (mitiisl•·o da mm-i~ha) :
Enl<moo qua niio se póJ~ <lar l'e~posta algnma 
com o pcsco~o. Pe~o n pldavJ·a.. . · · 

O Sa. FERllJ.Z: -Não se1 se usei da c.:prc~siio 
-pescoço-, c rolo que dl~sc:- Como noivo peço 
ao nobre min.istro .. que. meneie a cabecll de· um 
modo significativo -sim~ ou nã<l.- Eston no 
proposito !h·ma de r~speita\· as posições dos no
bres mínist,·os; e neu;1 ó p.,ssivel que eu. me 
respeite não raspeitaado-os. S. nnos l10mcus que 
vi v~mos na mesma. pa.tría, q uc nos assentamos 
n<1s mesmos bancos, que pertcneemos á mPsm:& 
classe na sociedade ; crf!io (l ue nos U.e,rclnos: a[] tcs 
est.imn.r do q•te rebaixt>l'·nos. (Apoíaàog.) 

S11ppanho que fallo.,·a a l'cspaito <.b i:nod<licaç:1o, 
c pe::-gunt.twa: o quê ~nbarnos, senh~.:as? Estou. 
pcrsundido q•1e nada •... 

O S11- 'VA~DJmLEY {minist••o <h "•m·inha) :
At~ perdeu-se. 

O Sn. F ennAz: - Esto11 po!tsnadido que dos es
!or~os do nobre ministl"o da mn1·ínha o da gncrt'!l 
não pGderemos obLcr muito, poroJUe niío podor!lil 
modificar o. marchll dos nosso• negocias : temo 
mesrno ~uc 9. entrado. do meu nob<-a a111igo uiío 
o prejud.qua. Niio sei se e n prewnÇiio qne cu 
tenho, não sei se ~ !l. his~ariJL du nosso paiz, n 
chronicn d~ todos os diM, do nossn politicu, <IllC 
m~ faz Yneill:mte sobre os d~stinos cl.J meu 
nobt•e amigo; niio sai ; supponho, S1·. pre!liclentc, 
que nós de certo cireulo, nós lUCJços, nãG. somo$ 
a.zados po.rn. os negocias puhlieos, pua a alt:\ 
direcl)âo do estado : eu mesmo nno se f, tenho 
tantas dn vidas, considero qu~ no paiz !Jn •! ou 
õ nomes, que cs m~::>s d«s pro\'incia..q, n:lo sei 
se por esdruxulos, não podem· servir benr., •• 

O Sr:. Ba.ü;vii:o: - Sãv profanos. 
·a SR. l''EnnAZ: - •• -. nfio s 1i ·se i~to é e1:aet.o. 

dQsejám que o mcn nobre nmigo com n. s11<1 íu
telligeneia e fon;a de vontade taml>elll' oos mos
tra..~se 01ue saba querer. (Apoiados.) 

Senhorc.;, quonio o meu nobre coUega deputad.~ 
por !lfinas·Gera~'S fuUava nesta casa sobre con-
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cilü\r_; ·'in, c11 qHf': o OU\'ja, dcí um :t.parto dizcn lo : • 
" COl\OiH~i\.~ d 'l empregos. " l)iz,.n· m: <JUo o i 
St. prcsillcnt,~ ·b cons~Jlho dlsscr;.l. ncs ;a occasi:.io : i 
« Como em !Btt:J .... " I 

Vozt:S: -D:ssc, dissJ. . 

HHlS qac me dispensas .;c d..! sçn·i!' com unt lKJmem 
n quem cu fnzia opposiçiio; poi< um l i OllJClll 
•1ue assim p>nlica, urn !1omem •)!le na jndka· 
turat na. magis.tr<~turo. nunci.\ Sê COITompeut podia 
aceitar o pio da con-u.p•~·iv Jesto ou Ja'}llel!e? 
(AJ.taiadO$.\ 

O Sn. l·'••.mu.r.: - Pois bem; fico pc•·plex••, tu1o ::>cnbot·é3, esse homem qu~ coucit::t l Qlos QS 
sei se S. E". <.!iria isso em relaç:b u. si, ·Qn ~~ aias c Pl'O\'o=n tt·an$:~r.~l\c>.:, IJ"~ pti·l·~. quo roga , 
em rclac:to. a mim. ! e que iniJ?Io .. n pclns utf_.i~·õ,,s da :uniza1~. p.;d~ 

Qtt:Hado cu fui. senhores, l'Cmovid·> par:>. o de· ser ncredtt:ldo •1uoan .lo ao dep~:s prozur!l eope· 
sa·to <J ,l t:nmp0 lflliOt', foraio alguns juizes de dl· . sinhm· no seu au,·crsnrio'? 
t·ei l.o ll<> mesmo dia tambcm removi•Jos: o S r. ! . Fiai-,·os ncllc, ,;cnh <>rcs; laojc p.:uJc ~cr que 
presidente tlo . conselho cnt.ltn conciliOtl·S~ nuüto I c .;t~ja- bem eomvosco " s eja vossQ amigo, tnas 
bem. c arraujott" os s~ns afilhadiH. Qttando cu em outm·.lpoea, SJ nii•> fot·des scl:,·ís ..• 
e~th·c em t>ppo~i~ito muitos membro; da maiot'ia 
n:1o po:Ji:lo .o[)~ct· f:tt"orcs do governo, mas o 

1

. VozllS: - ·Oh ! isso, aiio. 
Sl'. presidente •io conselho o~ obtinha.: c, so- ' O SI\. l'I)('l'O mo C.n tPos: - O Sr. marqu~z d o.! 
nhorc~. cu creio que o fazia por conciliação, c Paraná e uastantc cavalheiro .P.ut·a não <:Xi:;il' 
sempL'Il, qncy ()s ncg.xios nndctn de pés ott d~ dos SCl\S aung•JS actvs de ~C\'\"tUsmo. 
eabeço. pat'l\ · cimn, qnel' tenhito esta ou allllella z 
tlit·ecçilo, d;\·sJ t.laqui, de-se d~lli, domine 1nzra : (Conti•tluio as J'&C 'ono;õJ< J 
ou domine stV,Juarema, l1a certos senhores s<nnpre 1 O Stl. Ft:nn.\7.:- Ea, scnt!orcs, m~ felicito pot· 
atteuJUos, q•v: l~h·ez sej:Io prcdestinnlos. (A.poia· dat'-\"Os occa;iiio de assim mn11ifestanlcs \'03sns 
<Ws, 11mito úem.j Elles ob\ém mais do que os affdçõ~s. Noio ti\·~ nem t enho inlena;:lo de inju-
proprios ami~o~ tlo ~Jverna. Como ssnboreil di- r iar.yos. Ptrdo:ü-me. O <JUC eu est)U d iZ<!Jh\<) 
l'ecfos do pouer, quando nüo coruolidiio o seu pc):le-se act·editar que n:"io é um conto; pod"" odv 
dominio, ncrccbcm o comp :tcnt~ c<7•ton do; que f11rei rcflexi3e~ algnmas sobre !3sn, a J\ppiíoa<:iio 
o usufruein. (Uiclatlas.) vos pertenc~. no futurJ eslat·cu unido,; '' u;im. 

Em lSIS, se se rl!fcre o aparte do nobr~ mi- (Rec!Lmu:t{:õcs.) 
nisttO a ll\Íl)l, !Oi·m~ annuncaado pel<1 S1·. senador .Já qne to:nais tiio calorosa <lefo!S:l, ~~~ vos 
Manoel Pdi7.ardo, ~ntüo rninistt·o da ~Lterro, quo apontarei eomo e>:~mpto o que se pasoOil ncstr< 
havia desejos t!o ulinisterio :Ma.cahé Jo me em· casa com · o nQbre tlcputnd•> pot• lltinn;,; ,·ós 
pregar na nlfandoga da eõrto, pela nposenta:loria vistes como ellc f•Ji tratado, \'ÚS viste;;. •1110 clle 
de seu insp~ctor, que a que1·ln impeb·tu·... . foi victima. . 

L' liA voz: - AtlosenL::tdorla não, morte. Sou superior a tod;\.'1 estas e~usas: mas no 
· prop1·io lu"at em que se m~ insultn hei de t ir.u· 

O S n. Fs"n·'" : - Xiio, ainda era i:ivo esse 0 de\·ido 8esforço, !'Orq_uc n·'io hn homem .no oneu 
inspector, posso áfian~ar. Tinha eu chrgaio lia paiz quo impnnemcnt 3 me possa off"nder, 'F~> •· 
pouco t~mp.l da B"-hia, ~inllR. ido visltn1· a esse no publico quP. r no . particul~ t·. 
senhot·; !'OI'<JUC &inha entt·ado ha pouco teanpo E u dc.a,·iei·mc muito, Sr. presidente, do oLjccto 
par,. o ministcrio, o Sr. ,·iscont.le de M:acahú · b · 1 h 
mnndou-mc ch:.llunr, foi ú. minha casa, não s.J que tm a ean YJS a: esses omens com que.n au 

1 seanprc: estive l iga.lo, pa.1·~e2·mc (llt~ quert.:m nca.r 
offel·oceu·me esso ngllr Cllmo outros; cu era ma.! eomonig·l, m~s eu Lhes d ircltpte nn. fcliciundc 
membro da opp~si~.iio, e membro J;lroomincnte, e n•lt> é que se conhecem os nm1gos (apoi atlo.<; . 
:n minha procminancia me ndqturio inimigos. el!cJ se conhecem no inro1·tunio, c qunnjo. sD-
Sustcntei a esse ministcrio com todos os lllcns nhores. eslaveis em c:lndi~õo~ muito tristes, eslc 
rimigos, veio a ópom de 1813, tenho tc.;temunhns que hoje nd(lrllis nüo se lembr:n-a !lt! \ 'ÓS (wi o 
nesto. casa, fni apontnlo o approYndo pnrtt · fa~cr allOiado$: viv-tS ,·~clama:çu~s) , cramos nú3 aqui 
pnrte do ministcrio PJ\t~la c :l<.>u~a; niio m~ con· que vo; uefendinmos, ·cm.nt•>~ nc'Js n•\ui quc ptoi-
dli•n·n desse modo. tea.YAmos a vossn c:tt\~n. c ollo obtin t::t ns gl'a.;ns 

Tinha·m•• pronLmeiJ\ie> nestA casa <lc umn ma- p ara os seus afillaados ; e, scnho .. es, per.Jo:li-auc 
n~ira muito vigol'osa como membt·o da com· q.ut! 'l"tH diga, ,1uan.lo 0 mini•terio> {pcrmitla-sc-
miss.to de O~Çfltucnto contra o estado ueplorn,·cl me nomeai-o) Femondes T.>rr~~ cstayn sendo Cl'ltJi 
da nlfandega, o ct·c:o que uma p:sson que t·e:;c comba~ido por nó<, tlalli daquelb portu. s.J .Jel\ 
<•s d~stinos do pll.iz se lembrou qu.c o Lo meu\ ·ordem 11 alguem para v def<!ndcr .. . 
que conhecin os defeitos ora capaz de opplicnr 
<> nmedio, c cnl..'io o S:·. Paula. 11 S ouza me O S11. PJ:<To l'E O.un•(ls : - SiJIIIpcg Jcioil dç l'C· 
of!'ereceu esse lugnr, que niio ~l'S sua primeira posteiros. . 
inten~i!o, pois ln J desttnavn para :1 see1·ct-11'in de O Sn. F~<nn \Z : -Sr. pr~sitlcnle, Cl\ ll:io •tuaro 
estrangeiros; ca n·lo aceitei o lnt::nr dn alfnn· ir m~is ndian:e, m::ts tonho uJlHl o\>rigaoii•> ouui to 
rlego, e niio o nccitci du1·tmte o seu minist.erí0, imp~l·iosn n cnn1prir, o ,; pura uestn. cwn,lt'a ~on· 
disse-lhe que mandasse o decreto para o thL'SOlll' '• demu·Br de uma mnncit•a. m1.1ito clara e franca a 
e rtue cu me resolveria. linguag~m e dir~cçilo (\uc vni toman:io a imprens::. 

N,\n aceit.li o lu$ar da alfandegn sem que o opposicionísta; declaro aqui cont todn a f.>r~a. <la 
Sr. TotTcs, _ hoje \'1$C<:.ndc de ltaborabv, depois n1inht\ :ohnn. que ningucm me ter:\ a seu tad•l, 
•lc dous dias de instnncias, me pedisse, Óm nome quando snhlndo do cit·cnlo da diseus,;ã;o, qnand:, 
da amiznde. que lhe t inha, que aceitttsso esso sahindo do \'ct•dail':liro lu:;nr em que a im_prensa 
luga,·; foi cnt ·io que cu paguei os direitos, c foi se deve manter, procurar ir alem do mlmsterio. 
colilo c•·cio ~u, qno se l'efercudou o decreto. ir adiante da pessoa dos Srs. m ini;tros ·comu 
O r:~, quem era capaz de servir CQlll outros ém bomens poli4icos: ~1iio, neste Cll>O cu antes quero 
um mlnlsterio, po~ \'Cnturn se podlu. por css~ Ulc . sublllctter a um:l posíç:Io mnil~ ob.<citr~. c 
tnodo conciliar t E cu, senhores, que dcspre· nõ'io conhecida uo pniz, LI~ que tom~ r p•.rte <>•n 
2ando promcBsas do Sr. presidente elo e~nselho, uma opposiçi'i" dc~rcg..adn·, e neste pen•ntn~nto 
desprezando honras · e favores, ileixci o lugar eu creio que toda a «pposiçl\o lNl o.eompanlunâ. 
de bispo elo tlu:sow ·o para clle dal-o a quem qui· y A · d · ·to b 
zcsse, despr.Jzei-o depais de s e Ler c.•pei'ade un• ozES : - po~a os, ID!'l em. 
mez que cu n oll~- ' "oiiMso, "dcsprczei·o pedindo o S•·· ~.-v .. n<t.-.r1oy (miniotro da ,,.a;·ü•loa': 
1\ quem dcvil\ pedir C('lm honra e dlgnidaJe que - Sr. presidente, depois tle um di scurw tã,, 
me o>:onerasse dcsso c(u·go, que ctt esta,·a prompto bdlb~nlo c YCltcu\~llte como o elo illus~rc depu· 
para scrYil·o tm tudo que se me dctenninnsse, tado pela Bahia, 1nell hOtlr:tdo a migo. o qu.; po-
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.'lcrú U:Lz ... :"r ;:led'C:l J."! (v\·\;:\~ ~1' lll::tl' ntn ndnistt·o 
•]UC dl•• foi. o:! pri11n~it:O a }"('('OUhet~(>l' lH~tHH nvto 
para t'"x.CrCt'l' ~) c::wgo a que t.:.:\·a n hmu·;\ de SCl' 
dl runad.o -~ · 

O SR. F•·:tm.\l<:- :\lNto< npll, nito. 
O Sr.:.. 'YA~D)·~m-1·.'\·:- l'\:-l·snndi~~.-uw., Sr. prc~i

<lcnto Je que " u:scuo.,\o a que <) illus(l"() uc
put:VJ~ sobt·ctwlo dt:l! _ ~ sn:'- nttcnç.5o dcvií'l ser 
l"CScn·ada p:1r~1 oc~~~js1au mms opport.una, c que 
cllc se limit:uin a npl'(':.;;;cnt.::n· suas vistns c plauos 
sohrc os melhoramentos qno !lemanua ,a _u?ssa 
l.nn,·inh;\ de guerr:-~, sem rt!par3.l' se o lndL\"ldno 
que lwjc occupa " ]Htsta da rr.nrhh3. era no,·cl 
ott n{'iu na administt·al:i"io: +porquanto, niTo p~
•1CIH1() respond~r ~todas as <•bscn·n~õcs uo i\hts
tra deputado, apro,·citür-s~-hin. das ~nas lnzGs par:. 
.c~nminn-r ~ pô1• úln c~~~c!w;~~} tudo nquillv que 
úHe llou,·cssc por br:m sug.genr r~ trazm· ao conhc
cimclü-o da. can.H'tr:1. 

})c dnns 11nrtcs cOllBtúll. 0 dihCUl·s~) do iJ1u.str..J 
"leputado: na. prlm.cir~\ fé:.: brcv~.s olB..:r ... ·n~üos 
sobre o obje~t<> c;:.pcdal qqo se discuto, e lht. 

segunda csprniOll·Se pd:t politicn. cnl geral, c_con.
sidcrou a Yi.Ja. dú miui~lerío nutos da Jnl){hfu.:..."l.
~:lo c depois ud!a. 

N,io·acompnnhat'cí o ílltBtl·e <lc'pntl.\lo em todas 
:1s sinuosiüad~s elo seu di~cm·so: n:.to sou me~ mo 
o nHds p~·oprio ll~H'f"L i:;so. porquanto t:Ls relaçilerl 
de amizade •JllC m., ligã~ no illltstl·c deputado, e 
os elogios son1 du.-hln immc1·ec'dos qnc clle se 
dignou dirigü·-wc conrrenHrW de algnrnn U.n:ma. 
Entrctnnto "previno-o dos<IB .ii• de <j11C, u~sejnndo 
:u·dent.e1nento crlJltlnlt~u· n ntant;:l.· sem_pl'õ n.s me$
mas l"Claçõcs po.rticulorcs cmn o ill~t~t•·e deput,ldo, 
não sü nesta como ern qua.csqne:r outras questõ~s, 
poço·lhe licén~a porn, na ~nalidade de ministro 
Ua cor0a., Ucr.::liual.- de I]Ualqul;."r tavor, -seu, .;:: o 
~onvido :l qn~ so })ronuuch~ com a nuli~ plct1a. 
liberdade. . 

O Hlustre dcputad•J fez, como se ncnbou de 
otl'"ir~ a nHtis fo1·te OpJJosiçio ao nürüstcrio dê 
qnc fa~o pn.rte; e11 proctll·n.rei rcspon.lcr á<Juilio 
que fôr méramcntc po\iti~''· 

Sr. pt'csid,'llt~. clltctulcn o illustrtJ <lcpntmlo 
qnú o mlnt~te1·io hnYh'l fnltn.do :1 todn.s 33 eunvt.!
\1icncia.; p~rlamcntarcs n:lo dt."''dnrando n:1 cusn. 
a modificaçii.o '1'10 esi.:l.\":t pam so11"ccr. 

O Sn. F.:r.n.1:< , - s,<o foi nesse scnti·l~. 
O 811. ·w., :< l••·:m.EY; -C L'!? in que o itlustt·e dc

pul~do ncnhnma rnz:io tem na SU<l ar.;-ulçiio. Se 
:lCOso o ministN·io til·~s.;c s01TriJo . umn uerrot:J 
Plll qnalqneL· vota~~;l.o, o seu dc\·cr Cl'a p1·evl!n.h· 
t\ cnmnrn das cous~~qucHcins qn.r! traritt essa ,·o
t.;lt.'!il); lH:l-l; ~,nnu~lo .-, tniui,t.~..wio n~nhumn dN·
I'otn t.nu t;OI1'thlv, qnanJtJ u 1ninlslarlo conta: c•)tll 
'\ ~1\fii•)I'Ía u.ns 1lHa~ cu.~as (to p:wla.1nculo, Si..!lU 
du\·i~la. ttaco u:1o 1fcvi~a txplicn~ão ú opp 1l$i~à.l.). 
(Apoi,fdO'".; 

O nohrc m'mi!'.tt·v d~N \w~vcios (:strangch·os 
cti~.;.c qne n luinistúriü ~il~ cntiio n:io tlnha sof· 
fi-J(lo JuoUilkn~ilo, c dizín, scnhol'cs. a.l;;nm.n cous:l 
~}Ui! pOL' \'Cllt.Ul'a não fus;;e r~\al? lJ~veria cHC 
falt:n· tt discripç:to que lho crn impost11, · decla
rando q•w o minist.erio estava para ser moçlili
cndo, •1nundo ns pessoas convidadas para .essa 
lhoddk.n.ç:lo nãn tinh.io •• inda. dad0 o sclt !l..Ssc·n
t!maota"? {Apoiadas. ) C:Jmo pois queria o illustrc 
<leputado l]lte o St•. miuislro dos n~!!'oeío~ cs· 
trang-:ia·,,s '"i~E;$ú C<~lloenr o 1ninis~rio n llmO. fal~a 
posição, qnallilll nlüi.s " sua pJliti~a continuava 
::s.eu1 alteração:! · 

Assim;· sm}:,vr~s, c•lto•lll•J qltC o illu.st1·c depu
tado nQnlHl.ma raz<io tem ne-sta· arguiç~\o. 

O Sn. F""" \7. ; - Os pNe~ lente; suo "em con· 
trario em t<l<l<\ a parte. . · 

O Sn. ~V,<:<J.J ·.nr.n ::-Disse o. illustre· deputl\do 
~) o m•msto)l"tO '>õ tlllht\ modll'tcallo em· coasc-

qucueia d.! um :r. mttnif ... ·sta"-·ã.o d~1. cmnrn·a. !. .• . s~~ · 
nh(H'CS, fir. part" da Ca.\113.\'a, C lll'i.O lliC 1"úC0rtlfr 
•lll~ mu.nifest.a,;i"io nlgutun tiv~~se appaL·~~ci~..lú .con
h':lri:\ ao ministerio. (.-tpoiados.~ J .. ~~mbr;t-rn.e (l& 
qn~ :.1. opposiç~o !he dil'l.glo cuut e1rdto fol·tis:.i
mos at.a-1n~~; nHl.S ~m paiz nenhum o~ ataques 
Jn Q})POSii;,Jo constituem d(lrrota pat·fi o m.inis
ti~do J~s.lc 'JIW assa opposir-ilo ni:io cst:'t etn maio ... 
1·i;t9 pan\ n$s\m hab·~li~:\l'-Se a ~~dr os nego~ios 
pui.Jlicos. 

O Sn. ~l.:r.r.~ Fn.1~c-o: -Se nfio fnss~ a oppo· 
slc:to n:it) tin~la v. Ex. um.\ C1H.Iclra u~ nl!
nisiro. 

O S::. 'V.I.l'Dl·;nr;E:\" :- Kiiu sei se ue\"o c~ta 
cn.t>im iLS tnílni!Jstnçües da o pp Jsi ,,::;: ', m::.' a pro
va de qa0 a. n:l(} dc\~a é que ~ opposü.:~~D cotlti
nún, c o illustt·c deputado que acabott tll fallat• 
asscYcr,•u que ,, go,·c··no u'io tinha ganho nem Uln 
s.J voto para n mniol"ia. (Apoiados. ) 

Dlss~-s~ qu.~ Q ex-tnin-str.J dt 1S nP.gociâ.s c.3tl~uu
geiros S..!: r .. th·;hi\ pela det-rotn. que !'iOfTrCnt, e I)U& 
scnUo o ministcria solidndo todos os ontros nlcm
Lros do gal>ineto o de,·iüo acompaaha.L 

Senhores, o tnin!stcd'l d.eclru·o11 pelo ·orgão do 
Sr. presidente <ll> cons~ lho qne a.s ill$h•ttcções 
do g.}\-f!rno .n_ l'r.sp~it.Ll dos n~goeios do l>n.ragnny 
não ha\·lão su.I~) obs :r\·:u.las: c aondt--:! se \'io quú 
n. fnlta cl..-.: cumpt·jmento de instrac.~·U9~ por ngt!n~ 
tcs dl) g.Jv~t·nr) eonstltuUo. o mesmo goYel'LlO nn 
necessidade de rtatirar-i;C '! 

Q. Sr. ex·nlinistro dos n0gocjo~ cstn1.ngeü·os 
ni'io t<:>Ye pois outro motl\·o pnra retirar-se que 
n:lo fos~-~ nquellc quo a1ui manifesto11 o Sr. pre
sidente. do conselho na occasalo em 'I ue comp:t
recett para commtmicar ú enmam a modifica~i(o 
do minist~rio. HaYCrin s~m duvida algum moti\·o 
de delicadeza ua parte de S. E:.:., porém qne so 
retirasse pot'ipte a polilicn do ministN·io f·>sSc 
eontri\.l'hl. o\qud1n. i'}l\e ti1lhtl. s. ::-guit.1o alt.~ cnUio, C 
intcirnmonto iMxaeto. 

O Ulustr~ dcpnt:.do l.\ccl·eocc~ton quo o Sr. cx
mtni.s.tro Ja gnci-r[t pcdir~l. a sua dl!'missiio p)rqtlC 
~ahir:..a-sc nutl !la discLHs:lo c c..:nsu~·a;. ue qt.tc 
f<jm alvo. 

Senhot'cs, se hav:n tníni&t.ro que n1crcccsse ns 
syrnpa~lti<.ls .ardentes dn opposiçilo, era som uu. 
\·ida· o lJOfll'lllio ex-ministro (ht g:u~l'l":O.. ~;\Q ívi 
P•)\'t<lllt•) falta de CJnfiançt\ •h• ca!\lnrn que can. 
Lri~nio, nem p.•din eontJ·iuui•· !J•l•·a u. s11n 1-cli· 
ru~a Jo gabinete. 

O Sn. l''Jmn.,r. : - ,\ histot·in pnrl:uncntnr .alli 
cst{L ; os di.scut·sos correu\ impressos. 

O ~n. \\'Axt•··:m.t·:,·:, ; - ,\ltistorin p:1t·l:1m~ntnr 
n:io d.~tl que iu ·honr.ldo ~~x-.nini'itt'O Ua ~u..Cl'l'B. nltó 
ti1·csso ns wuis nt·do11tc; cymrutllín~ <lo mu·$tl·e 
dcptttnJo u <lo toün n oppo~i~üo. (Apoi<Jdos.) 

O 8n. l""L.;a:lu~ :-C.on\() pnrticuln.t· sim, mas ou 
ataqltl:i·o CU1UO lllÍlli~tl"O, 

O Sn. \V.I,.n&nL~~ : - • O qnc "lttct·otl o minis
te rio moclificnnuo·so da maneira pat·quc o tez? 
Jl(\ la, disse o íllnstrc <l()putado; perJou, c muit:~ ... 

Senl•ores, na.,ta po1r:e o iHUlh"C <leput::ulo -t~m 
sem clu1·idn ra1.uo, porque. " mudança ht\vida 
principalmente €lll refcr~ncia ao minisLI·o t].neofn. 
fnlla uno foi tnl que o.ttendcssa a todas as no
cessidt\4os puhticas. (X<io apoiados.). Cndil yez 
sint<J. mais o peso d''· ro~ponsabilidado que tomei 
aceitando eu v cargo de m1nisLro, mas o que poss() 
n.f\n.nçU\" :l. cumal"l\ é que npplicarci to<la n minh~ 
nt.tençfio, Ctnl_>rcgar~i todos os meus esforços, para 
que a a ·lmim;traçito que me ü confiada nii:o decaia 
dnqt\clle grilo de c~piendor em que a <leixá.rã() 
us meus iilustt-es atttcccssores. Pot· esto )(IdO pois 
o ministerio de certo que ntlo ganhQtt; mas en
tendo q nc alg~.<ma cousn devia ganhar fa>:end() 
des.~pparccct· l.\ · idea de qtlc n sua ·cxistenci.'l 
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"··sf:JS:l \'itcill:lnte, c cst:i. C:11H-i-dc-ra\""~O J~,·c t ~r 
calb<lo no animo dos ilhtstros deput:t<los. d~n
"lo~lhcs a conh•~cer que o governe) tcnt estahi
lid::tde, a uTil go,~orno osto.vci 4 uuuJ. da; gr~ndes 
t~ccessídadr.3 dv paíz. (Apoiados.) 

Disse tamb~m o illustrc deputat!o: « Q110 di
•·ec><iu llrctendás d at· aos ncgoclos ·1 Qual ê o 
YOSSO tn·ogramma "? )) 

Eis a ctemn qu~stiio •los progmmmas! Tllm-se 
trato.Jo de discutir o tle exp\ic;n• o prog-,·amnHt 
npt'ê5cnlnrJo ha quà.si tlous annos; tl!m-Sc qu.e
•·ido intcqwet:J.l-o c ncero$ccutal-o. Ma.s em t<ld<J 
isto. o que se vê e uma tactic:). m_uitlJ couboeidn 
•lo todo~ n1 nclho que tcnt u.lgnma p1·aticu. das 
.::\3SeJn\)léa..s, J.~ procurar pór os muiore$ obsta~ 
eulos, de pt•omo\"Ct' ag mais complicadas questões 
pat•a qae o nlinisterio encontre trop~ços e tmha 
de t·~tirar-~e. (Apoiailo$.) Qtte neo~ssiun<l.c, a 
uão s~r uma indiscrição ceosura•·~l, poJerâ tl!l" 
o goYeJ·u~ de rcsponde1· a enda. u.m dvs ·srs. de· 
putaJos qu.e quet· saber a sun·opiniüo sobr" tal 
Ott t·.\l ponto, s0bre tal ou tal reforma? 

l?enliores, o govern~ não s~ re:us.ará dB .ma
neira nenhuma a exprimi!" n sua opini:io muito 
fra.ncn_ em. todas a; qucstõ~s que so suscitarem 
úppói"tltnnmente nas . cao1ams; ao menos peln 
mínho. pn.a1e JJão l·eeei::wei e~pór- o 1ncu po.r.;ccr 
sobre a.qucllas (iUC forem itnportantes. 

E desde j.i. Jeclaro que de mollo n enhum p er· 
sistirei ne~ta cadeirll. sem um apoio franco , dG· 
dsivo <\ leal tle todos oõ meus amig.:>s. Apoi•J 
de condcsccn•l•mciit, apoio de tol~rancia, na qua
lidalle de mini~tl·o da Cl)rua, n•io o desejo ncal 
o des~jarci nunca, mesmo pam os meus maiores 
inimigos. (Muitos apoiados.) 

lia porem, s_enhvres, um ponto q11c L•lll"cce 
<:oneent1·o.r todo o íntere5Se do momento, o eon-. 
.stituü· o. priuoipo.l nrma. da opposiçoio.: t":>llo das 
dei~õcs. Temos sido inte•·petlados pnrtl. q_ue dcm·'; 
a nossa opi n iii:o a rcs pe1to do um prOJCcto '"''1 ui 
n presentado. · 

Antes que o faça, cumpre-me observar que em 
o nosso pa.iz considera-se muitas v~:r.es opiniiio 
publica lt•!uillo que niio passa de uma opilliiio indi
~·idu:l!_ onda opinliio de e~rt? llUmero {apQiados}, 
(JUC muita• Ye~es as op.iniõe~ fa•-cm-se ou f0rnw· 
liio-sc como macbinas de guerra, qu~ se desrreziio 
por dcsnccossnrl"~ nponas neabndo o e~nillato. 

T.ht.l .-oz:- Esqueeçm-se muitas yez~s. 
O Sn. 'VA:-;D~IlLI::Y: -E' PI'Cciso pot·tanto 1'~-

.,.tlectir-~c muito (tHo do tcrmu ~~~ proposito), ú 
mist~r J"Otlectir-sc muito pnrn co!lhccer-se se n 
opinillo é realmente 11 opiniiio (I((Ulicn; RC n. 
t·e!orJna pedida on prop(l!!ttl. cstu com cffdto 
nos interesses pub\iens, porque t~tmb~m •} dever 
d:t ad,ninistrnçno, assim·eomo oi· d·l\'er da cnmnra 
<lo~ dt:lj?Uin.!os, t·o~ioth· .t opiniilo quan(lo 11 opi
ni•lo nao f•>r uo nccol'd" com os mt~•·cs~~s do 
MlA.do. (A.t?oi«elos.) A opiniõio public11 ,; s~m cln
,·ido. l"\lspett.a,·cl, t~m um grande poso no systeu111 
repr~sentllth·o ; mruJ pôde tnmhem trnnHiat··sl}, c 
bn mnis patrloti$lllO . em l"csil~tir-se ao tt·nuSYio 
dessn. opi ni:lo do q uc ser-se peor e na. l0\':1•10 a r~
l,oque e scguil-n em todos os seLt< \'lll"htd~s 11\0· 
\"imentos. 

O Sn. F.o:an.u:: -Ma> quer, ou n~·> quer? 
O Sn. \V.~!'(oli:GL~v: - Fc:ita est.a úbs~1·vacão 

geral, l'ir. presidente, respondo au meu illo.stl·c 
amigv qtu me pergunta se quel"v oi\ ni-:< quero, 
referinda-;;e n::ttru-ahnente li lei de eleições .. _ 

O Sa. }">:nno~.z: - A ínc:.>mpatibitiu~es. 

O Sn. \VA.~DZI\LEY:- •••• ou ás ineotnpatibi
Ude.des. Scnho1·cs. <> illustrc preoideutc du wn· 
selho ac8.ba de podié no s~nadl) que o pr.,jecto da 
r_-(~rma eleitoral. seja dado para R discussão ..• 

O Sn. J. J. D.l. Roeu .. : -.Pois ê eM:\ o. incom· 

pn.tiUiHdado qne l}ll!Jr..!'lll. p:u~~ tra7.~r r. C:11ll0.'rU. 
UO j uizc~ de direito c m v.;,·z Ue 1U '! 

O Sn. 'VA~D>:t:LEY: - 1st J ~ quesliio que <> H
lustre de_puta.do y,;ntilárà quanJo o projer!o \"iet· 
ú. di:Scus.sau; uüo quero catr-tr tle.:is:cs pormenores. 
mas sil)) faz~r sentir que: Sô! u illu3tre prcsid~nte 
do c)n$~lho p~dio que cntrasso em !liõClls;ão. 
c>se projecto, {, porque o g.)verno teDl intonçüo 
d(' . pa"'illOYel~ t·.::fonna-~ u o P''9CC3SO e systeJnrt 
clott•n·~L 

~Ias ,.i1·úV o.s inC•Jmpatibilhh'tdcs "! porque não 
qucrc1:!o que Uc.-;;d~ já Clltrt eJn discu$.Silo o pn'~ 
jeçto aprcsentad~ pel·> il111<tre Mpulllll> po1· 
S. Paulo? Por uma mzã·J muito :.implcs, 1•eln 
b·lm son~~: pois hrwentos úe promo1·e.r o delo;tl ' ' 
de um pro.iecto que n i o entrou ninJa em pt·i· 
mcim discuss:lo, quan<lo C!<iStc no scu~d,, um 
outro em terceira que comprohendc qunsi tndas 
ltS iuéns r~present1das pel<> 11\ustr~ dcpub·lo !J01' 
S. Pa11lo ? 

As fncompAtlbilidudes e;1nstituom em no :a:5;o en
tender t1ma d~s ner.essidad.:>s publicns; nunca o 
neguei; o.gora o n1olo por que se dêve cstf\bc-
lecel·as c· até onde S.l ~ste2t :let'/1U C qu.e c.lúpctt.it:! 
de uma d1scuss:L~ lo.rga, de um., tliscllsoão pm
f,mdn, p:~t·a que •:onviu;J.tllO> t.odos os ::lrs. <loplL· 
ta•los com bon· f~; nesse ponto o ~ov~ru · • nlo 
púle ter p:utído, nem o terá certament~ ...• · 

Ü.\r.t ':"'o?.::-- N3m dt!,~c- impõr âpin·~1o u o_
nhuma. 

O Sn. \VAXDiillLEY: -Nem deve ímpót· opini1o 
em materias constitucionaes. O govct"J10 s•)rá fmn
co. expor& toda a su,t opi1ÜÜú a tal r~speito, 
peío menns não me exim:> J o scmemulhnnt~ obl"i·
gacão: entendo que se podct·:, tomnr u.lgmna pro
videncia tttil Sell'l '}UC se fira n. conSL;tuiçilo , •IUC 
todos ~espeit.'l.mos. O q a e. cu pe•;o e rogo ao.; 
iltu.stres deputados é que n:lo sep!o tiio a~odfdos 
nguaràcm, a rliscussii. o- ; não crcitlo que Q go\.01'1\\,~ 
a cvitat como pateccu insinuar o lneu ülustr~ 
ami!{_o, sup·pondo que appnrentamos des ·jos e in
t-:nçues que não temos~ E"jtâ perrettanií!IJtc enga-

.. nado; IJllc intct·essc terin o g•>l·~rno em andar c~m 
essas .tricas, que mais o dc3hOitrn;·ilo do que 
lhe npro1·eitanào ? -

'' 1:ieará para o anno a deci~1J. " Ainda ns
sim1 se aeontec~r que o pt·ojedo s::. ~as.s 1 p::u·:1. 
o anr10, m11s n.ntcs que ~c procc•la lis dct•;ües 
futura~, n,;;~ 1eremvs corHcguiJQ aquilla •JUC a 
c:~mn.rn dos ::;,-~. d•)ptttados t<lm em vista ·1 Ett 
entendo quo estando r. profe~tJ em 3• Jiscits<oio 
n<> senado, q11n.nlo niio hllJB tctnp) de pt\ssar 
ncstil tam&ra, o qua, é p ).'13h·cl su n:io hou\"cJ• 
uma di>ctiss:io dem.<s:alfl, poderá pns;;:~.r t\O pl"in
eipio .dn se~>~o fulurn b t·) depende dos illu~tre~ 
dcputndo3 ..• 

ü:.u Voz : - D·J g~,-c,·no. 

O Sn. ,v,,~D&td.~'l :-Nil<>, do> il!tts~r% ucputu
d<ls, pJr'!U~ o g.)vern~ "tnp~nha•·-sc-hn ~~m nlinc,• 
pam que o prt>jecto passe, c~mhin•m entro si 
para que não talle•n tudos. Emftm esp~remos pela 
occasiuo dn disçl],S;;;io, tu.d > u m:t:s ê p~ro.l~1· tcmp" 
!rmtHmtnte. E" este u·m dos pontos em qtle p.>Je
mo~ chegar, c erclo quJ d"vemJs cll.cgar a um 
nccot•Jo... .. . 

U"·' Voz: -As incompntiuilihdes não atcnii() 
ninguem, é melhor que n cspa.t·rellu uetunl .. 

I O Sn. F.:~~n\Z: -E" e.;parrc!ln poqu~ u.io se 
<cUnlpro 8 l~i 

' O $n.. '\V ... xoEJu • .:v:- Se acont2cer, S:. p•·e.si-

1 

dente, qne o ministerio actual não tenha a vid:t 
· neeessa.ria, como prophet1sMt o honrad deputado. 
pat·a. leYar :\.vante taed mediJa.~, a impnl~ \o e ;ta.ri• 
dada, a opiniã_o e$tará fvl'rnada ; ontr.> mais feliz. 
poderã. eonsegu1r aquillo que niio nos fõrn permit
tido. Se llC:J.S<J essa prophecill. tem pat• fim intt·o-
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I uu7.if o ~smo•·~cimcn!o 111\S . filei ms <los !lmigos 
4\o gv, ·crn,l. tlit"Ci UtJ illustre d e ptU.:.\tlo •lUC ta.uta 
r:1zilo t.CiH cU(! p: . .ll'ã faz~t.a tju:an.a _..n l lHrfl tlcs· 
lUí!ntil-n. . 
~r. l'l'<:Si,h·nlop t..enho ido Ul:li,; h.)ng-e tl~. •l''C 

t.les-új{•r~\ cu1 c''msith·nl~õ .. ·s m~r:\ml~llh~ pohttcn,.; ~ 
J>C<.~ ,li}F:Ctll!l::l n \'. E!ti:. E rnmo ~Pj :\ ,~,.;tl\. lHl\• 
t~rín :tltn e ll:'l 'lU C ln:·fi3 J.,'::l.:l!h'\ a c,u·iosidnde ptt
tHc:l, t:h·s~l·' Jlt zH·~vjnl) (Jn c pn:l:;~ ·~ · o. l'Ht.~·t~r tH\ 
partt: $üCC•L c mdnntluila do qnú ·,hz l'\1i~pC J..tO ao:.; 
TlCJ.!OCio~ da umrinh:l. 

A p t'O})('IS t:\ <pH~•tb:.a us f'l.•r~ns df3 nl ll r pnrn o 
atmo lluancciro de lti.JG a lli."l/ n ilo t~m sido !111· 
JlU~tt;\,la em ~n,, gcneral~+lndc por llcnlátns dos 
illust•·c~; <l~l'nln<los <11\~ lcm t.on.:tJu p:ute ncst:t 
<liscns,;ilo; eliL'S se hão limit:tdo n bl't!\'CS 1-.?ll~· 
"õcs sobr~ al::uus pontQs que têm reln(ã.o cotn 
'' fixnc:i o <1 ~ furrns, e not:w~lmcnte o tllustre 
.tcpulntlol por S . l'Rnl·• '1"" h n n\o!l\1 r~nou •m 
ultimo lusr,1r f! o illusta··~ llepniado J):.:l1 :l. Balna. 
F~z o il\ash·l~ ilCpnhltlV 1~H·r S. P1\ttlo notat· 

quo ,.. go' ·(.'l'llõ niio th~t>~S(!o :1 t é o~orl\ t,·nt.ndo de 
pl·.,:r~_)l.k ll1 Cditlns CO U\'Cnilm1C'S pllr:) <J\)l.:·J'-$0 fn.cit
mento O ressonl llt><CSSnl'lO ;lOS tltn·jos de gl\l!l'l"a; 
c en3Ul'Oll q lld cOJl-tiHu.nssenr pt .. 1L ic~')s '\"(•xatorÜlS 
d() 1·ccruuune:n to, limitando·S(1 o mini~tDdo n sim~ 
pHccs pn,jcctos e pn•u't..~·sns., ccn~unt tjuc fl.•i 
r~rctidn t>d•> mtn nobre :lmi::o <lCpntado pela 
Bahin. :'ir. p rc;;illent<', n:io b:\., 1.:< ;:cn$ur nr qunl· 
•illl)r pmlica, ~ prcd;;,, m ostmr <t!IC outro meto 
11a p::1r:L Sl' coHSl";.!uir v fim , ~em o que a ccn ... 
sura n:ill p&llo pl'Pjndi l!tn" ;\t) ~v,·crno. 

Scn11orcs. ll:tra t]ll•~ gc l~":s .. n. ~01\..1ogn ir o nu~ 
mero de pt':tt:ns. neros~nrj11s nos n o\\·ios da ar
Junda .~ mh; tct· qu.~ J,:lJrt. umn p opnl nt•:l.ô n1nt'ithna 
Ondo · S(lj :'tt.1. fS<.'OU.J i tltlS os JÚ>Jt),· tlft ))êCC$$.'li'iOS 011 
(\xi~id o'!S tlnnnn.lmClOk pul'a n S1~l'\·i~~) c.lt\ ttl'mMla.. 
Ot·n, q\\nl (•1 0 C t\lle csz. t,·~ n. nossa populní:li.o ma
t·itimn ·? G~,mmen.:io \k- longt..1 curso, I'}U c:" é « CS · 
çoln da 1ucl hor 111nriuhn:;~m, niio o temos: com
n tc rch-. llc c:nl tt"tht~l~ ln , ul:!m de nntito p~:!qnenõ, 
e s t:'L 11u:ndo · \lC ~Stt-nn~ciros c C~l ~\'OS; n nn\~C- 1 ~ut;ão tlt)~ n oss,·.s _rn1;tOs. l~ r ios n::io t>Õle otl'crcccr t 
um pcssonl cnpn :i lll3l'inhn, pol'<) ll<l em primeh·o •

1 
lu~nt· C'SSJt PCítucn~ 1l;.tY~::at.-.:1o ·ucxc sr,· muito 
p Nt<'gi<l:o, ,; d ia " , ·c},icnlo du snpprimcnto das: 
pn\'út\~, .. \s • ..lo -Ct,mnwrdo jnf('rlnr c do t J'tUlsrxu· t-c ! 
\tos p•·uduerv~ no l!ú!rcado, o n~ll :'l. t:unbO:nl l ' em· i 
pr~~ado gntnc lt~ uull\~ L'~'l de ~sea·rn·(l:-;: em. scgnHJo 1

1 
1n::ar, n :lo ~:lo os _honwn~ nu1is .pt·oprios !Jara o 
s~tTh;o cl() 1t1nt\ SilO t tS <pw c.Hn plrr'nsc nrlgnr , 
~c C<•~t!lmll clJnm:w mannhcil'Os •fngtHl doce. 1 
OnUc ]lOi~ irú. o g,,,.l}rn,) bustn\· n pcsso11l nc ... 
<'('~$nrío }lnm os COI'JKJ~ u:\ nt·mn!ll\ t' m~\'inhn- I 
~em 1 :-; ioo rio <I e hnvN-o sen~o p•.·r n l(•in do re- i 
ct·ltt:lTH~ l11 fJ n 1esmo U.t: fC"itu oso C•)llh) 4··. e pot· 1 
~! ll ~fljtlm(lll to. lo~ •t11(' Tl'!"Tllta:; &.ftn c:-~cs :> l~ccrutns j 
:1 que •! fH',:cis o ttar umn cdnrn~l1o m l tjt .• Lluuc
r alln, pOl'l\ •tltC pu: s i o pn:shll' s <· f\·içcs ·,\ .1nua.:n. 
E . um •unl tu:C<:;:(sar1o cutre: a1ú!'O, nws o ~u,·crnv 
m odilka ttu>t•• IJlUlt>t" ,: possin:l ~stc estado da 
•'•lU•n~ . poriJn ~ n:io •oí nr.loni!IC ~tr·nn<l<! rnnn<:"I'O 
•lc mnl·iuhnJ!~lll conb·ac!ncln a bonio d i'JS l,a,·ios, 
C 0 C(\\!1)111CIIl i! l\gnrn ('111 (!Ua~i lllll ter~o Ut\ t~ · 
t.a~it!ntlc · <:In !or, n nnYal, cn•••o t nmlicm · tm.tn de 
dar càncn~.:'i? C$p<~ cinl MS nJn·cndil(e$ t}UC depois 
sirv:i•• no COI'Jl • ue imreriMs c llntnlh:\o mwnl , 
srst cma qnc foi juslllu<•n w npprovo<ln p~lo no- .. 
bn? clcput:1do que hontem f:tllon. . 

l\fas p~rqnc n;io e~tem},is csllc be neficio de 
CollnJ;>nnhillS de mellot·cs a o.lh·ct·, us Nttrn.s pro· 
,.;,l c.•as t (~liC!II tem nlgumn <:<Jusn reflec!ido sobre 
OS ll~j!OC!u" da IJOSSa IUUI'inlfn (C WUO O br~tzj .. 
lci!o :tt>·c nc~'~riam.,ntc _f•~7.cl·o, pot-que o nosso 
-pru~ c C:$Sdlcmhncn te Inan hnuJ} tUtlbece que por 
multrJ 1".111\•0 o, s~·s tcma <iUC d C\'CiltOS !ldopla r é 
J o crcar Ulnri11hag:em p a ra os nos~s nn.YlOs de 
J:!l"nn; }>Or outm, que JJas compnnhins de npr!!n. 
oh~~s mcao:~s <:st:'< .o principal nucleo dll no~sa 
llllll'inbn . :Est ou pot< de accanlo CNn o iltnstl·e 

<lcput:uhl; lnnto IJ!l:!nto os meio.; finl\ncci1-og fo
rem co~l~eJi ll ('):\ ao g•.J'\"(:ol"tlll, tant , c1nnnto o pet·
nritt.h · o cstn.do <la Jli)SSa ·p ;.puhu:ão, n. u\ínha 
íntc ru;iio ,·. cstnl1llc•r n C)'e3ç:i.o tk -s:o:us comp!l.nhins 
li d i \ ' ollS:IS 01111':1>; pwúncin$ 0110C &<: ll<:>$S!\ obter 
11\(H\OL'~!j. 

1\[as o · go,·,:·rnn nilo P''1dia Jc~Jc j~' s r:·guir o 
con~dh•) tl•l i llnstt·c deptitado, nih.> só poa· M nso. 
da do:;t>+~~n, Ct) IWl .po.-qtte C(lrucc:í.l !lOt" um ensaio 
'l"C it·:\ (·SL:.-nJend<> a divct·sns outt ns l oculi<.la<k~. 
Estabdccc\1 duns companh:~s. uma na prol'i nda 
<lo P a r i<, e outm na Bahia.. Se tlà cxpcrlcncia 
sr,l'tir IJom cn-.,it.t, se o ~o,·et·no conh.eccl· que 
vm o u tras flr<l\'ineia~ tnmbctn se podem fazer 
i:;un,·s · rrcn<;..:oe<, medi:tntc o~ m~ios YOHtdos 'l'eh 
caow.rn dos S rs. d<'!lu t'ndos, t.ratat í• Jc púl-ns em 
('X:f!CUr:"io. • 

Falfamlo-sc do r~:>ct·utnJMnfo, S o·, prcsidcnt '• 
pctl ir> " "' illustt'<' dcrutado pula. p•·o,·i ncia d o 
!ti<> Ummlo ' '" Hltl que "" ponpnsso «•)llelb\ p t·o. 
,·incia, pOt'<Jlln o pessoal mantim" ia nlli em 
diminu\~:io; c um i!lnstrc d~pntado pt>la pro· 
'\'Íncin de ~litlll~ porgnntou se .o .;o\·cr'no tm~a. 
contctupln.UI.l t\ t'rov inci:t · ([ü ).finns COI\l algnn~ 
Y<•cl·ut:ui p~tra :1· mnriah~•, on se nqucll :1 pr o1·ineia 
wlo t.ilolin <Indo mminheiro;; .:m con"S<1'1ltCncin de 
u!it) e:-:~.•cu~:lo d o o:rd en;; elo goYcrno; · . 

lnféll7.111Cllh', . S1•. pl·~siJ~ntc, n:lo f't.lS,-0 n l!cnder . 
:w [M lodt.l uo 1llustrc depnt mlo pelo R1o h t'attde 
<h• . ~ul . O hnp<>sl.O.· <tc ·snnguc · c muito. mais 
onero;;,> SdH duvida do qne ·o lmpo:;to de ui· 
nhciro; a desi_gualdrule no primei r ol im)>(IStll b 
ntuít) tll{l iS udtOSõ.\ rlG q ue no segundo. Bu , po1· -- . 
t.1ntr>, procur~rei- d istrib1,,,. o recrntamcnto com 
n m"ictr igu~!dndo possi. d e ntre toJM ns ·p•·o· 
''illcins. (AJ>Oicalos. ) Farei todos os esfüi'ÇOS P•tr~ 
•tn-c ncl!hnrna s~jn .isenta., e se ·o· n:t o cons+:gn i r 
a culvn n:io scri m illhn. {.4JlOÍ'!<!o.ç.) · . 
~:h po'>Ssc; snppur q n e o pessoal mnrittmo <h\ 

pro,·inc<:t tio Rio Gmndc llo tinl tenha d im inniuo. 
l'nlrez hnj:t nl::um eoTo nns ~>tnliStictH : n il.o 
duu lt\ l<i(a f~ n· <'SS:'IS CStat isLÍC:\$ ;tp\·~~cntnllas 
pclns: cnpilanins do.< por to5, st!i p or cxpcriencin 
•.la IWovinein q ue a...louinistrai qua a cstnti.;!ka . 
nc-s t.~ 't:llno ~~ ni\o d igo inteiramente fit.l~u, 1na.s 
1n uitu inc-~tta; ~rr~nruentnl· cuut cs:'es d nJ os pnrn 
<liminuir n poa·.;:1o llo recru!:u; <Jno de•·o dor •JII:tl
quc1' p,l'O-Vindn uüo ser(l. unt~to ~·uJente, 

A p rovincia.. 1\e 1\Iinl\s . km <lo da.t• tnmb~m rc
cmt:ls p:tm n mnrinhn, se-gundo .à o.ll ~tdLukào 
feita élll Alloil do anno cm·r~ntc: t~~s tem <la rlnl· 
unÚL 'l" :tntida~c rcl~ti,· altl~nlc m~not· tlo q•tc ns 
o nlt':t s !' l'u•·iu~ins com mcno1· fl'lpub~iio~ .,. 
D~t.' , .. o~ : ,..;. Dô 1naiOl' n•uncro p :t.r <L o c:.:crcif.:J. 

O Sl<. ' " ""nt:n,.E~: _:. E ' o qnc lH'ctcn.lo 
propõ•· : hn <lc o rc=•·u tan<cnto ser (,;ito com 
" 111aiur j)~!;!<l\·cl igunldnd~. ~ a popnlnçiio 
o.lnq uc\1:\ pt't.l\' inci.D. c <!c QlltrM ctlntm<J« niio é 
ll lll ai; P<'OIJtin )>nra 0 SCl"VÍ~Q de !1\Ul", liC\'o1 Com· 
pensm· uanJu mnior 1\lllUCro- <l•l t·ccrn<as }lt\r:t. O 
t·.~crdto. (AJ!Oil/llos . ) X a mat·itihn t c'n1os o ba· · 
talllã o> u:wal, cujo ser~iço .; quns i o lllesm,, que 
o tlc inf,mtnria d o tc•·•·a; um soldnuo, mesmo 
u:(~ pt·oi,•incins cent.r.ai)S, pngnndo ·!lo> m:11• o tri~ 
lm~> que todos nós pagamos qunndo ombns·cnmos 
l)ÓÜe slitn gL·an<lo in con\·enien lo sc.t \'iL' nestt) e~:n·po: 
Re.eo•mm~I\ÚO<~ o mesmo ·. ilht~trc 41lputntlo· puhL 

l~ro\'mcln uo . RI>~ Grnnd.c da ::>ui •1uc . ô goye~p. o. 
ti\'CS>e em nlt<;nçao a ban,, daqucll11 :prv\· lliCit\ c . 
qnc por m<.><lo a!gmn· tilmovessa o vnpo1· c\n p1·e-. 
<JMO no reboqnc das embat'Cil<:ÕC$ e· prntic:v·~n\ 

·. da di ta lmrm. ·5 •·. presi®ntc tenho · de d~clarnr 
ao iUuStl'C o.lcput.lldo . o q ue · j i1 forilo cxpctlidn;s · ns 
o t·dcus pal-a <JUC H ,·apOr Ct:ti.>Utq!Uim , emprP)l'~do 
n:t barra do Rio Gntnde · do :';ui, seguisse · piúa. 
a ffi<:SnT!I p \'0\"JnCin ,. C O g<lV.ct'l\0 tenciona não· 
:>.'b:<ndonnr · e~~a. SC\'>i~o ; ~ qunn'do ·acj:\ prtJçisó 
tirtH' rlnl1i cs~c vápoto, pois nno posso .prometter, 
como pctlo o )Ilus tre depntndo, quo nno se dis-
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lra:a o vapor nnquelle sel'\·i~o. t rabu-:1. d<: o S1\1?· dõ-lh~s l iCP.nça p·u-a matricularem m:1.t'inhdros 
stituir pOl' outro que se preste a essa . m~ech - est•·nn;:uiNs, nli(IS o nnvio n :io sahir ia por falta 
ll<lVel nCC<'SSI.daJ c UR navegnÇ'lO Õ:\ f>~" ·>'' lllCll\. de tl'ipuhçiio. Como, p ois , R n açãO hn •lC . fooZCT 

A&i!;im t3m bem ter ei em m11ita attonçi\o a t·e- dispcndios eom esl&~[eeimento:< pnrn :\bric;a r 'lu c 
coHune ml31;11o do illus tre deputado quanto ao lhe não p o.-tencem? Acho que esta •lU<:,.toi o prec•sa 
estaJ t> do can11l da lagõn dos P:•t.os 110 lugar de no- SI! r c•tuiln·h, póde fica r adia.Ja, c niV> ser le,·ada a 
minado-P,,.·tcl .-inh:>s,- e a ba.r rn do rio S. Gon - ctrdto com es>;a · pr~ssa que ao iltnstrc tl~putado 
ça lo; obsvr vo por ém ao illush·e ll t:putatlo que, p areceu conveniente . 
s e me não ciJJgauo, a nssembléa provincial do Tnmbem notou o illnstl-c J ,,putnolo r:tne nada 
Rio Grnr1de do Sttl ~em mat·ClldO alguma quantia S<l <lissesse sol>N nm t"ilmo impol'ta nte Ja atirni -
para e sses 1n clhorament.os. n istracão da m!u·inh n, is t•• e, n cngenhnrin naval. 

Qua n t.o à Jagôa dos Patos, a l}ll.vegação abi Sct1hore;;, o que o ilhtstrc dP.p utnçlo Jis ,;c é ~-.neto, 
pódc ser cons iaerada gemi : lll!lS quanto 6. barrn " llH\Tin hn niio pódc p nss,. .. sem ongenhciro.; ()$ -

ilo rio S.- Gonçalo, me parece uma navegação pecines ; nl:t.S nlio ó jus~\ a cen•ura dê quo n:io 
meramente jnterior, e por conseg uin te essa d~s- se ll'm nttenJido parD. esta ponto. ~iio c:<.i..tem 
p~zn devet••\ correr ,pelo corro pt·ovi!:l_cinl. . escolas, é verunJc, a incla pnrn csto mmo ; mas 

E ntretanto farei a-; recommcn<laçoes prec•sa.s o gove•·no tom concedi elo hc~nçR n certo~ moço~ 
a o official que s~ aebn naquelle lugur afim do prll·n que possrio estudar em outros paizcs, pre-
tl() rnenos proceder :J. nlgt\ns exumes em um e pnt·nndo a,ssim u m pessoal apto q nc possa ser 
outro pont.o. apr vveítndo. k: demais , senhores, !aliemos com 

Cbamou t.nml>cm um i\lustl'c de putado pda tó<la a franqueza, quando se h'llln uc mclhorn-
proviocia d e ::;, P nnlo a attcnção uo governo mcnlos precisos nos <li \'ersos rumos de admi· 
s obre o ars <'nal da cida de de Snntos, e recom- nis tmç:to dn mnrinha, QS pruj i!CioH não falt:io, 
meudon que não fosse elle alllui tll)nrulo, pois que ahi estão as n:li'Õe< mais :tdiantntlus do ')Ue nós 
g ra nde vuntngtm so podia tirar dll•Juelle esl..'lb~- p:tra nos mos t..:ir o · caminho c tlnr·no~ o exem-
lecimento tnuritimo. Senhores, nüo po!<So, e .é plo : ma; qnnnLIO de~ccmos aos de l..i.tlhes, á ap-
facil conhecer a r azão, dar desde j:\ uma opinião plicuçno no n o~so pai1., vcm<HIOS tolhidos a~ 
como mini.Sti"O a o illustre ucp t\tndo ;· mas posso íazct· o bem, já por falta ue recursos, j:\ pov 
affirn>ar-lhe qu e a minha opiniii.o inLli'liduul é f:\l!a de pessoal, ~te., ele.; e sobl'o3toulo, Sr. pre-
qne não com·êtn concentrst• muito em um só s idonle, porq ue qunnliO chega a época do.s eco-
ponto todas as cons trucções -e todo o serviço da nomins n ··eforma reenhc so:mprc sobN a t•epM'· 
JO:ll"i nbn ; qu e <!isto resultiio inconvenientes de t içito dn marinha, porque na un mnis faci! do 
ai~: uma çravldade. que dizer-se : - desanuem·sc tuntos uavius, dis-

Q uanto ao pharol da mesma província; s up- pensem-se taes c tae~ operat·ios dos nrsenaes, 
ponlto . . que foi marcada u ma consignação pa ra etc. -Entretanto eu estotl du accortlo com o il· 
este fim; e se existe ~sta. consignuçào procurarei lustre deputado quanta •~ necessiuatle desta classe 
q ue seja falta a ol>ra com toda a presteza : e na marinha, e procurarei cot•re.;pondcr t't. expe-
q uando uüo e:otista consigDJtç~o alguma,· c~totl ctntiva dv illtlStl'C deputado, cstud11ndo esse & 
pNm-pto a aceitllr n~~o otçamento au torisaçi'io, não outtos pont os que não· tem sido ob}acto ue minha 
só para este pllarol, co mo para Olltros· lJIUitos <.le \)rof\ssão até a:;•>rn; sentindo sómcnte, S r. pro-
que pr ecis a a costa do Bmzil; é um n: nccessi-· sidc•l l~, que o meu illus trc nmigo n iio se t ivesse 
da de para a na \"egaçiio, é umn despez:. dcssn~ <li.,na do de ser mais explicit.o c mai~ vas to sohre 
que s o podem chamar Jlroductivns, e que eu não QSti nssnmpto, pcrque dcsd" j{, eu apro\·eitnri~ 
recusarei . fazer, :t.pezar de toJ o o des~jo que de suas Juzos, que es tou acos~umodo " rcspd tnr 
tenbo de gunrtlar " mais se'\'era econorrli!l. na como de uma dns pessoa~ mnis !Uu,;tt·adas do 
r epat·tiçiio n meu cargo. · nosso p!liz 

::>r. pre~idente, . concl uirei respo ndendo, ou antes G•·c:o te•· rcs ponditl o As observações f~itas 
fazendu algun~ b~eves l'eparo.; sobre n )lartc do e que mais relação linhiio eom a llxn~ão de-
discurse> d o l llustre deput!ldo p ela provincia dB torças. 
Ba hia em q ue notou que nenhum neot·oçonmen!-0 At.GOl\S Sn.~. DePUTJ..nos; - Milito hem , muif.O. 
proen rllSSI!m ... s dar aos marinhei ros fu ndando eSS{>s 
e s taoolecimentos de soccorros <tu e e" istem elll I bem· 
~utros pai:!es. · · o S r . Eo.Iu nrdo Fr.,.nQ~ : - Sr. presi· 
- O Hh1st •·a deputnclo prevenia l ogo que elle não · den te, não· pensnva quo mo conl>cosc t;.'io cedo
so referia á sorte ·dos ma•·inbeiros . da armadà , I \\Mr d11 palo.\'rll. nesta discnss:lo, e por isso me 

•J""''que estes quando se inhnl>iHtlio no serviço, ou. litnitard a fau r o.lgumas breves ob$en·açàca que 
tem servido um certo numero de nnno~ n•arcndo I me s:to agor~ sugge1iJas, visto <l lt~ pouco 01t 
nos renu l11mentos, mio são abandonados pelo es- nada resta. a dizor-se, principB\m ente depois do 
ta<lo ; ~~.:feria -se, s im, aos murinheil'os merc" nte,o. I qne tão bem e"pen<leu o nohrol tlepu.tntlo pel n. 
&Jnhorcs. não e porq ue os s .ovem us trane~ctos minh a pro,•incia, o qual me prc ,·enio em quasi 
dei"a:>sem de ter estuaado e taDç,tdo suas v1stas tudo quanto tinha de p on•leror. c o fez mttito 
para t.io impc>rlante assumpto ; mas, senhores , ! melhor do que o podenn eu fnzer . 
como proctll'a r Cuudnt· desde ji\ cs~es estabeleci· ! O primeiro facto quo t~nho do notnr é o aban· 
men!Qs para soccorro a os mo.rlnhetr<ls , estaf.>ew-

1
1 do11ar a mustro maioria estn discu$s:io ; muitos. 

' cimeiJ\o!j que tnCSI:JO em o.JUti':\S DllÇ-ÕeS mniS SC<lbore• que Se tinftão iU8Cripto 1\ f:tV<>r do pro-
adiantadas niio estão no 11rt.o que se supllõe, j ecto ap•·ese r; tado, apezar tle se a<:harem presen-
<J,Ua ndo nos falt<t a principal base pnl'a isso, 1st.o tcs, cederão da palavra. 
e, quando nil.o temos marinheiros merCIUl!:e> a d . -
quem sc.ccor1·er ? :Desg,-açauame>Jto assim e: mui- O Sn. L >:ITi.O .o., · cc~•H : -E os a opros.ç!IO-
ws e muitoJS marinheiros qne nndiio na nossa se ret irári.o. 
m arinha mercante, ou na navegaç.ão de ca hot a - O Sn: E .ouABI>O FnA~Ç..\ : - Os d·~ opposlçi\o não 
g .. rn, com o nome de b ra zilelros, não são bra- estilo .prcswte~ parq ue n ão conla ,·oo que a maio.. 
z lleir<>s, siio es t rangeiros. · Tenho embarcado em ri:t se ret irasse tia discussão. Presentes e>tilo o:> 
alguns navios merca n tes , e tenho vi~to toda n d·;fcnsores do s overno, e tcdllvitt não usào da. · 
trtpuht~~o estrangeira, matriculada entretanto como palavra .•. , e, :>r . presid~nte, será isso pouca f& 
b rnzileil-a. Acon tece, Sr. presiden te, que quando no mbisteri.J>? .... 
tem de snltil' qualquer navio d4l um perto, o seu 0 Sa. L~tlTÃO .o;~. Cv:m., : _E' dcsejtJ de a pro·· 
cspit.io ou consi~:nat~rio . ann~mcia dia~ e dias ,-eitar 0 tempo, uleu se nhor. 
q ue precisa engaJar rnarmhetros nactonaes. e 
como não opparecem é -n·ccessarlo q ue o govern<> O SR. E ooAl\oO FtU~ç .. : - Parece-me, Sr. prc-

TOlCO 2. 
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Shltl' 1J tc~ 1 C\ 11~ c·· ptJIH'~ ft'• l10 1lli lli :O:tcrin , } K'I:' • '!llr~ .SC 
,a ill ll Slt'~t llUlÍOria t.i\'t\ ::";'5-(' l llU.it:\ [t.'~ JW minist :Tl~t, 
, . (·IStl\'r.i-~4~ ('Oll\'t•uchla l JllC' :l$ idt-as n.prt:sculaV:ts 
1)4.) l' cll~ c :t tlütL'dla ~~,~~.ni<l.ot .n ~1 gt:r~mch' u.,.,s 
:lh .. g~.)Ciüs pnbHcn~ fos::;.~--:m ;\s llH'-1~ cou$;~l~ ti\llC':l.fii 
e conYt~nicntl~s , <lo co·to cllit ~e aprú~;:-:-ntnrla l'•U'!\ 
conln\l'int· os at'f:l111túll1o< prof•.' •·i•.lo; p~lll <•ppo
::;kfr•J, qn,~ trut ~em duYio.la alguma. protluztdo 
1-lr:'tJaljJ :lt•aio na cx.ist,:ndn_dl) tHinistf: l'io, ou Lmtà0 
-:a mttitWi11 Ha. fal t:1 de r~L.:n1·s~.._1s l'lll Ucf~l::'t Uo 
"t0\\.!t'nn, ~call•l·Sc p01'o. (ltc jnlgfl irt·e.";iponc1h1t)i.:i ·n!-t 
f:ce:nsn.:ü~~ :!\ ._( fl . mlnori:l 7 ,_.,,mo ~!t·~ n.•JUi t.enl acon~ 
1ú!!hlo. 

O Sn. L>:rrÃo l l .\ Cu:<IB :- I'coi~ n~u vio :\poi:tr
~ ~:uH.o a•l .nobre nünist.r.l da n1arinhn qu~ l·es-
))Qnt.icn a cssu_s aecus:a r;l~cs ·? 

ü Sn. Er.tn n.no Fn.\X~.-\:-ScnlHJl"CS, m; progrn.m· 
n1t1$ qnc ú!'i memhr():"i 1lo nlinistcrio tCn:t nprcscnt.1.c\o 
de ·n:\Ja t"-m scr\"itlo, c r<' :\lmentc S~'l cll~s t.:i o 
eontrn,hctot·ios entre si, que. pnr r:Jh: .... niio s~ ·pódc 
cúnhcc..:t· o l'"c.nlrtdci t•o pcnS:-l.zuento ministerial , c 
por~nto o mcllJor é ~dcspr<-~:n- o~ t:\ilil pro;ram
m:ts ; o que falja b~nt nlto s :1o os factos ; guto::mo
n os por d les, c eonho)cercmos :18 vistas do mi
.nisl<!t'ifl-

O min ist.crin, é verdatlo, ;;cnhorcs, não foi 
(Jn-r.)tnrlo por 1nnn ,.,,t:wi'io desta c:l.t:l, mns o 
ministcrio fo i d~rtotado no Parngnn.r, e a pro'il 
.càt:\ ll:> re!it-ad:1 do,; tniuislros de e•tt·angciros 
o dõl gnel'ra, t)()rQtt~~ (lt•~ entno o ·~x -ministt·o de 
cstra.ugt}iros so limit:.\va. a. pe:dir uma Hcon~.n, 
m:ts ao tlepois das f•ccnn·encias U.o P:u!lguny 
cll~ qni7.. por força largar a pMta, e demittio: 
cS~, fnz~nclo cbramcnt.c conhecer •JUc haYia softrido 
nmn (!orrc.ta muito ma ior elo que a que podorla 
ter Sc·!T!·ido oestn casn. 

::;e.nhorcs, o ministcrio nan é todo solidnrlc ? 
.So o St·. ministro de cstt·~ngoiros •·etiron-se ele
pois das occm·rcncía5 do Paraguay, porque o 
mhlisi:Crio ta.l•.o llfíO o !leúmpanhou, não seg\\iO 
-o mcsmr, exemplo • P~rYc•lt•tra o ministerio t odo 
não ó re~pon~:wcl pelo r,,t~l rlesf<•cho, ctn que 
íieCin c:cu1promettida & dignid!ldc nncion~l "! 

$1·. pro)SJclcnt.o, cn p~oso que ns prog1· ammas <lo 
minisfcrio act•ml dê na.<la scJ"Yem , por.luu at~ 
aqui os factos tod0s são conll•nt·ios n ~·~s pt-o
,::rt·ammus cnnnc:iados, e uetn se dig.a qne o m i .. 
itJ$tcl"io quer hoje •-e••lisar a l:;umas de suas pl'O
m~ss:.\• p vr<l ttC pdio o Sr. j)residontc ,)o con~elho 
..::to s~nado que proróL·édissc em Ut~cussiio o pr<l'
jel"to sol.>r.c c lcu;Vcs ; Ycremos, Sr. p r~siílclltc, 
qunl C o a.nd:ullC:":\?0 . qt.\a.l C a a~~ão <lo n\i nis torio 
n n <liscussiiO dc·ssa lei: C ucmais, ~r. pNSiu~nlc, 
muitas pl"C\"cnçõcs t c•lho sobre o •·csultodo q •tc 
h.a\"Nn<>s de tl!r dcssn diseussilo. Podio tainbem 
o tninist.e\·io qai~ entrasse. c nl discussão u {H'\l ... 
jcew olc r~fvrma j ndieiaría, c nós sabemos c;no. 
ê$t<l projecto ê muito c;ontr:wio ao~ interesses 
pnblic.-,s, rtne clle passou nesta ccsa com dispn
si~ô;::; .a ttcntntnrias ;t constitui~ão , e rertl de 
morte a ín>:;titui~ito do jmr e n liborda•.ie dn 
ímpr.; n~"; sal!<!mos· IJUe Hste projecto, tCll·oanrlo-sa 
ki, ani•pÜlará por uma Yez o re,;to da:. g~tr:ln
ti>lS l't!COUhecillllS no nOsSO pncto fundnmcntnl. 
As lillerd:tdes pub!iens sct-!io intcirnm~nt~ sulfo
cnd:ts, c ~ste sed o resultad" do progresso ro
flecliolo!! 

S t·. pt·cshlente, desejo s~r eselarecido (\ 1·espeito 
.de mn iat:to que tctl.l uma grande import~trcia, e 
ou quul parcce-lliO que aimla niio se .tra tou. 
O uol.>rc ministro da justiça está semp1·a cln
maudo c:onlra a~ absoLvições do jut·y, <: qu~r-sc 
fuzct• crer que o jUt~- :1.ão é capaz de repr imir 
.os crimes. (AllOi<ldo.q · 

Sr. twes!dentr., eu perguntarei no lltillist~r\~ s~ 
· quer ou nno a r~press:'io da moeda ratsa, porque, 

.gouhore~, A 11 rne~mo tempo: qQe se prôcura tratar 
cont· Portugal pant que.seja rep<imido esse cr ime, 
.no Ul esmo \clnpo que o j nry, que é tão accu-

~nd·' J.c prot·:gc,•, · (Hl (lc não punh· o~ crinl~~. 
<".onJ ... -.m .u-. i\ lllH auoe<.ld1·o fo\lso, t> J>Ortu.guez 
Ca.wlido nuu.~i ro. ~S-•iC nw:s.mo moo.iciro falso qnc 
Hun,~a foi cu.mprir a SI:JJtl.!nça, é po r ftm par· 
doado t por~1ue .t:\nt.o Yille cc,mmut::n~~::;c a sua. 
l'ena en1 ltnt d 0.grelo de quatro ann os pora 11 
provincí:t do Pa.1·:~ná ! ~ ! 
.E~$0 eriminos., de · qnc fnllo Ycio da Dn.ltia, 

Sõlt•) em umn umhnrcnçãot aqt1i ch~gon c ~li c<Jm· 
mullt•ln n. ;;un pcn~. c nilo sei s~ Jt\ roi pnrn o 
SN\ destino, Ot\ s~ j:í se aclHI em completa llb~r
Uad(t , ,!.~mo cotu;tn cst.a.r a.qtti nn. cô ,.·t~ ! 

Eis !i.I"JUi , s~nhorcs, clamando.:;ê contrn o jury, 
quercnrlo-sc t ratar com P ortugal para a. r cpr('<!S;fo 
dn mou,la fal ... .-., e pet'doan<lo-se n u•u mocdch-o 
faho ~ · . 

O Sn. T .\Qt:t:>:.: :_ Ent..io qne•· riscar dn conllti
tnic;ão u ma attril•nitiio <lo p<>der moderador ? 

O Sn. Em:.\l:no FIL\:<<:-~ : - O podl!l" mod<'rndor 
e} in·cspuu:;:n ·cJ, ntas os rniuisLros que n~Jen)ndiio 
os s~us a o:t•lS s•io os respons.~veis, c ni da so
ci~dadc e do sy$L~m;t reprcsent:ltivo SI! n'io hou
vcssse n •·cspousnhiliundé dos ministros quo 
ret<!rcnJiül c~sN• netos : o dc•uni~, nós niio tra
tnmos aqui do .imncrador , t ratamos do minis
teria que rcfcr~n,loíl esse neto, e que aconselhou 
nutl ,; corun. E foi por unt neto do poder mv
dllrador 'lUC ·esso criminoso Ycio solto pm·n ~stn
cürt,~ ·? 

F i•1uc ''SSC m·•cdciru falso no p,,raiHÍ, e qu~ 
se oceupa em ttulo quanto quiz~r, c falle-sc 
C•')ntro\ o jnry ·4]UC não pun·e os cri1nes! 

S•·· presiJe:•tc, tmtou-sc a'lui d e reforma clci· 
tom!, c ~~ diss~ qtt(l a lei actu•d me.smo c'om os 
seus U.efdtos pode•·ia prodll'zir UllHl clc i ~iio "lllais 
e>n menos llnc, se fosse ella bem executada. 
E ' \"crdaJ.e, St•; presidente, basLa quo o r:o..-erno. 
c J.lrincipnlmcn1e os pr~sidcn~es · d e pro\"lncla 
qucrrilo fazer cxecut.:i.r a lei P~'l.l':l que rcahncll tc 
su· ohtenh:\ uma eleir.ào livre; por~m. scnhore~ . 
o guc ·ncontece ~ l')u.c nns . pl'ovincl:\S a opinião 
p ·11btiea u:io sa pólc f!):.PI'(IS~sr por 1ncio <las urnnst 
p~rqnc o ~· )\' ~rl~o in1pl1e. cha.pns. As a.et.as, Sr. prc". 
s1dento, sao tu lutas vez"s alterada~·. pRrecc mesmo 
qll•1 muitas netas se fu.zc1n fóra di:ls C·lllet;ios 
e!eitorn.-s ; este é qu<l é o ,·cnhdei1·o estndo das 
couMS- E deste modo como é possiyc\ obtct -sc 
muCl vcrdn<leirtl. cxprcss:.1o do paiz? SQl'à uma 
reprcs~ntn.f:iio do ftO''erno, mas nun<:a. utnn l'c:!· 
p :·escntaç,\>J nacionaL Queremos a J'efonn:t clei
tol'1\l , por,)ue Y<•mos qne com a l ei nctunl a nutó
r iurulc nbu.<n mnito, c ant..>s, S1·. lH"esidente, eu . 
quet·o que o poder intcr;enba po,- meio da força .. 
em unia cl'i!io;:lo, do que por meio da corl'llp<;ão, 
(lorque, s cl\h •)l'es, a conup~.ão <l u ma armn ter
riY<'I, c muito mais f!ltal do que a forç:1. 
Fa~:1mo.< uma lei quJ, .continuando a querer o 

gon1·no impür os seus candidatos, \"cnçn . por 
meio dn forçct c niio da corrupção. Eis aqui, 
Sr. pt•cs\Mntc, porqu.e eu dcs~jo uma ·reforma 
eloitoml, c demais ni!o P"li""-ll>Os ~ómente por 
\llll:l l'cfOI'l\l:l e\éitorr.l, queremos a s incompati
hilidlld cs, qnc de certo uâo estão autorislidas pela 
lei o.ctunl, porqu~ 6 mister tam'bcm umn reforma 
parlatnanlllt·. _ 

Queremos. r.hegar a es~o fim, c esse fim de
pende!·:\ das disposições ado!!tadns; é ent."io que 
poderemos 'l'êr ~e elie ·é atttngido Oll não, por
que se em Ye 7. de incompatibilidades taes que a 
camara uilo continue a ~r, por assim dizer, 11 
partilha cxclush-a de uma classe, :ls •uedidas 
~om•tdn.~ arustllt'em a inda mais do pnrlnmcuto as 

I 
oat.-as classes d:\ S!J:Ciedatle; ficaremos em p;,iores 
circumstancias. O pqiz Jeve ser r..:pNsentado, e 
só as~im teremos um verdadeiN ~rlatneni.O na 
cional, do contrario continuará . a e<luccntrat.iio 

I 
do poJcr, c a libr.rdade contiriuarà a scl' colllpri
mida,. c o systea1a represent.'\Üvo falseado eom-

.Pletame'!te. :\[as emfim, Sr. prcsil!ente, aguar -
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tlemos a discusslo, se é qu~ es~a discussão lu\ 
t.le ser tr~\úc.Ja, porque temo utk q U.\! nem no 
~enatl<- a lei s.:ja dl~~utida. 

Sr. presidente, t~rmino aq11i estas poucas obser
Ya~~o~~s~ sit·vtlo c1Jas ainda <.le protesto eootra a 
ntan;ha. do ministerio. que só procura illudir os 
incautos com pala·nas que os f,tctos desmentem. 

AL<:>t;:<~ Sns. Dllt•u;·.<DOs:- :Muito bem. 
O Sn. Pnr:sw.:~"Til :- Tem a palal'l'a o Sr· 

D. Francisco. 
O. Sr. O. I:<"ranci~co:- s·r. presidente, n 

ltora c;tá a dar, e par~ce-me que cn poderia 
reservar as p~ucas observnoões que tenho a fazer 
para outra occasii'ío. :Apoiados.) 

O S~t. l>RESID&::ITE: -A ho~a ainda nüo e~tá 
dada. 

O Sa. D. FR.<:SClSCO: -E.' a primeira· vez que 
tcnlv' de falla•· nisto que se chama fi~a.çãc de 
fot·çA.S dP mar, . mas q ne em verdade ê politiea 
geral. (RL<adas.) A horn E!stá quasi da<l>l, e· êu 
peço a V. Ex. consulte 11 easd. se deixa istn pn~a 
amanhã •.• 

Vozti:s: - )<üdA, nada. 
O Sa. O. FnAsorsco:- .. emlw~a v~nha a 

rolha i>-i.>aà:as); ant~s isso. 
Uld. Sn. OaPUTAno:- Proponln o adi~mento. 
O Sa. O. FaA.:<cisco: -Pois bem, cu proponh(). 

o adiamento, M 6 que ll$sim não perC<' a m.iaha. 
vez de f.Ular. , 

O Sn. P!Ul>IDEXTr.:' -O nobre deputa•IÓ es't:l. 
ern occasiâo cpportuna de prop6r o adiamento, 
porque ÍSS<) terá de ser dectdJdo an>anhà, !>Ol' 
J<l não haver casa, e assim consegue~ o se\\ fim. 
(IIisadas.j 

Ux Sn. DEPtJT.\DO: -Mas assim_ perde a occa
si~o de falla.r. 

O $R. D. FaA:<Cisco : - Perco a occasiào de· 
fallar? l Isso e 'qne eu niio quero •. (Risadas.) . 

O Sa. Pro:sm~<NTE : - CJ nobre depntado pedindo 
o adiamento perde por agora a pala-n-a, mas póde 
pedil·a outra vez. . · 
. o Sa. n. Fn~~CISCO:- NaJa (>'i->adas), então 

nãG ; sempre direi ~lgumn cousa, inua quo seja 
ob t<n·to collo . •. 

Não me podia passar pela cabeça que tinha 
hor., de faltar. Tantos oraJores a f!lvor ! ... ~ iio 
poucos cunka! ... E eu que est(lva e.racta.mente 
no ulthnu 1 (Risadas.) !lfas cmlim veremos se posso 
dizer alguma cvusa. Tel\ltO aqui uus apontamen
tozinhCJS, mas sem correcção ••• onde irei eu! 1 ... 
(Pequena pausa.) · 

A politíca geral t.em sido bem .discutida. llliso 
p•·olo-ngculo e apoiados.) Mas terá sido bem defi
nida ? E' ioto exactamente o que est:'io a dizer
me os m~us nobres amigos'; n:Io ha du\'ida, o 
gal vani.;rno da opposi~iio l~va os meus collegas á 
mesma discussito. (.Risadas.] 

Mas, digo, temos nóõ a politica bem definida 1 

Eu não sei o que se entende pelo programm~ 
do actual m1.nisterio que dizem ser o mesmo
C••n$ervação C•Jrn progt·esoo.- O Sr. presidente 
do <;Onselho diz-nos: • Esta é que e a bandeira.» 
Vem o· Sr. ministr;, da justiçg. ~ diz: «A ban
deira é a. eonser\Taçllo; o galhardete · é o pr<l· 
gresso." (Risaàas.; Principal e accessotio. 

Eu não sei o que v~m a ser isto l''i.saàas), é 
preciso determinar-se o que é esse progresso, em 
que . wa.tetias e como? ContentArão-se apenas em · 
dizer-nos que é um progresso re{lecttào. Mas 
~uanto tempo dut·arn ·essa rcll.exão e 5obré que 
oasois? . . 

E o que ser.l a c<lnserooção 1 Isto pl'Ccisa in
íallivelmentc de ser explicado; p~que a palavr;< 

<:OJt-:icJ-rflçilo pütlt) t')m;:.,r-sc em um scuti<J.1J JJntit.Q 
\'al·iaUo. Sl!rá cons .... rv(tr~m-stl no ministerio a,...nr
muín!:os ii~ pastus para não as hll'g'-\l'elll 

0

p0l" 
modo nenhum? (Risn p1•olongààú.\ Se ê isto, com 
clfc1to e o mclho1· pmg•·amm:~. (Risaà'ls.) 
~fas como explical'•s.e o PL' l)gramma se tuUo ;::;ào· 

du,·ítias? Eu ji dis>~ 'l, tte n:io ""t f:I.Zet· '<'e•·cta. 
deiru upposiçf.o: posso apen:>.s apresentar algu
ln~~s duvaJ~ls, faoo:et· pequ.+.:nas censuras, ~ (:.ttüu· 
<lí>er: .-Sou -<.la opvcsí~iio. (Wsa<las.) 

U11 Sn. DBJ.>o~·Ano: -Então <i ou nüo c <la op
posi~ão. 

(lla um apa>·te qt«: ni'fo ow,imos.) 
O St!. D. FnA~n;.co: - Pel" que Ycjo taml>em 

é preciso definir a minha posi~:io. (Risada.,.~ Em
fim, ll>lO ha remedio. De al!(um modo foi bem
bom est~ up:n-te. :nisa.<las. ; E a. melhor cous~ · 
que hn nn diseussiio sfio os tac·s apart<!s. ~Ri .. 
,,atl,s.) Est.c d;~-me atê occnsii).c ele satisrazc1· ao. 
nolll'e dep•üatlo por :\finas quo se está alli ·a 
rit•. (R-isos p>·oi.Q"IJados.) 

O Su. CllnRI'>A "-~s NE\'ES: - MJS o rir niio é 
aparte. 

O SR. D. F fl-"<c•sco_: - O rir e n~o poucas vezes.
um üpa.ttc mu~to significativo. 

Senhores, eu niio sei se estou qualífic:tdo na 
joven opposiQilO Na 1-ndical n{lo estou. nem pMso 
estar, vorque radical na verdadeira e rigorosa 
accepção da palavra ;·adi:c, ,.,u!i.cis, ial vez q u~ 
ni\1) hAja nenllum nestn ca~a. (A.poiados.) 111as~ 
emfim, radical no senti.do get·al que aqui se dá. 
a esta palavra ... 

U"- Sli. DEPUTADO : - Rndícnlmenta o nobre dc
plttndo é <h\ maioria. 

O Sa. O. FaA:scrsco:- Da mnio.ria ?1 .... Não~ 
nito, parà lá não vou. 

U~u. Voz·, - Ent'io é litigioso ? 
O Sa. ·D. Ft<A.><:I~co: -Nunca o fui e nã,> hei 

d~ $el-o •... s~mpre fi:z: os meus pequenos e in
significantes pApeis t:nuito clara, <letermina•la,. 
ca.tegoríca. e palpitanteme:\t.e. (Riso p1·olongada.) 
E;tou cum a jcven opp~<içlio e cotu t~dos que 
quizerem a· monarchia constitucicoul hereditaria 
repre~entativn (a)loiados], e elevar o no~so po.íz· 
a tudo quanto pode set• llom e grand~. . 

O Su. Coi<Ri'oA P"-S NEvEs : - Até ahi é conscr-· 
Tador. (Riso.) 

O Sn. O. Fll.A:SCISCO ' -Sou tamb'em de Op.Ro
síçüo refvrmista; -porque algumas refot·ma. ha 
dt:> q uc nó~ c1u·cccmos, e pa:·a as quacs presta-
rd o tuelt apoio. , 

O Sn. Conn~A. n:..s NEn:s :-A.bi é progrossi<ta ;. 
c entiio e consetwador progress•_sto.: (Risadas.) 

O Sn. D. FnA.xciSco : - 1\las o que ~ isso de· 
conservador pr~gres~ista? O go\·erno ainda não
disse o que vem a ser esse progresso e cou-
servaçito. (Risadas.) · 

O Sn. Conlill" D_.s N.:y.~>S: -E· isio me.;mo que 
c nobre deputauo quer. (RisnwM.) . ·. 

O S11.. D. :b'n.1.:s-crsco: -O go\·c,·no o que t~m. 
f~it_? é p~rg<mtar qual é o ·progntmma. da oppo-
st~ao. {R•sadas.) _ 

D mu.u õ muito facil : Mo)·aliàade e economia.:. 
A moraliundc em primeiro lugar, sempe1· el 1>r<> 
sempet·. E COliiO YeJo o ministerio fóra disto, nã~ 
lhe dou o meu voto. 

O governo de\'ia s<)guir isto rigoro~amente e· 
não emprega~ nos carg~s dv e:;tado (mesmo nos 
mais in~ignili.cantes) · senão homens da mais re
conhecida tuuralida.te .. E••tretanto, quando lanço 
os olh.•s para qualquer doi: minisl.erios, eu ~·ejo· 
em!'l'egaJa pelo governo muita. gente r~tim. l'o
derta citar, por exemplo, em patticular o Sr. mi-
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ni~Lro da jllSth:a, que. sou info,nnado, de;ipachou 
p:u·a um emprego de jusLi~::: ul\l homem que 
tinha siuu ad >Ogo\u.> 11' uma causa, c q 11~ úcpois 
que foi juiz deu •L scnteuça a fzll'<>r <lo clienw 
(,k quern lc,·e a procut';l\''lo, e que cstant.lo se•·· 
\"il\dJ dé juiz u~ uir.;ito interino tomm conhc· 
cim~nto do aggra,·o.. (SeHs<!ç('fo.) 

O Sn. F. Oc1'.\xuxo:-- () · ~a-so é muita gnln~: 
serh~ con,·eui~ute que o exptie!l.sse. (Apoiados.) 

O Sn. D. Fn.•~ct,co ' -Basta isto, ~ não \'OU 
,,diante porque a discus;;~o Mio póle continuar 
n cs te- tc-n·cno. 

'i' Amos SRS DEPt'rAnos: -Seria preciso sa
l>er-se quem era. (Apoinllos. ) 

O Sn. ilf<xrsTao n ., JusTI~.\: - Ett desejaria 
subcr u. quem o nobre d"p>ttauo se refere. 

O Stt. D. Ftt.\l<CIS~·>: -O caso é grave, mas 
.:-n cito !lp~tHl> este cnso, c a quem cot\bcracnrapuçtt 
que a tom~ c :llldc com clla p3radínntc. _(Risadas.\ 

\'OZI·:S • - E' preciso di"•:r quem ó a pessoa a 
qne1u se rcf.:1·e. \:llJoio.das.) 

O Sn. D. Fn.•,;crsoo: - &nhorcs, uma dis~us
süo tlCSsonl n~1o p~dc continttar ns.sim (apoiado.~), 
~u Clt(} apcna;:; o fa cta, mas ::;c in:sistem cornrnrga 
dh·ei Jllais aigumn cousa 

YO:r.i::S: -Diga, diga. 
o Sn. D. Flt.\SCIS~O:- o patronntistllO e o npa

nngio elo ac~ttal mitüsterio. (:'>ao apoiado& e apoi<~
tlos.) E" a con'iicçiio r.m que C3tou, e e tanto mais 
fundada esta minha conl·icç3o quando é ·certo que 
tambc11\ foi despachalo ou.lm bacharel que tcYc 
o at1·ojo de queimar autos que olliciahnente pa· 
ra,·,1o en1 $NI poder, e fo i m~is além ..• (Sensaçãô. ~ 

O Sn. F. Oc-r.wuxo: - ~Ias emquanto nii:o 
<lisscr os nomes, ficamo< n<~, mesma. 

O SR. D. Fa~:-:cts~o :-Eu sei os seus nomes: 
todos os sabem, e o Sr. mitlistro d~ justiça niio 
ha de ignoral-~s : mas eu nào csto11 R<[Ui fazendo 
o papel de alguazil ; P>'~ga o s~>·nu7a, mas 11i!O 
bato llO pulpito. ])eixo isto inteiramente fi. c~n· 
s~iencia do Sr. ministro d~ justi~a. 

O Sa. F. O~T .. vu~o.: :.... As;lm, os uttimos des· 
pactlad<ls fi~iio Jobaixo de um terl'iYel estigma. 

o Sn. n. Fnl~~I8CO: -Nilo, senhot'; en disse 
um c outro. Port>J.nto, o geral na,la tetn com taes 
esc:mdalos ; a consciencia publica os salnl. 

Outrns aecusaçõcs se podi:iC> fazer no Sr. mi
ni~tt-o da .justiça por ter despachalo para juizes 
munidpa.es bachar~is formados em Outubro ul· 
timo, is&o e, cc.uh·u a lei. 

E os mais Srs. ministrao seguem o mesmo 
caminho. Eis poqu~ disse qtte o mo.u pro:::r.tnmna. 
"- a m ~r«lit.lade e economia. O dcs1JerJicio dos 
di!lhei~<>S publicas nio pol~ ter sido nh~\nr, já 
fo1 demansl.nldo na casa; todo o mun·lo saLe, 
r. d~ domínio d<= todos; eommissõcs sobre com
missões, gratifica~ões sobrê gratificnçõ~s, compra 
de typograrhio.s , empt·egos a 'torto e a dire1to, 

. addidos c llltlis addiàos, e 14 se nti o ·dinheiro. 
Esc~so estar rep2tindo estas cousns; oprcsento o 
mottvo P"rque es•ou nas cadeiras da oppasiçiio, 
e agradeço ao nobre d~putndo que deu-me com 
o seu :1.parte bom ensejo para ju;tificar-mc .... 

UlL•·V'oz :-O~cupc-se tatr.bcm com outros ap:utes. 
Çl SR. D. Fn.~:SCl~:o;- Não J~odia suppôr que 

[al.ava hoJe, ma~ emfim 1-'0ll. dizeudo o que m~ 
o~c~re. Alem !.los princ:plos geraes que mo le· 
varao aos h<lnoo3 em que estou ·decidi-me ainda 
mrus _pelo desgraçado, Jcplo•·a,·el resultado dessa 
expedtl(â'? mandada no Parag~tay. Se ou l'liiO ti
,·esse 1clea firme de me alistai' na opposição esse 
!aeta sú por _si me l~Ynt·ia a ser opposieio.,;i~ta. 
O gvvernv nao attcndcu de modo algum aos ia-

tercõSCS do pniz, f.,j a.p "·D:J.S le..-ado por SOU apll.· 
n ~!(i o -o de,;cj o de proteger. 

C>tlclllou o g.J\'orno bem, te~c bem cN'tcza de · 
qu~tn man:ia\·a pnt·n aquella commissão? Armou. 
a sua bella esquadra, ga.stàri'io-se milhares de 
contos; mas quetn mandou? Quem foi o ministro 
plenlpotenciario? que preceJ.cntcs tinha es.>e ho· 
~;{'~,fs~~~ -~~- -~rvarnr como chefe da força .., ~hefe 

O :>t~ . .'l.c•usTo D>: Or.n'>:l!U:- Q11ando nnt"· 
l'iot·uumte commandante da esta~ão naval do Rio 
da !?rata, deu boas contas da si. 

O Sn. D, F~.,~c<sco: - ... qual foi a mi~siio 
diplom:>.tiea de <J.Ue Uves"e sido antes encarregado t 
Era conhecido como official de marinha; c então 
segue-se que s eja uiplomatn '? 

A lüstoria da esqu,ulra jã f~i dcscripta; aeha·se 
cn1 llum 1nà.o c~tado, porque as embarnlções batf\
riio · nàquP.lles . bancos c p1·ceis1io de concerto ; a 
falta de 1•iver~s. ~ bons, obriga até a t-ecorrer á 
caça; e um dos nossos offkhes fo( victima des;;as 
caçadas; saltando em tel·,·a para .esse fim, a cspin· 
garda de um companheh·o quebrou-lhe nma perna, 
e voltou pnra sua familia aleijado: ... 

U>t.\ \'07.:- E o comlnand.ante em chef~ deve se>· 
u.ctLido em conselho de gu<;n;a por esse inciuellte? 

O Sa. D. FttA:-tcr~co:-Por. es~e incide111~ niio. 
mas este i ncidcnte e conseq uencia. do m d.o estado 
das csquaJYt~s. Tnnta ê a abundarici(l de manti· 

·mantos q11~ por cautela redu7.irlto a •;, as t·a~ões !! ... 
A abundnncia não pode ser m11-ior! .•. 

U>r.l Yoz ; -Então para <J.uo iüo ce.car? 
O :>a. D. Fn.\~Clsco :...: Que remêdio tinhão eHes? 

Ou então tc~ião só para comer má carne secca, e 
\luru bolacha e de má qualidade. 
~enhores, eu mo guardarei para IL occnsiiio dos 

orçamentos: ent-lo algllma COI1S:l. direi !Ainto sobro 
a marinha como sabre os ditrerentes mini~terios; 
n horn está adiantada, eu n~\o est!wa prepa.t•a.do 
para semdhante~ apertos, estnndo eollo~ado no 
ultimo lugar; nem sei bem .o que tenho dito. Re
matnrei respondendo ú.s palavt·as do disanrso do 
nobre presiden&e do <:On3elho que muito ferirão
me, c de que tomei nota. Refiro-me a. esoa "!!arte 
em que eU e q uiz lançar sobre a opposiçiio o e~t•gm a 
de p~scadoro. de aguas tat·vas, de agitadora. AI· 
gnn< meus nobres colleg11.s já respondêrlio 11. esse 
topico do discurso do nobre presidente do conse
lho, m~s eu pela miuha parta tnmbem quero di:re1· 
n s. E:.:. que éste que aqui está nunc~<· foi agi ia
do>·, nunca foi pe~cador de aguas tnn•as; que a 
pequena po;içãa que oceupa na. sociedade tem feito 
Lentamente, muito devagar; mesmo em tempo do 
estudanle, quando ent<io era mais exaltado, qtle 
aLá esc r c l"ia par.~ ~s g~etas do. oppos içil:o, sempre 
que o soce~o pttbllco fo1 alterado o go;·erno o "io a 
seu lado. renno nesta casa muitos contcmporn
neos; mu:tos condiscípulos, r.Ues são tastemunhns 
disto (apoiados) : ténho fõra desta casa pessoas até 
do elevadas posi~~s que siio testemunhas muito 
autbentic~s. {Apotados.) Nunca fui agitadvr, re
pito, oecupo na socieda.le uma mui p<>qW~nll posi
Qiio, mas tenho fe~to mui to devag•tt, tal vez quo de 
outros não se possa dizer o mosmo, que de reJle,.te 
so achão com fortunas immensas, e qn~ de ,-epente 
estão oleYados o IJlais po.s$ivel.,. · 

O SR. Rllluno DA Lu7. : ~ Niio póde-se referit" ao 
nobr~ presidente do cnnseiho, que é muito probo, e 
tem occupado posições sõmente par seu m~rito. 
· O Sn. D. Fru.~crEco: _;_ Não nlludo a nlnguem, 

qllem quizer que tome para si; eu não tenho posi
ç11o improvisada, aquillo que sou nqui estil.; a 
outros pod~ri caber Q epitheti.• d!J pescadores de 
aguas tun·as, agitadores, não a. mim. 

A dis.eussão ftca adiada p~la hora. Le\·anta·se tL 
s~ssiio-
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t~ft~Sll)~}\Cl.\ lJO SR. llAULA. C.'l:..:DJDO, l oo SECRET.lniO 

SoltMA!l.Io.-li::.cj'"di<mte-Ordem do dia.-P,•oce•so 
pal"a dt!saprop,-inçõe~ de: 1"'edios.- P~arilo da-< 
(onm.s de mm·. - Discu•·so-s dos S•·s. Lci/Qo da 
Cunha, Fel"J~a;- e :ntinistJ•o da n~a~'inha.-Pen
$do Ll nu1 í·que,.;a de Ja careJHry-w..i. - IJiscu-tso.s dos 
S)'$ .Ft!rrcirt.l de .A.guia:1·, Augusto de Oli1:eira, 
Leit<lo d'< cunha, Co•-rea Ms N~e$, SeiJias e 
nan·eto Ped•·oso.-c,·eaçffo de coll~gio elditoml. 
-D•scw·so do s,._ Ba,·õosa da Cunl•a._ 

A' hm-n do ccstum~ f<1.~-sc a eliamo.do. " Mhão-s•1 
presentes os S1·s. Paula Candido, ~achado, Corrêa 
das Neves, Limn, eoncgo Leal, Lcit~o tla Cunha, 
SeMa, M.-.lt() Fr<tnco, Düi~ de Car'l'tÜh(), I.ni7. c,.,.. 
los, Paula Fonsec3, Lui;l! Soa•·es, Rodrieues Stl\~a, 
nibei•·o da Lnz, Vieirn de J-fattos, Ahne1Ja e Alba
quc-rquc, V~ Lisboa, T'!ixeh·a de Maced.o~ Brata.s,. 
Carneiro de Cm.~pos, Ferra:.:, Pacheco Jordíio, '!O
nego Silva, B.mto de Maroin1, Pedreira, Nabucv, 
Sa.raiv·a, Hippolyto, Dutra Rocha, Sou<a Le•lo, 
Edu:mlo França, José Ascenso,Aprigio Guimal'iies, 
André Bastos, Bernt•rdcs de 'ionv<lo, Bandeira de 
Mello, Pal:!\eco, FreitoJ.s Tmvassos, Raposo da Ca
mara, Gowcs Rib~i.rD, .Fausto, Pa.cra., D. Francisco, 
Mendes de Alu1eida, Secco, Paes Barreto Jaeintllli 
de· Mendonça, Sobr<\l, Táques, Livramento, Tei
xeira· d<J Sou,a. Araujo Lima, Antonio G.mdido, 
Ferreira do Aguiar e Paranagua: comparecendo 
depois os Srs. Castollo Branco éZacharias, o Sr. pre
·sidcnte declara abe~ta a se~siio. 

Comparecem d!>pois os Srs. Horta, Santos e Al
·rueida, Paranhos, Souza il-fend.:s, Oandido Borges, 
Rocha, Siqueira Qucit•oz, Ncbias, José ~fo.tluas, 
Pnnla Santos, 'fitára, Pereira da Silva, Pa-lun 
Fleur~", Barbosn da Cunha, S~tyii:o Lobato Junior, 
llehriques; Araujo Jtn·~;:e,'Barreto Pedroso,1\lonlnim 
de Barl'•lS, Augusto de Oliveira, Nunes Gonçalves, 
Belisru-io, Theophilo, Paes Baneto, Bru~qne, Pinto 
de Ctllnpo,, Lima e Silva Sobrinho, Domictlgnt:s 
.Silva e ::luyilo Lobato. 

Le-se c app•·o,·a-se a ..eta da sessão anteced~nte. 
EXPEOIEXTE 

Um officio do St. ulinistro do impz•·io, enviando 
o exemplar impresso do \!.-.ereto que in nova o con
tracto ce!ebmcto pelo g<>verno impe<ia! corn a com
panhia d~ na\'(1gação e commercio do Amazonas; 
e cópia do lJ\lc app>'ova o contracto f~ito pdo 
mesmo go\·crno com a gerente da ·companhia 
llratileira de Paquems a Vapor pa1·a innovaçolo 
:do que l'egltln o s~rvi~o dos mesmos paquetes -A' 
-commissào de ~oJmru~rcid, industria e artes. 

Um re')_uerime~to de Francisco Joq;e de Carvnlho, 
pedindo \tm L•lg<\l' de <:entintto desta cmnnra.-A· 
IIIICS8o-

L~m·SC c appro\·iio-se ot< seguintes pareceres : 
«A <X~mmissão de fazenda. ten(\o exnminad\l a rc'

I:il·cs~ntação da camara municipal dll vi\la d~ San
-\aNm, da pro\·incia da Babia, em · que pede pam 
set> patrimonio o luga~ de tet•t•as em que aquolla 
,·illa est:\ situada, e que otttr'orn pertencêt•a aos 
htdios que alli hnbitnvão ; e julgando nttenc.livel 
esta. representação, offcreceria á consideraçiio da 
caman uma resoluQão contendo essa conccsRl\o se 
já n1ío estivesse sujeito pela commissão de faz~nda 
desta e9.1n9.r(l, desde 17 de Junho d!> !8:)3, Um pl'O• 
~ecto de lei em que esta e todas as outras pruWnç(.i~s 
1deuticas silo !l(tendidas: e assim limita-se a çom
lllissão de fazend& a pedir ~ue quant.o antes ent•·~ 
em discussão e 3é adop~;e o dato projecto n. 41 de ~7 
de Junho (!e 1853. 
~ « P~o da camara dos dep~lados, em 20 de Junho 

qe 1855.-C. Carneiro de Campas.-Sillxr. Ferra;;.» 

"A. commissiio do pouercs, a que foi <lh-igi<l:l. a 
iu.lica~ii:o llo< S~. deputados Scceo e Mend~nça 
po!t'll que se preencha a vaga que existe na deputa
çào da provtneia. do Rio Gt•,mde do S<tl, pelo niio 
comparecimento do Sr. dep<liado Israel Rodrigues 
Barcellos, chamando-s~ O-~· Si! pplente, qM P. o 
Sr. Jose Antonio do Vallt Caldre Fião, que se acha 
nesta. c.ürte, vi!ito qq~ o lo já ~st;"L com a.sse!lto na 
casa em lugar d<J Sr. Olh·eir,\ BeUo, e o 2" c :3• de
clarâriio _por e~cripto niio pmlerem vir no caso pre
viMo de 'ler~m chamados; considerando que a ca
mara tom prncuro.<lo, sP.mprc que pód~, tet C()ntple
tas ns representaçõe~ das provmeias, e que os pN
cedentes autorisno o chumamento ímmediato de 
supt~l•nte~ quando se aeltüo na eôrte, é rle f>llrecer 
que seja lll)provada a indic~ão, c eGnvidado em 
con~e~uencm o S•·· Cnldre e Filio pttrn vir tomar 
assento por aquel!a pt·avincia dnrnntc o impedi
mento ou nusmcia do S1·- deputaclo Barcellos, e o 
do 2• ou 3• st~pplentes mais \'<>t(ldos. 

"Sala üW> commissões, 20 de Junho de ltl;;.}.
Tei:ceu·a de Maeedo.-G. e Vascon~ellos. » 

PRUtEIRA PARTE DA ORDE~i DO DÍA 

Entr~ em t•_di8cussão e sem debAte,; appro\'ado 
o segnmtc proJ c c to : 

" A asscmblõa gerall~gislntiva 1·csolye: 
«Art. L • O goveri:to fica nutorisado pam estabele

cer o processo que se deveti• observar nas àesapro
pri:tçõ~~ dos prcdios c tenenos que forem neces
sarios pan1 a eonstt•ucçii<J das· obras e mais s~rviços 
pert~neentas á estrada .Jo f<rl'O do D. Pellro n,. e ás 
out1·as estrada;; de feri'G do Bra1.\1, é m>trcM ns l'e
gras -p~ra a.s indernnisa~ões dos pt•oprietarios, d~
baixo das S€go.intes bas•s: 

a L•. O processo serã· snmmarissiruo, c a a>a
liação para a indemníM~iio sedt, no caso de falta 
de acco.rdo. entre o l?rOpl'ie!ario e o~ agente~ das 
réspectlya; cc.mpanhLas, fe1ta. por ctnco at·b1tros, 
dolls no1ucados pelo proprietario, dons pelo agente 
tia com panhiu. da estrada de que se tratar, e tt!U 
pelo governo. · · 

'' 2.• Niio po<ieráõ ser arbitras : 1• os socios 
da companhia ; 2" os proprietarios dos predios 
ou !<m-enos que ho11\'erem de set· desapropriados· 

« At·t. 2. • !o' i cão r~vogauas a~ disposiç~es em 
contrario. 

« Paco da camnrn dos deputados, em 16 de Junho 
de 18.55.-Fausto Augusto d" A!luiar. » . 

O Sa •. P-~~-•x.•oc,t pede dispensa do inte>·sticio 
para que scj'l dwlo para o1·dcm do dia se~uinte ; 
no que a tamara eom;çntc. 

PJ;::;SÃO Á JI,U!QVE:U DE J .. \C.Ullll'.\GV.\ 

Continita a 2• dise11ss.iío do projecto n. -ID do·ls:ID 
que concede umn pensão de 300S á ma1·queza d.: 
Jaearepagu:\. · 

o Sr._ F<>rrotr~ ao .A.~>:uUi.r: -Sr. presl
dent&, quero apenas fa~et· mui pequenas reftc· 
:otões úcer~a. deste projecto; porem cam muito 
mais afinco de~ejaria que se me dissesse se por 
ventura o direito de d~tr pensões {; tão nmplo e t.io 
indellnido que se possi\o ~one~der a um11 mesmll 
pessoa duas, tres, quatro c mais grnçns desta na
tur'!za? 

Vejo que o projecto que se nehn em discussãu 
approva uma pensão que !oi concedida ao mar
que~ de Jt~carepaguà pára ser YeTiftea.da. na pes. 
soa de sua mullie'r, 1< marqueza do mesmo ti
tulo; -mas se vou e:mminar o que ba a. este 
respeito, vejo na relação dos pensionistas do es
ta.d.:> que ~· marqueza de Jacarepaguã jt!. goza de 
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11111:1 pen~:io i! c -lO 1S que lbc fui conccJiua p;Jr 
de~r~to .lu I• ole Abril de 1&!7. 

Or:\, Sl·llho•·~-~ . c~.-.nce!.lhl:. jú. utnn pcnsUo êtu 
rvtn1l.llO I"õ4~:lo d~ setviçô:'; pre::stados por utu se1·· 
, ·idm· do cSh\<la, S€1'iL j asto que se ap~rove uma 
out.r;). f;l'a~•t ouw•·gaU:t\ á. sua mulhca· cu' l\:muucrn
çãv, d~ sen·iços que já uma Ycz fv~:Lt) l.'~mUlh.;rad.u:;S? 

S~nhores, acho l'éUlmcnte que iSt.u e lllllll j>I'O
dig•tlídade lnqulllificayel. Sei que " pensíl.v e pc
'}Uena, e que n:co sc1·:i. <.le ·certo ella que nos 
fará flua bancn-t·otn, mas en tendo qne v cxem-. 
p!O Ó ~Cl'I'Í\'e l , C que llOS proccderiamos lllUitO in
CQIIY<)IIlCntemP.ni.P. nl!pt·m·audo·nma reS<ll uc•\o destn 
ordcH'l, uma rcsoln.;ao_ que p:lA:fl. pela segunda vez 
serviços quo j#\ f l)r1io ps1gos é CL)IlSJdernJos. 

::ir . p•·csidcntc, n•io t enho empenho eu1 cout.·n· 
riar esta peus:\o : po)de ser que muitos d~s meus 
cnllet:as achem que isto é · uma. justiça que se 
faz a os s;,n· i~o.<; pre•ta.J.os pelo Guado marquez 
de Juc&rcpaguã: museu pc>ço ú cnmara que auenda 
a que, ,;e por ventura passar o precedente de 
uma multivliciJa!le tic pensões pelos mesmos 
scr,•iços, cnt.io nunca mais nos será ' dndo een
su•·:w o goY~rno que conceder muitas. e ex<,rbi
tante;; rccompensãs pecnniarias P9r sen ·iços fei tos 
Pi)r um m~sn•o in.J i,~i·luo, sendo eons~<tuencia 
l'lgt:"•·os:t qlt_e seremú~ .obrignclos n a.ppro\"nl· todns 
essas pensues, p<>r •s~o mesmo 'l ue :~pprovllntOs 
esta :1gorn que se disc-ute . · 

Senhoru , ,,~ p•nsões oiio d•\das de o rdinal'io 
ufi.o só em reJ.nuneraç;.\o -de ser\fiço" valiosos, 
porém ail1dn em attençã•> :\.,; eircums!.aucias dos 
indh•iduos qu~ as solicitão, a eu oito vi aqui 
dt!moustt·ar -s~ que a~ cit·cumstanci"s. da Sm. D):lr· 
queza do Jncarepagtt{~ sejào tacs que . re<llamem 
este nu~lli~ dos coft•es pnblicos, ou. antr.s um 
au"ili<> e1n duplicata do tbcsouro nacional. 

Na lista dos ponsioriistas do esbdo Vêjo ql\& 
estn senhora ja figuru como gozando de uma 
p on-.1io de .J.OO~OOO qu~ foi do.da." seu mal' ido com 
.sobrevivoncin a clla·, c ninda. em sua. lill\n. E' 
uma pens~o que t ;,m de nbt·ang~r tres vidas. 
Vejo ai11da que cs~a senhoril goz.a da$ vantagens 
do monle-piu 

011: SR. DEPIJHDO : - E' po1•que oontribuio: 
6 j;n. F>;.~m>:m" DE Am.11.\r.:- Niio d~tvido que 

ella contribuísse, mas o meu fim é apreciar os 
reeurAAs que etla j:l. wm dos cofres publico~, para 
mostur' que razoavelmente n:lo carece de umo 
nova -pens<"\o. E nem creia o nobre deputado que 
en tenba enopeuh<l em que nf<o passo a reso
lução. 

o que me importa ê que depois a emnnra niio 
,·cnha... eallir em coltLradicção, deixando de nppn>
'\'lU' · segundas e terceiras pensões que se prc
tcndllo e se po~são dat a outros indivíduos, 
sún\cntc porque niio sejão pessoas que figu rem 
na sociednde ~u que tenhiio s··andcs patronatos. 
1'\ito me devo importar com isso? . 

O SI\. PA!ó:!$ B.<RRETo:- Como succedeu com 
un>:l ponlliio concedida a um. e.mpregado de .l!er .. 
nnmbuco. 
· O Sn. F:snnEmA DE AGUIAR:- Agradeço oo meu 
bon~ado ami~tG :l sua lembran~. Hecorda·mtl que 
na sessã,o de ltiõl ou 1~ um honi:sto c hvn.
radissimo seni<!m: úo e8ta~o !oi a!llli agr<lciado · 
com uma pet.sao ; mas o'hsse-se que os seus 
sen-lços estavilo pngos por Ullla apo~entadoria, .. 

UM Su. Dou-rADO:- Apoiaao·. 

O ~R. F.t:IUlEitu X>E AGt.;un: - • •• uma aposen
tador ia de meia uuzia de patacas em remuneração 
de <:lll ou -1.0 c tantos annos de se~viços gue tinha 
prestado ao _estndo ! E o mlli.- é, scnliores, que 
a eamnra reJeitou essa pensão sob esse fund.a-
xncnto t · . .· . 

U>r Sn. D.t::l'l7r.u>o : - Fe% muito bem. 

O Sr.. Ft:nlt.,m.l Df; AGur.<n :- Acho · q uc n:ro 
C~1. hNn : " elltcndo qn~ isto suceod~u pot·quc 
as cir~umstancias desse e•npa·cgadoo. _ molhai é 
>vio Jo2er lltais nada a este n:speito. Peço uni· 
camentc •\. carn~ra que a tknte · bem prtra o pre
ccdent~ que v~H ·estabelecer. A m:u-queza de Ja
curepa:;uí\ já gosa d<l uma pensão de 4(10$ com 
sobrt!vivencia. em s lu l filha., e agvrà ainda se lhe 
que•· O:i.r outra. Se a cumm·a aehn que Isto é 
r"gul~r e omitA> .Jigno, que vote por clla; ou 
dn mtnha parte dcclnro quo niio Jw. razão nen
huma qu~ 111e f.1ça vota•· por semelhante r eso· 
lução. (...ll'Oiados.) 

O SR. l':onn>:" »·~~ Nr:n:s:- Peço a V. Ex., 
St·. p1·esidente, que cnnsuloo a ca•a .se permitt,e 
<Jno cst~: projcct<J seja dispensado da terceira 
dlscnssl\o e t enha só uma. 

O Sn. F.t:IIREIR-~ I>.,; .'\.GUIJ'-Il (pela ordem) :- Eu 
[JCL'g\mto a V. Ex. "e podia l\ccit.nr agora o •·e
qucnmcnto do honrad(J m~mbrv pelt~ pro1•jucia 
da Parahyba. · 

O S n. Pru:;sr o~::o.--rE: - Sim, senhor . 
O Sa. F~<t<ru.:IR.\ uli: Ata;I.lt::-Pel'dôe-me V. E:o;., 

m11s eu· entendo que não. E sta. é a primclira O\l 
a seguuda · discus&1o ? · 

O Sn. PnESIDE!I."T..::-E' 11 2• . discussão. 

0 Sa. Jí".t:RREIR,l DE .{GGUR:- Bem ; foi ~m 2a 
diHcussiio que eu pedi a pala\·ra, c ó em 2• dis
cuss1io qu~ o prvjocto dnve ser votado. ·se por 
ventura ~ _homa~o .membro queria que clle tivesse 
umn só dtscu>sao, devia ter ofl'erecido o seu 
requerimento á cam1u'a l>ntes da discusstro : mai 
tendo V .. E,_, declarado que eõta era a 2• ,fi~
eus~ilo , e p~rque d~ve haver terceir·a. Eu sou. 
mutto pouco r egime n Lista, e muito docil nas dcci· 
3iles da presidencía desta casa : mas me parece 
quo 'V. Ex. não . deve aceitat· um· scmel.hante 
1·equerimento . 

O SR. Paesr oE!<Ta;;: - Devo dizer. ao illust•·e 
dll_putado que o 'regimento niio diz em que oeca
~•ao se · pi>Uc pedir esta dispenSA ; concede a 
fa~ul..!ade de •lispe•lsar algumas discussões de 
objcctos particulares, mas oiiio tr;~.ta do mom+:nto 
em que sü exclush-autente SJ póde pedir esta. 
dispensa. Os precederrtes da casa dizem Cl\re Sll 
~ln concedido · estA dispe!lsa depois de â lguns 
dtseur~s •. c o. Ngimento niio diz g11e sõ ante~ 
d!l prome1ro d1scurso é que se p oder!\ po:Jir ll 
daspensa. 

O Sn. Auous:rv ~>U 0Ln·..:zr~~ : - Ell deseja v .. 
snb<:r se V. Elt. teneionn submcltcr :l. delibera• 
çito da casa o ri?uerimento <lo nobre ·uoputado. 

-O Sn. PaEsmt:.~n: : - Não posso l'az~r do o~ttra 
muneira. · 

O Sn. Aoov;;To 1>~ Or.tVRIRA :-Eu !Kl''SiutLo & 
V. ~"· se v.rincipinda uma discUJ:isü.o, s c:ja l•, :!• 
~u ll•, depms de se ter um orador pronur,clado, 
pôde s~r altemdn a ot·dem do discuss;\o ; se o 
nobre deputado não -póde, linda esta discus~iio 
em que estA o projeeto, pedir urgenci!\ pnra que 
elle pt~sse para a l!• ~ ultima discu:ssão ; se este 
meio nil.o é o mllis curial 11 seg11ir-se nesta occs.-
siêo; · 

O Sn. PnES!Dilnl!:- E1.1 acabei de dizer que 
o regimento u!lo d iz nnda relo.LiYamente a.o w o
mento de se pedir a dispensa ••• · 

o SR. ÀVGUSTO. nE 0Lr\-Etm.: -·Mas diz O· bom 
senso, 

O Sa . PnESlDE.,TE: - - .• ·e coruo a camara tem 
admittido esta dispensa depois de dous uu tres 
,uscursos .. : · 

O Sn.. Auousro DK OuvEIR.L: - 1'\lio me lembt-a•_ 
O SR. l'lu:sm2:sTE: -PóJe o nobre deputado ulo 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 16/01/2015 09:3 1 +Página 3 de 8 

SESS_"{O EM ~O DE J[::\llO DE 1853 183· 
l~t..1brar-se ; 1nas ,c,on1o tem l1a,·IUo esse-s ]n·.cc:~
dentc~. a.~lmítti o 1'-cquerímento. 

0 tin . .'o.VGGSTO DH ÜU,k:<I"-~;-!\Üo me l~mhra 
nunca que u.n1a discussii·o princi[ii~~a fos~e alT;e-
I"ada. · 

O Sn. (",.,,,ms Rnmtno: - Kil.o h a e,;emplo. 

O Sn. Lurz CARLos:- Eu devo informar á cn
mar::t qu~ ainda o :tnno passa-lo, qnanuo se 
tratou aqui da apo,;cntn.doria do Sr .. Dr. :líiranda 
Cast,·o, pmpuz c pedi que se dispenso.-;,;c a 8• 
~i~~usoiio do p1·ojccto depoi~ de t"r fa.lla.do o 
lllustre deputado. pdo Rio de Jat·,eiro o Sr. Ve
nancio. Lisboa, n. camnra npprovou este ~cque
rimento c o projecto tuva uma só discussão. Con1o 
o illust•·e deputndo diz que n~o se lembra de 
haycr proccd.entes semclhanteo, jul~uei deve1· apre
se-ntnr L·sW. Or~io qn~ o Sr~ ptêshlentc não deixar<.\ 
de consultar a casa sobre a dispe11Sa pedi·.l:l p..>lo 
nobre deputadn. 

Consllltnd<\ n cnmara, se app,·ova o reqaeri
mcnto do :Sr. c .• rt•êa das Neves, levantt10·SC 2:1 
S1·s. deputados. 

U.r :>n. DEPUT.\DO :-Requeiro a r~ctifl.caçito da 
'\'otaçtio. · 

O S1~. Pm~SIPEXTE: -Peço que se levantem os 
senho1·~s qae votá.l:"ito contm. 

Levanlão·se :?tí ~enhcrcs. 

O Sr.. PnESIDEN'l:E :- 23 com 25 são 4S ; por 
cons~quf!nein não hn ca.sa.. 

·veritic.-t·se pouco dopais lta.-cr 62 senhores 
prescn tes, c con saltada de novo a eamo.ra s~ 
concede a disp·msa pedida, decide nffirmatiYa
mente pOl· ·H votos. 

Continiru porhtnto a 2• e unko. discussão do 
projcct<', c mlo ha,·cnJo que1n peça a palosra, o 
):;r. preside H te consultn o. casa se j ttl~a a ma
terin UÍSCutid(l; leYnntãO-SO pOUCOS J;ellhPl'CS. 

:O Sn.. Go,tE~ Htn~mo: - Logil não csLú. di~cu
ti(la. 

O Sn.. l'tt::sm&:o\TE: - O fo.cto de não se ter 
pedido a palano. rnostm que a mnteria. est!t dis-
cntidtl.. · 

UlL~ Yoz:-0· regimento nito diz isto. 
. o S"l'. AugnRto de- Oliveira:.-Nã.o tendo 

sotrl"iu•J o. mono r conü•at·icdmle as ntzões aprcsen k"l· 
u_as p~lo ll)CU nobre nrni!:l_O c9ntra ti resolttção, desJc 
~!lcucto ttro a conclusao ae que o pt'OJCCto nuo 
cstll sob ,nuitos bons auspícios: parece-me que 
ainda n:io holl\'e uma Yoz qne nesta casn mos
tl-nssc n justiça em 'que póue cstriba\·-sc serr.e
lhantc re.<olução. 

DebaMc hontcm peoli ·algun1us explicações, uma 
sú nito me foi dud:l; apenas o honrt,<lo Sr. 3• 
secl'ctari•' nos dis.;e que ~ pretcnçiil'> p••rccia justa 
porqnc tinha merecido o nssentimcnto do sen~do, 
" rercrio-sc n um pnrcccr <lado por duas com
misSões <lmluclla camara. E proearando cu esse 
pnrece1·, YCJO que clle .; multo r~sumldo, ni'io 
acscn,·olvo nenhum!!. razão em favor da pr~tenP-ãn, 
npcnas .aconselha a sua adopção porqtte entende 
•1ue nada ba contra ella. Cumpria que a can• aro 
:werigu.asse sa por v~ntura n~o c~ístern hoje cir
~umstnncias que . tornem imrnercciQ:o esse favor : 
tendo ell<'> sido eon<:~!dido" em 1825, c nppro,'adc 
pelo s•mo.do em 183'), de P.ntão para cl\ podem 
ter ocoor~'ido cireumstancia.s importantes contra
rias á adopção definitiva de umn medida cone.~ 
di da em ópo~a tito remota. 

N"ós todos sabemos que as prctenções partku
hu-es sempre têm prompta solução nesta casa, 
~ o facto de existir esta sobre a· mesa desde 
ltl39 se1n a menor a~eisao prova que ella não e 
das mais justas. . · · . 

De onlinario o esta<lo concede pensões ás pes
:SOM necessitadas. Parece-me que se esta senhora 

tem rc~!llmo:lto necessidade cle.<.te fa,·or do es~ado 
P~'·" u S1tll honc8ta subsis1encia, se <:lla tiv~ss~ 
f'etto eh~~~ar -:;ua~ voze::i até essa iUustn3 c.addra 
~!'e V. Ex. o.,c,lpr<, ,ha rnuito o p•·ojccto t~L·ia 
~•do <.lado para a d1<CUSSilo .... 

O Sn. CouP..1~:A nJ .. s ~E\"I:::; :-l:=itO UlOSlno prova. 
fi fAlt:t de p••.,tocção quo3 tem tido. 

O SG. Aur.us-ro nE OI.lv~ernA. ' - P:u:a susten
tal··• e a JlrOl'o:;ição qne o nobre deputn.:lo acaba 
~e. cnnnc11U' fora nec~ssario consid~rar muita 
'"JllSt i ~O; ~a parte do;; divc1·$os tn·~;iucntes qu<> 
tem dlr>g<do os debates de3t.t casa. 

. O nobre . d.;~utado sab.e que as pretcn,:õ~s par
tJ_:nlnre i quas1 ~cmp.!·e kn\ o \·oto da cns"-, pe1ucas 
s"o a:]Uel!as ')~te lmo pnssi'io, não hawnd., un:a 
só que nao SCJ:l. log<> submetticb á úelilJeração 
Ja cam.-wn. 

:\I~; .não. ü este o me':'- ponto principal; o que 
d~Scjana _e qu:t! ~c :t,Yonguassu se .as circumsLnn
CL~S l)UG det0rmln:Í1'1lO o ~<>Yerno em lS·r.> a. con
cec:c · est2 fav.m· ainda s:i:o hoj~ as me;mas. O 

·estado nao po Je esta"t" a•siul barateando os di~ 
nhetrGs pubHcos, n·io deve conccd..;:r este_;; auxilies 
extt·!loruiuarios scniío ã.s pessoa.s realmente ne
C<l>Sltadn.s .. S~ niio pro,·arcm <]ue ·esta senhora 
esta om c•~cumstnnctas de niio pod·"· cti~ponsar 
est.a mer9é pecuniaria, potlerei dar um voto {a· 
,..úrave1, mas at~ iloje ningu~Jnl ute tleu seme
lh:mte- informação. Hontem já obsen·ei que a 
Sra. _marque~a do J;:carcpaguá gozn. de duas 
pe~~ocs, e. outro nobre- deputado qno fallou de
pars de mu11 d1ssc que g,)za.,·a de tre . .;. 

O S:-t. Cor:uio,\ D-\S XEvc:s:-)iito ha tal. 
O Sn. Aur;us'l:o ri~ OL~Y>:m.c - :\Ias dltil~ vejo 

na relaçi\.o dos pensionistas do estado tlUO ha. 
pouco foi distribu idn. na ca,;e._ 

Orá, sendo evH'I~nte que e~ta senhor"- Noza j ã 
d·~SS~ls p~nsõe$, n.J:o 1ne parec~udv aliú.~ muito 
liquiuo a accumulação ue duas, tl"es e mais 
pensõ.es na mesma pc:;soa, v~jo-me obrínado a. 
votar eonmt o _projcet•), se por ventura alguma. 
voz na casa nao se eq:(uer ap1·esentundo mzõ~s 
taes que me faç<iO de.si~tir d~ste meu prop>sito. 

Voto portanto contra. a resoluoão. 
Con~tantlo ac1Jnt··s~ na sala im"1ediat<l. u S1· • 

~r. ~al•1re ~ F1ão, deputado supplcnte peln pro 
YlllCHI. d o R~<) Grnude do Sul, é iutroduúdo com 
as form•tlidades do estylo, presta jummento e 
toma assento. 

Continúa a discussão iale•·•-ompid~t. 

O!'>"· L<;itào.aa cunha:-Sr. presidente, 
eu n'w tenc•onava tomar parte nesta discussão · 
rn.1s, factos ~ara mim nota>·els, que se me t~m 
revelado, obngiio·me a · n 'i o votar sileneiosamcn te 
Súbt·e a qacst:lc. O 1• facto , ácerea do qunl farei 
o meu reparo, ~ v~r cmp~nhados na votnçiio a 
fiii"Or d" pe11são nlgnns mcmll•·os t!~sto. cnse. q uc 
rnD.is nos t~m atordoa lo 06 ou,·idos clnn\lludo 
poL' economia.:;. Sim, nlgun~ do:; nobres Jcputndos 
que bns~ú.rão aeeusa~ÕCE ns mais 'pebr:mcntes ao 
ministorio actual ácerca de r .• ltn d~ ecouomia 
são os proprios .que tah·ez Ntem hoje em fa,·o~ 
Uü UlU(J. p~nsuo que 11 ITI~ll ver DILU tem nenhum 
fundamento rnzMvel. (Reclp!maçtii!S.) 

Historiel!IOS esta. qnestful, Sr. presidente. Esta. 
pensi'to, qne foi concedida pelo go•·erno €ll\ 18"2.5, 
passou no senado, e foi as~ign><do .o projecto 
pela mesa da<lUClt& ea.mara em l$~9, e ni<o dei
xarei de lembrar de po.ssagem 11m a circumstancia 
que publicou hoje uma da.s (olhas diarias de~ta. 
corte, isto e, que até os proprio. memt>ros da 
mesa do senado que assignárão este projectv sio 
tallecidos. · 

O Sn, C-:onruh .nAs NJ>VES:-E' uma ~z'io forte. 
rar.o. se votar contra.\ 
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O i;n. L:etT!:.o DA. Cu:m .. :-Não é uma razilo 

forte, mas serve pat·a IIIO>;trur a . antiguidAde da 
()llestiio, uão se llod tendo daJo andanteuto sem 
duvida. .. . niio sei porque. · . 

Véio este projecro do senado para t>quo om 
183~, c conservou-sé na sccret.>ria desta r.amaru 
at~ o dia de hontem. Lcva11tou-se um nobre de· 
pulMO peln _província de Pemal)tbuco e reque!:_~U 
que este prllJecto fOS$C " comm1~sào <le pousocs 
c o1•denados para dar sobre "lle o scu parecer. 
E ste rcquetiu:ento, St·. presidente, que devia se•· 
appr()vaCio se fosse relativo a outra qunlquc1· 
quest.lo , m~ po.•·ece que com mniori'! de ro..zl'io. o 
devia srr versando >robre uma questao anttqu•s
sima. , -elha, a •:espeito da qual ne11lmm de nós 
tetn infornoa~ües p1·ecisn.s. Entretanto cs~e reque· 
rilnenio cahio, e eu vejo um açodmn~nto, um 
a.fan extraordinario pam que a pensão seja !lPI" 'o
' 'adn! 

J;e11hores, tu uito sou daqi1clle~ que entendem 
que se niiu devem conecJcl' p.:nsves; lU!hs !nc 
parece que 11a quadn1 actual, em uma quac.ra 
em· q lle se (alia tanto em econom ia, em qu<J se 
basei\o a ccusações veuemeutes contra o minis
teria, que· aliús a meu · vêr tem prestado s.:n :lço.; 
r elevnntissimos ao paiz, como tet·ei tah ·c7. a mdll 
occasião .11! expemler mais lar:;11mente, como . 
podemos appro\·ar uma pensão cuJa jnsti~.a não 
tem sido ao menos suffioientemcu\c discu~ida? 

E' p•·eciso, senl1ores, que nos leml.11·emos que 
e~ta >enhora ji< g .. za de um meio soldo, j4 go:r:u 
do mo11te -pio de ~u fallecido ll)arido, c quer 
agorA uma pensão. 

O Sn. Gom:s Rrnsmo:-E já tem outra pensão. 
O Sn. LEITÃo D., Cu:-:m :-E' verdade, jú . gozn 

d~ outra pensão; consegllintemente seni estll u 
q <1Õrt:. verbo q uc el\a tem d~ recebe•· pelo the-
:~our,, publico nacional. · 

Além disto, senhor~s, ha uma rAzão muito forte 
11uc d eve ser ntlcndiutt lambem, e é que a lei 
do motote-pio, se •ne não eng:mo, proltibe que se 
accumulc o monte-pi<> com qunlqucr pens:Jo . .Ora, 
CQIOO lll.IYCIDOS llÚS, . por UDIÍI grO~il. deStaS, por 
uma grnço. cujn justiça niio teu• sido bem discu
tidu, \'iol"r uma lei do pai% appro\'audo uma 
pensão pnt':\ umn senhora que j1i tem monte-pio . 
lUCI' nquillo que n lei diz que se mio fnçn ? 
(Apuittdos.) 

:Se '' j usliça desta pensão esl.t\ bem proYada, 
se se basêa em fortes Cundameutos , pvrque não 
se h a de t!Xpender isto na diseusstio! Porque os 
nub•·es Jo~pnt!llus qn.; \'Otilo n· fa\'Ol' desta pcn
s,:v ni1o hí1u de responder :ls nossRs ob,;ervaçoes t 
E u ll:'to S<>U <lu upinilio que sej olO Convonientes 
dis..:u~õ~s ÍllbH'minn.veis. ao ~ontr~u·io cutnnc.lo 
quu n cau~a publica iria melhvt' entre u óa so 
(!tU~tc\'cs~.:tnos nlcttus, se f11lUl.s~entos ninda me· 
nu8, . e :se ohra~s~moa nulis; porem em cert •s 
occasi~~s e >ol>re certas mo.tc1·ia~ a discussd<• li 
muit.o cun,·unicutc, ctltLlO no pL·c.scute caso. 

O S1<. NenL\~:-A quem se está o .nobre depu
tado ··~ferindo.? 
· O Sn. LEITÃO D.• Coxtt~:- A alguns que .querem 
votar a r a vor da pensão. 

O ;:)n. N t::DIAS:- Quem ~ão es-oos ? 

O Sn. LJ:::Tio DA CtJ~HA.:- Não sei: mas. aqucl
lcs qu" se oppuzerão ao requerimento d•J nobru 
de eutado por l'ernamhuco o que reveh\rào à pri
meml vist11? Não foi que qucriào que e .ta veu,;ão 
!oss" approvad" promptamente? · 

U>1 SR. D~PUTADO :-Niio·ha tal. 
·OUTIW SR. De:PuT.A.D·~: -Nào se segue. 
O tin. I ,ElTÃO DA Co,;u._·, .....; Mas, Sr. presidente, 

esta ven~:io U:m estado em discussiiC>, varios mean
b ro;; da cas:1 se ~m levantado e fallado rontt':l e lia, 
a ind11 u:w hou,·e um quefallasse a ta\'or, á excepçào 

do nobre d•Jpuhdo pela ParAhyba, qo{~, 1nc permit
til'>Í qu" Jbc -diga, apresentou argumento~; poue<> 
valio~os, a•·gumer.tes que se eifra\":lo ni~to: -De vo~
mos S'\bmctter o nosso juizo oo juizo do ~cnado: 
tendo o senado opprovado este pr .. jecb, nós tam
bcm o devemos I<Jlproyu.r sem mais exame :1lJ;:um t 
Eu, senhores, quc•·o ser esclare<:ido, desej o que os 
nobres deputados me convenção de que a pensiio c 
.fund~da em justiça, para que pOS.<a VOta!' par e lia. 
c i s to ~ú couSORuir-.\õ por me i~ -dn discussão. 

Senhores, om uma cpoca em que se a !lega qu~o 
paiz todo con·e para n i)enul'ia de que ha poucos 
dias nos fallou o nobre membro da· opposição • . 
<leputado pela pl'ovincia da Bahia; em nma época 
em que alguns empregados publico,; e~t~o muit<> 
mal aquinhoatlos nm seus vencimentos : em uma 
cpoca em qne muita gente p•·ecisn vi\'er dos cofres 
publicas p.tos sel'Viços que tem pre•tado ao paiz e 
ch·curnst-anclas eru qu.e s~ acha, qucr~r·sc conceder 
esta pcns>io a uma >'enhora q_uo tem meios de 
subsist.::ncia, que já percebe do tltesouro publico 
tres parcellas, não me paréee isto de justira, nem 
mesmo conveniente ; e Cl.\ conto deputado novo e 
ai11ua mui~ novo c;.mo volitieo>, preci:;o ser cscÍa
recldo pelos pal"lamenta;·es ...-elhos, e só poderei 
obter is:;o por meio d~ uma discussão franca . 

Uma pens•l.o conee.Iida·no anno de 1~25. nppro
vada pelo senado etn 1839, e tendo donnido dcss~ 
cpoca até ngot·a na secretaria desta camnra, est.u·.i. 
no caso de se•· votadn sem discussão alguma, pois 
o que te>'oltO ouvido siio razões para se votar c.on
tra ella? M~ pat·ecc que assim nêio deve ser. Eu 
nada •nnis desejo •lo que set· esclarecido, repit o , e 
pvr isoo, meus senhol·es, d is~utao .a q ucstlio, mos
•rem-nos as razves em que se ba.sêA o proj e c to ; 
emquanto o não fizer~m, )Jt'rmittir-mc-bão que vote 
cout1·a clle. 

O $•·- Corrêa das Novo,.:- Sr. presi
uente, O programma que Se dignou Apl'esentar O 
noh1:e deputado pela provincin do Poro;,, isto c. 
esci'•:VCI'mos pouc••, fali ar ainda menos, c obnrmos 
mtiito ... (Risad-as. ) . 

Ult.-\ ;oz :- Deos n03 livre disso ! 
o s ... Conn>:A DAS N&VES:- 'Eu não qller o a 

gloria da inY~nção do progo·amma, repeti as mes· 
mas pahtvl·as do nobre deputado ~elo Parà. 

O SR. LEITÃO o.•· CusH.to.:- Eu não· ·fa \lei em 
-multe, -' perdOe-me; disse- mais.- (Risaàas.) 

O Sn. CcnnÊ.t D.u; -""' 'SS : -Bem ; substituirei 
a p.tlavro- muito - pela pal&vra- mois- .•• . 

·O Sa. LErT.:to n.~ Cu~m.\ : - Em reforencia oo 
Callar e escrever. 

O Sn. CoRai'.:>. n.<s NEvE~ : - •••. vara ficar de 
inteiro accôrdo .com o nobre deput:ldo. 

Seguindo, como ia d izendo, e~te pt·ogramma, cu 
não pt·dondia e1ltrar, u~m me.;mo ~inda pretendo, 
em uma longa disen:;são sohrt!.O direito que :l~SiSt J 
a essa seubor:1 á pensão de que ~e trat11; mas. cer· 
tamente me admiraria qne o nobre deputado , que 
llOS disse q ue não linha ouvido rnz:to algum:~ em 
fa.,.or da pensão, n tivos>c combatido .com tanto 
açodamentu, se p •r Ycntura não .-isse qn~ o Í•_obre
deput~d·• quiz aproveitar· a occasião de dizer oo 
ac~uo.l governo que · elle tem .merecilo lll<loto d~ 
paiz, ·no· que con•:<.irdo tamb~w com o nob1·e depu
tado. 

O :::.n. LRrTÃo 1>.~. C•J:o~lu.:-E hei · de talvéz, em 
occssião opportuna, demonstrar isto mais lurga
ment<l. 

0 SR. Connh DAS NEYES: - Bem, Se O n obre 
deputado jã. tinha essa intenção, podia-se ter dis
pensado de fazl!r agot"ll este .;log•o; ntas eu, que 
n :io tenho essa espel'>\nça, faço-o agora, ~ fa\l()-o 
coagido pelo nobre. deputado, porque disse que 
aquelles que accusavào-o gabinete actual de >~nti
ceonomic~> eráo os quo susteutavão este projectc. 
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.Io ~en:ull!, qu:tndo me p:trcrc qn~> fni ~n o 1mico 
1ncmbro da casn. que tomou ,.. palavra, c fallou a 
fuvo1· desta pensiio, e entretanto nilo 1énbo sido 
•laqneges que hiio e<>_nsurado .nesta caSA o gabinete 
llor nao ser econolnlco. 

O Sn. LEITÃo D.\ Cmm.\ : - Entl1o p:u:. qnc 
tomou a carapuça pnra si? · · . 

O Sn· C<mn>:., L'-'~ N>.:n:>' - Ell não podia dei· 
xar de tomar esta enrnpu,a, pol'que !'ui o unico que 
usei <la pnlavrn cn1 favor da pensiio. Talban(lo-a o 
nobrt< deputado deixou a entender, ou que 1..inlm 
pressa <m aproveitar o ensejo para tec~r elogios 
ao J::o,·erno, ou-Que a qui1. npplicar n. mi1:n. 

E1\ mesmo, senhores, . rono sei se os nobres 
membros da minoria votarúv commigo nesta ques
tno, niió sei (JUM!\ siio os rio bres depntn.dós que 
'\'OWO em fn.vor do 11rojecto, porque ninguem 'me 
fn.llou neste negocio; tom~i a mim n defesa tlell~, 
porque o Yi sem padrinl:o :ll!:lllll· Vi que era um 
projccto quQ est<>vu. na casa hn muitos unnos, e '\'i 
•tu c se queria que clle aind<l. estivesse n11~is tempo, 
~alvez mesmo eternamente, propondo-!;e o aàia

.. mento. Se l:u. justiça, dizia eu commigo, seja ellu. 
sa ti~fcit;i., e se não h a, reprovemos o projecto ; 
porem fnzer dormlr este n~goe10 por mals tem (lo, 
n!ém de injusto, é revoltante. · 

Et\ diss(', senhores, quando combati o requrri
rnento de adiamento, que nuo tinha outr(IS razues 
que me levus~ern a >Otar em fa .... or deste projccto 
scniil) n tonside\·a~iio que nos d·e•c merecer os no
mes 1Hnstres dos tn~mbros do senado que fiz~riio 
purte dns c!uas commi<sues a que o not;~oéio foi 
affe'-to, scniio o grande respeito ().\10 tnbuto ao 
sena~ü, que o. haYin ~ppro,·ado. Eu não podia. 'per
suadir-me, e amda hoJe niio posso snppõr que essas 
comnlissões illudirão o scu<tdo, c que o senado 
queh·a illudir-nos. 

Ul'-' '·oz :-Então devemos vota~ em fm·or de 
tudo quanto vier do senado? 

O Sn. Comli:A 1>.1.s Nr-:.,Es :-Não <!igo isto : mas 
quando nlio tivermos razãJ. nlgumn em contrario, 
devemos YOtal· n favor da opimão daquella illustte 
corporo.ção, e é o caso vertente. 

Este meu orgnmento, que. é todo filhó da eon
fian~n, da fê qne deposito no senndo brazilciro, fl)i 
taxado p~r um nobre deputado como um argument.l 
tbcolog•eo, " por outro como um argum~nto de 
pouca considcruçiio e de pouca. força. 

Ma•, senhnres, quacs foriio o~ o.t·gumentos que o 
ncbrc deputndo julgou dignos da sua nttenção '! 
Vós os ou\·istes; o primeiro foi B .. cconomia, ~~sa 
pnnac<!n do que todos nos lembramos quando quo
~cmos eom bater nqucllcs nego cios que nos nilo 
~g..adii<), c que nos csqttccernQs qufluilo queremos 
lançar sobro o objecto n cgi de de nossll prot~~<io. 
E qua~s siio os outros argumentos? ••• 

UMA voz;-Nonhuna. 
O SI;. At:GUSTó rm 0Ln·Emo~.:- E a nccmnul~-

çiio das trcs pcnsves? . 
O Sn. Conni':A DAS NE\"ES'- O grando c hn

portante argumento das pensões que tem essa 
>~enbora ; uma, segundo dizem uns , ou dun3, 
segundo outros, ou finalm~nte .tres, segundo ou
tros ; tnm bem se trouxe á. casa com o um argu
mento de grande Yalor; vejamos, senhores, quues 
são essas tres pensões. A primeir~ pensi\o e a 
do meio soldo, pagó peln tabelln antiga, que 
essa senhora tem e que lhe de\'ia pertencer, porque 
IÍ um direito concedido u todas as viuvas de mili
tares.·-

U)r_A Yoz: -Se iem. ~eiQ soldo, nlto pôde ter 
peo.sao- · 

O Sn. Com&.~ D.,s NEVES: - Qual é a C>utra 
pensno 1 E" o monte-pio, e este não é senão o 
resultado àe quantiBS depositadas pot· seu fal
lecido m:'lrido, on, para melhor dizer, é o rcsul-

'rO:IIo 2. 

~ad? .de um contr-.1cto que o g~)Ynrno faz ·conl os 
1ndl\·1duos qne ~lU sua \.'ldn conCJl'l'êm t(Jlll c<::rto.s
quatas p,wa d~pois do sua mort~. pela qual s<> 
obrigu. .a. conceder As suas vjuvas cortas ''antngens · 
portanto nlio Q um faYOl", ê unu~ olJrigaçt1o •·esul.: 
tantc dê um contrado. 

'l'e~ús ainda uma terceira pensão~ pensão que
eu na o sei 1Jen1 S\: existe, c '(1 u o não Yi pro
vada. ... 

O Sn: A1:m~~·ró nE ÜLIVF.IR.\. : - Etá .na. rc
luçlio. 

0 Sn; Conn1~,, Do\i; XJ~\To.S: -:i\las uisserão-mc 
que essn tet·ceiL·a pensüo f0m dadil. pelos reis d~ 
P_ortugul ao n1nrído dessa scnllora com tmn.~Feren
cm a e lia por sua morte ... 
. 1;,A Y~>.: - Mn~ ~ h<•i"- p:.gn pelo thcsomo na-

CIOnal. · 
O Sn. Conmi.< n.\s NF.vr.s: - .. antes dos sen-i

ço~ que fnz~m a base da pcnsiio, que ora se 
quer recmnr, depois de c<mccditla p.:.lo go,·emo 
o app•·ovndn pelo senado. Sommemos, senho1·cs, 
o melo soldo, o monte-pio e es . ...:.n. pensão.. e v~
jamos " qunnb monta tudo. Di?.·me um meu 
nol>re collcga que monta a oitocentos c tantos mtl 
réis o que te·m <>ommtmentc essa senhora para se 
sustentar dccenkmentc na escala social em que se 
aclt a cotlocu da! 

Diz-se que essa . senhora se acha em . muito 
boas circumsta.ncias : eu não disc11to as circum
stnncias nctuaes della, quero sab •. l. se ó de equi
·dade que ella. tenha esta pensão, ou· se não é: 
se os sen·i•:os pt·~stndos pot• seu mm·ido mere
cem ou não que demos u1l1a. pensão á sua 
viuva (apoiados); e se ns pên$ÕCS qtH'! ella te~l 
actu!'lmcntc lhe chcgi'io pa•·n subsistir cout de
cencu.l. ~. 

O Sn. LErT:::o D.~ Cu:siJA :-Se não· chega, com 
mais 3ll011 não é qne ht< de chegar. 

O Sn. Comu':A. D.lS X~:;vEs : - Es.se nrgllmen
to esc11pou a todos aqueltcs que se tôm occn
pndo. desta materia, e só o n<Jbre deputado se 
lembra de dizer que, como 3~ é pouco, nada se 
lhe d~! · · 

Senhores, se me é pcrmittido· dizer alguma 
cousn. deste lug:u· em fa,·or dessa senhot·n, dir
ws-hei quo as suas cirettm>tnncíns são llntitt> 
más ..... 

O Sr:. LEIT:::o :in Cu:SHA : -Isso não é arga
mcnto. 

O Sn. Conn1~-' n,\s NEvEs : -"!!e não .é argu
mento, o nobre deputado foi quem o apresen
tou, c se e5.sü ar:;ttmcnto lhe scrYio vara .combater 
o pt•ojecto l:'lrnboin me ci~\'O sen:ir pnra o dc
fenoer o pedir ú Cllmnr:~. que f:~.~a esse acto de C()Uí
dadc ••. 

O Sn. AeoosTo DE OLI\'EIR.\ dú. um o.p:uiP.. 
O Sn. Connta DAS NEvEs: - Et)tendo que cer

tas pala\'ras, que podem sen•ir por sua mâ ia
telligcncin o. questões, dc.-cm ser antes detinidns; 
por conseguinto rogo ao nobre. depuU.do que me 
explique o que entende por cqu\dooe .... 

o Sn. AliGL-sTo nE OLttEIILI. : :- E'' me espli
carei quando fullar. 

O Sn. Connf::.~ m .. s NE.,ES:- Pois bem, então 
responderei ao seu aparte. 

Finalmente. Sr. presidente, argnmentou o nobre 
deputado pelo Parâ com o terem passado ;-inte 
o tantos annos depois de dado este parece'r, ra
zão por que não. deYia hoje ~r elle ntopravado 
pela cam.lrn. Oh! senhores, como é que se quer 
fazer pesllr sobre a peticionaria uma falta para 
~t. qual ella não coneorl'€u'1 E' um absurdó .... 

ci Sn. 'LEtTÃO nA. Cos:KA.: - Eu ''flUO disse ís~o. 
O Sn. Connt~D.!.SN'E'\"ES :-Tomei apontamento. 

2-l 
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O S•~ - L,;n:\v o., Ccsu.\: - }>oJis tornou-o mal. 
O Su. Conrdü D AS KE\':ZS: -Pôde SP.r <lUC on

~·isso mal, mas pv.rcco-mo <)UC isso foi dito na 
Cll$;1... . . 

t':s.~ Y oz: -Foi. 
O Sn. Conn>a :0.\ 6 N•"'E~: - ... e mais nlgncm 

do <JUC cu ou vi o. {Ajlo ia<los.) 
Senhores, nunca a faltA de uns dc,·e •·esultur 

em prejuizo a te1·ceiro, c por isso mesmo que so 
agora. é quo se trata desse p!!rccer. dc\·cmos s~r 
benignos, em •·cp:tra.çiio tí !njusti~n que se ha feito 
ã parte demorando-se o l'cconbccimento ·de seu 
direito. -

São os;ns, Sr·. pr.;:siJ.cn t•l, as r:tzücs que tcullo 
11m·a \'Ot,ú· em favol· do p1·ojecto. 

A discussão fica adiada pcb . bota. 

SEGUNDA PARTE DA. ORDEM DO DIA 

1·'1X.\(\.o D.\ S FOR~ ·\S :Ol! :UAR 

Çontinúa n 2• discussão do projccto de fixnçüo 
d~s ·forças de mar. 

YoZJ~;;·: ~ Votos. votos! 
Os sm: SJQUEUt.l. Qc"'rnot. E UoCll.\• cedem a pa

lan-a para ~·ot:n-se . 

Ju)ga·sc n mnteria do m·t. 1• sufficicn tcmcntc 
diictttida, e posta a \'Otos e nppk·o,·ada; 

Suo appt·ovados sem del>ate e successi ·~nm~ntP. 
os arts . 2• e 3" do projecto. . 

O Sr. Lo>-.:3o do. On>-..l>'l :- Ped i a pnln.~m 

1>at-:l rnanunr :\. mesa. um artigo additi>o, e pedirei 
iecn~a .:. cfimara par·a dir.er duas palavras sobre 
cll~. Os officines aa arutado embarcados na com
panhia de paquet.es peronmbuc!llla rec()bem o seu 
soldo por inteiro e mais uma quinta. parte, entre
tanto quo os officio.es embarcados em outrns com
panhias de '·apores, que não rrestão menores 
ser\"ir.os, como a companllia da navegn.ç:io e com
mercf.) do Amazonas, tst!ío a meio soldo. Pa
rece-mo que esta dilT~ren~a não se bnsl>a em raziio 
alguma plausi\•cl, e por isso mando á. mesn um · 
artigo additivo antorisando o gow rno a conceder 
a os ollicines embarcados em "apares de outras 
c~mpanhías os mesmos favores concedidos nos 
oflic•::res embarcados nos ;:tpores d:t companhia 
pernambucana. 

A juEticn. desta disposiçãu me parece tão clr;ra 
que me · dispensa de dizer nlgu1un co~sa em se~ 
abono: entretanto, se os n obres deputados tive
rem alguma du,·ida n r espeito, peço-lhes se sir
vão manif~stal-a pll'n. cu satisflll:Cl·os. 

Ltlm-se, npoi:lo·sc e eotrão em discussi!o os 
seguintes :.t·tig.Js nddit:vos . 

« Fica o governo autorisado a organisar o corpo 
de ofilcinos de ~enda, o a regullll'i~ar o seu ser
viço a bot·do dos na1·ios de guerra. 

« Fica o governo nutor.isado a conced~Jt ás 
pratas da marinhngem alistadas em conformidade 
do art. 3• do decreto n. 1466 de 25 do Outubro 
de 18ã l o favor concedido no decreto de 11 4e 
Dezembro de 1815 e lei d e 3 de Maio de lS.j() 
is praças do batalhão naval e dos imperiaes 
marmheiros. - Paço da camara, ·am 12 do Jttnho 
de ls;>S.-Seá•·a .- Pereira àa Silr>a •. » 

" Fic:t o governo autorisado n conceder O..)!' 
offi.eiaes do. armada que se embarcarem em vapo
r es de qualquer companWa nacional regularmente 
organisaaa os n1esmos favores c vantagens de que 
gozão os ofliciaes embarcados n!l!l vapores das 
companhias B.-a~ileira de paquetes e l'cmarnb.s
cnna.. S. R.- Leitão da Cu.>1.a.. 

a mesa, eu de$~jar:o. que o S1·. minisLN .Ja m:J.
ünb:r. declarasse ~e o g ovem o <1S aceita . 

O $11.. 1\h:ns-Tno D•' MAnllm.\:- Sr. prcsiolcnle• 
dous dos artigos ndditivo,; que se nchão sobre a 
mesa forão :rpreS<lntados pela commissãl) de 
aeeordo com o governo, para sntisfe.zc1· a a lgu
mas ncc<?ssiéladcs manifes tada; no rel~toria do 
meu illustre antecessor. Por·l!ln to nã<) p~SS.) debmr 
de aceitai-os. Qaauto poróm n~ art1go additivo 
aprcsenta.to pelo nob ce de!)lltado pelo ·Parti, 
tamboot o ace<tn como o.utorisn~ão' 

0 3 oflicia~s cmbtmmdos na companhia dJJ I>"" 
qu l'l"s do Ynpor vc.nccm o· soldo por inteiro por 
uma ddibera<;.à~ da as;cmbléa geral. Olltm; çom
:pallhins ba ou. póde haver qu~ mcreç?lo o mesmo 
favor, a mesmlt animação : outras baverá p orém 
quo o não mereçào. · P ..1rtauto, ficando o ~onrno 
autorisndo a conceder como anim::~.ção css2 !;.wor 
ús coropanllias organiliadas ou ·que se organisn
nm, cu não vejo inconveniente algum na appro· 
Yução do . artigo apresentado pelo n obre deputo.do. 
Neste sentido eu o a eei t.o. 

O Stt. FEtmu:- N~ste caso, n 1o ob.>t.antc o 
nobre ministro dispensar os iavores de u m de · 
puta<lo da opposiçilo, comtudo eu me otr• reço 
para apr eseptar uma emenda, se S. Ex n j olgar 
couYentcnte. Entendo que eertas ccmpanhins de 
nav~ge.çãõ a vapor se podem prestar multo á 
instrueçtto dos nossos · officiaes, se bem que ont.ras 
haja que não possão prestar o m esmo serviço. 
Aqnellas que existem na l>ahia .io Rio de Jnneiro 
par certo que p:ua pouco poderúõ prestar ou 
nada, mas a navega ç:lo .lo Amaz.,nas, a nave
~a.çào entre a Be bia. e o E~pirito Santo, entre 
Pernambuco e as dl\·er~as províncias d o norte, 
creio q~te s ilo de samma utUida.de para a instruc
ç.lo dol~ nosso~ officia~s : c tanto mais assim. é 
quando ~u noto que os nossos offieiaes doman
dii.o sempre como gula prnticos desse3 lug;rr·es, 
porque n üo conhecem os noss'Os portos ; hão 
conhecem m csrno. as nossas costas. 

Ne$te sentido, pois , se o nobre minisLro aceita 
as palavras, e se me quer dAt' a h onra de aceitar 
o Càvo~ unico que póde fazer-lhe um deputado da 
opposi~ão, cu olfcreço o. minha emenda. 

·O SR. Mnu sm o D'- M:.\.nu:u., :- Supponbo que 
me e>:pliquei sulllcientemente 9uando dissa que 
o go;-erno n 1io aceitaria a ·autons!lç1io scniio par·a 
appUcnl.a ácruella. companhias que elle julgar 
cst_al'ern no caso de merecer o favor que se lhes 
qt\er conceder. Se a emendn que o no'llro dep!l· 
ta1o. se ofi'eteee a e.presen~nr co-no favnr t ende 
a declarar quaes a~ c1mpanhiu a que h:~ d~ set:' 
applicada, sem duvida eu a. receberei. 

Nilo entr·nrei agot•\, Sr. presidente, na explic.l· 
çiio das minhas palavras a que se reterio o nobre 
deput.'>do, porque nilo :u:ho a IICC&SiiiO opportuna ; 
quando clla chegar, o nobre deputa lo verá que 

·cu tive toda. a ra~ito plra declinar ra.-ores qnc · 
nle er<io otfe recidos por uma máneira desairosa 
ã minha pessoa. 

O Sn Fsan.u :-:Sntào não quero tvubar o di
reito ans senhores da maioria de ap•·csent:rrem. 
a emenda. 

E' Jttlgada a. materia d iscutida. 
O Sn. LErTÃo D.\ CvNtu (pela ordem) :-0 nobre 

deputado pela. Bahia n•io mandou ainda o. sna 
emenda. · 

O Sn. FGRn.u :.;... Niio quero roubar o direito nos 
scnbor cs da maioria. 

o Sa. L&rrÃO DA Ctno1J4 :- c 'r41iO (}11'1 a · redneção 
do meu artigo additivo se presta 11ll'lterpra14oi\o 
que lhe d~ o nobro depu t.ad<>. 

Q Sr. Fel"raz; :- Sr. presidente, tendo de 
votar-se os artigos &ddi~i vos que se açbão sobre . 

U.lf Sn.. DEPUTADO : - A diaeusdo . cst-l t JH:t.lr
rada. 
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OUTno Sn. D~uT"X>:> :-Fira para a terceira dls 

cussio. 
Appnwados os artigos add:tivo.< ..-ot:i.-sl!que o pro

jed.> passe â· tet:~ira di;;cu$slio. · · 
O Sn. F~naEm.~ u; AGillAR (pela crdem): - Re

queiro n dispensa do interstício para. que o projecto 
seja omnnbii.. dado para ordem do dia. 

A camnra concede a dispensa pedida. 
Esgotada o. segunda parte da ord.em do dia , vol · 

t.l\-sc i• primeira. . 

~F.XS~~ Á YAUQUEZ.\. DE .JAC.4.I'tli.:P,\01J.\~ 

Conti·núa à sesunda e unica discussão que ap
prova a pen,;iio de 300$ concedida á marque:ta <.1~ . 
Jacnrepaguá. , 

O Sr. J:'"e1•:rclrn C.c A:;:u:lnr ; - Qnanrlo 
falld pela primeira vez impugnando ~te projecoo 
dcclnrei, como aindn declaro, q•te nenh uma prc
''en~:.iio únhn contra a pes><o:t em fa vor de q,ucm 
se eonceclc esta p ensão ; quii nnienwento consi
derai-a debnixo ao ponto dn jus(i~ll e do direito, 
sen!lo este o fim a que tenderão :t.s minh:~s obser
vaçocs. 

E stou ]lcrsuadido, senhores, que· não se pó~c 
dar o caracter de jnsla a uma concessão de or
olem lal que venha ~uebrar ns· regras mais '()f· 
din~rlns do direi~. E principio corrente, que nlio 
se pódc conceder pensilo sem primeiramente aqnelle 
que n rcqu~r no noder competente mostre delcu
méntalnl~nte que "não goza de meio solde, de 
m onte-pio,. nem de oútra. qualquer .vantagem par
tida dos cofres publicos. Sendo. verdadei ro este 
pl'incipio, ú ·clgro que, quando se trata de ·con
ceder umtt pensão n qualquer individuo , õ de 
:rel!rn pt•imeir~rnente indagar so .. pqr YCt\tura eSSe 
iodividuo j t\ go:ta de urnn graçt\ semelhan\e ;,. 
que pede; e havendo eue:uunina•lo ben1 este ponto, 
loi em .virtude desse exame que me d~terminei tl. im· 
pugna•· a presente resolnç.ão. . 

O honrado deputado pela prQvincia. da Pnrnltyda 
que defendeu o projecto- pôz em. duviJa n e:dstenciA 
de lllll tl. pensão ctinccdi.da â Sra. mat·queza de Jaca· 
repagu!\ ..• 

O SR. C..>n:ti:.l D.\8 Nen:s; -Disse que não tínbn 
certeza. 

O Sa. F~<Rr.tm\.' X>~ AGtlL\R :- P<iz em du\"ida 
por<lUO não tinhn certeza; mas Cll direi :\ cll· 
mnra que essa pensão existe. l''oi clln .concedida 
110 marqucz de Jncar~pagni• em remunernc.Uo de 
seu s ~n-i~os por decreto de 15 de ll!nio de l lltll; 
por decreto de 2'.! de Julho de ll)'20 foi transCe
ri.ln pnra a Srn. mnrquez:L do m~mo titulo : o 
ftn nlmcntc, por decreto do 1• de Abril de 1&27 
fui d:uln i\ sobrevivencia dessa. mesma pensiío li 
sua ril!tn, a Srn. D. Mat·ia F lorcncin Gordilho 
de Barbuda c Souzn. :Já .-~ pois n eamara que 
o fino.do mnrqucz de Jlle:Lrepnguó. gozou dessa 
pensllo, que :t s .-a. mnrquczn tarnbem a tem go· 
zndo, e que por sur. morte tem de passar á .sua 
Jllhn ; o que equivale por consequencin a tres pen· 
sõ es, por comprehender tres vidas. . . 

E ~g·Jra pergunto cu se ji existe um neto de· 
munificencra desta ordem, se já existem r e mu
nerados os serviços prestados pelo finado 'mar" 
qnez õ.e .Tacarepaguh, ·qual a. l'tl.zi o por q,ue se ba 
de hoje conceder uma nova l'ensão, .tendo por base 
estes niesmos sen·iços que ji foriio rcmúneradoS'! · 
Estou. "<"eudo quo · .ha sel'\'iços de n"tureza tal , 
cuja remuneração 11iio é possível ter um 1im·; por
que se po1· ventura hoje approva-se wna pensilo> 
que ,; confel'iJn em considert~.çào .. (}~ serviços que 
j ã em outra occasião fotão remunemdos com 'uma 
igual graça, não vejo obstacnlo. para que, da,'lui 
a um anno ou dous, queira-se que approvemos algu
ma outra pensão em remunemção desses mcsmos 
aerviços qut! p ·1r duas vezes já forão considero· 

dos. E proceder:. em re~ a ct1o1ura uppro,·11ndo 
lima pensllo n estns condio;ões~ Estn,,·, }'or ' 'enturtt 
o Brazll t.ão rico, tão abundante de meios que 
possa gnlardonr serviços com gra~as p ecuninrias em 
duplie!lt..'lS c em triplicatlls ? · 

l:>r . pre.~!dente, quando fnllei a primcir~< vez 
sobre esta materia, referi um facto que se deu 
ncs tn cosa ~ respeito da pensão concedida a um 
sm·,·idor do estado qne consumia no cumprimento 
de seus devel'es -15 Ju 47 annos de sun , .ida, tl 
qne, gozando de um so:firivel ordenado como ins
pector, d:L aifnndsga de Pernambuco, fo>i nposcu
ta.do com l:lOI.IB, pouco mais ou m~nos. 

Em considernçao dessa afl()sentndoria t iio O".in 
~onda o governo conccd~>u-lhe uma pensão de 
lj{)()S. A cnmnrn deve lemt.ornr-se que esta p•:ns!i:o 
foi nqui rcproYada, c que então se disse que os 
ser viços prestados por ~sse individuo ho.viüo sido 
remunerados .. por meio da sua aposentadoria, 
sendo que n pensão Yiria a eqnivaler a uma. 
nccumufao;ão do r~compcus:~s. E o que dircnlOS 
ngora t\c~n-n da pensão que Fe discute? liiio será. 
recompensa sobre rccont1=ensa? não será relri
bulç.l., de serviços j:í uma · ' 'e:t. r emunerados? 

Senhores, l'U n~o creio que ó tempo immenso 
qu~ le,·ou e;.t.::t pensão. no pó d:\ sccret:lria fos;;t:> 
result:lldo dn falta do um patrono; ni'io, niio foi, 
n!io cri\ possível, não admitio; era pelo· con
scíencia de que seme.lhnnte projecto encenava um 
verdadeiro cscan<lnlo; era pela conscicnda de 
!JU~, npprovada cstn pcnsl'ío, se daria direito n 

. todns essas vinvus que :-.h! est!!o pobres, des
g~nçadas, . pedindo pensões, o. e)nmnrcm. contra 
àespcrdicios desta ordem, que se fazem unica
mente em coneidet·a~iio :í ])Cssoa c não en1 consi-
cernç!lo a direitos. · · 

Sr. presidente, se pó r ':cntura . fur approvada. 
. cstn resoluéiio, cu peço da t ribuno. no Sr. minisü·o 
do imperio que se lembr~ d~ muitas vittvas de 
mngistnt<\•)S honestos. muito ?robos, que nhi ja 
~cm nn desgrilçn. bçr,mça nmca que lhes pndc
r i'io debar a pr obidade e honradez de seus maridos : 
peço-lhe qu<.> a ttcnda tambem tl.s viu \'as de !:Lutos 
militur~s (JUe morrerãp defendendo o pai~ c ·a 
ordem publica, ·c· que deixariio suas l11ttlllcrcs. 
restli~tas unlcamerite ao tenuc melo sololo, qull 
não póde che~r para satis!ru:cr :.\s mais urgen
tes uecessidaaes da vida. 
Scnbot·~s, eu d,-claro que se esta pensão !oss~ 

dad:\ a urna pessoa dc,.gr.u;ada, eu teria a mes
mn linguagem ; porque se essa pessoa dfsgm~nda 
j 6 se ncl!assc n o go:to d(\ 11mn rccompens:L d<l 
scrvir.os prestndús por seu m~~rjdo, eu sentiria 
o scú ior~rtnnio, compndcccr-mc-bin de sua mi· 
scrin, porõm nunca lho dirin que lhe r.cconbccin 
direito a. ltmn no,·a recompensa. Portnnto <om
prehenda-se-mo bem : abstraio aqui do indb·iduo, 
quer o unicamente mostrar que n camarn. nppro
Yando uma pensüo de~tn. ordem infrin"c os mai;; 
rigorosos pri ncipíos do direito, e J~lém disto :~brc 
u m exemplo que- rcalm~nte .de~·e ser'fatal ao paiz, um exemplo que Diio 'ha de ser absolutamente 
perdido, e que · no contrario sera aproveitado 
por todo~ nquelle.s, por todns aquelia~ qlle ti· 
' 'crcm valios!lS protector es.· Voto contt~ a r e•o· 
luciio. · · · 

o sr. N<~:'bia.s.:-Se não fóra n insinua~iio qtH> 
ha pouco quiz dirigir a este .J.ado da opposiçiio 
o nobre deputado pela pt:ovincin do Pari•, ccr ta
m enro que ·continuaria em silencio e votllria neste 
caso como sempre, segUDdo 11 minha convicçlio · 
e a' minha oonscíellcia, ·assim como estão dis· 
postos os meus illustres oompmheiros a quem o 
nobre deputado pareceu. dirigir-se e aggredlr . i~jus · 
ta mente. 

Eu entetidia que não tínhamos autorisado o no
·bre dcput:Ldo para comprehender e e:q>li c:~r o nosso 
,·oto a f:t\'Qr . desta poPsão. · 

O Se. SA.vio. L<ln~To J..:;x1on: - Apoiado. 
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O ,Sn. !'lWI.\S : - !'<:1o sei dunol.: o n<>Ut'o:> <}opu
talo tirou estn. C•)USI-1quencia ! P·W<tt1~ \.~OI;.t\mos 
huntem c:ontro. o adiamento (lll~ se linha pt'oil.osto, 
<Oll(ond~U. O no\irG dopu.la.:IO qne Cl ' llllluS fll\"Ortl· 
Y~iS á )>CilSàO'! !lfns hoj,; \'Olll.IJ)08 p:u·a que O pru• 
jccto th·~ssc a ::; .Ji::;cussãcs ot·diaolrini qtl~ o reg i· 

. mcnto ll)arca. 
O SR. S.\'>ÃO Lon.\TO J"t:SlOll :- Ap~itl'i~-
0 Sn. N,;nt~:- P vrquc não fotn•Js ítbSl\Yillos 

r o<-lo nobre deputado'? 
Diri:qio-se a nvs o nobro deputa<lo qna.nuo com 

1mlis Ci!ndamento devia intcrpe!hu· ã ma ior ia da 
~ílS:l. ;apoiall os; ; c nito só :\ lllo.ioria, como :tos 
i\r3. ministros que votioriio de accorJo pnro1 que 
s~ 1H'Ctet·i$Seln ns diselusõ~s ordinarias (Apoiados.) 

P.Jrquc nao uebou o n obre deputaolo n~ proc~
dimcnw da maioria com quem cst::.. l igado, o no 
procc<limcnto dos Sn. ministtos a qu~m sustenta, 
moti,·os P,?r:l. fa•.er essa. cxprobrn~uo que nos qu.iz 
lnnçnt ·? ::.~ lta..,.a :.1.-.umn. cou•a que IIfer~cesse 
os ··~p!l.NS do nobre acputlldO CCI'L,ullell tl! d~\·{a 
ser o pr?ecdünento ?u. lllaio~ia da casa c dos I 
Srs. nuntSh'Os. (Apozados. } 

.Est~,·a.mos eu c alg>ms dos m~us i\lu5tres com- I 
pan hch-os um pouco alheios deste negocio, não 
sabíamos bem npreciar a justiça Ol\ o pa~l'Quato . 
•!esta pensão, c n:io pl'etend"iamos poís to nu:& r parte 
nctha mt discussão : tAntas pessoas se occupá
rão com ella que apenas proeurnçamos ~sclare
ccr-nos: nos nossos lu~pr~s. longe de c<tbalns c 
r.:ll,·ono.tos, lun"c de seaucções c empenh<:>s, po·o-
l u r:w:unos cnlaâo~ consultar a opin iilo d n todos 
qn~ fnlla\•ãt'l, p:u·a nos orient:u· e votarmos como 
<>ntelld~sscmós ~llnnl <>m nossas '-onsclencias. 
Nilo tinha, pois; o n<>brc depntado que fllzer-nos 
tuna allusiio tiTo dnra, como para nos torn.ar res· 
J>Onsavcis a nós, poucos deputudos da. opposiçao, 
<!" que se ·p assa na casa. 

Eu. Sr. presidente, contin\t.,, a respeito d~sta 
)'ensão, ria mesma du>ida em qÚc tenl:o estado 
<lesde o principio. De· um lado aprCs(:nt:Lo-so 
certas consi<1crn~ões a fa,·or dasta !'cnhora, de 
outro lado ap;-esent/l'o-se razõ.:-s de economio., e 
qae tendem <le algum:~ maneirn <t most1·ar que 
cl!ll nilo te"! l)ireito ·a ~st11 p~lls1<o. Eu. ''ejo que 
nuo· estou so nestas du,·•dM, q11c o propr•o nobte 
dCj:>Utado dccl:lrou que quet·in discussuo para se 
csclar~or. 
s~ o nobr(l deputado est>Í ncs;tc caso ; se· tem 

IC!!ith>IOS escrupulos pau \'Ota~; se se põde np
pl_!car a cl~<l o •t.on. ltq~wt dos r..,n,~nos, porque 
l\>10 nOS da O d1re1t0 de zual'Ú:lL' Unt silenciO 
ra?.otwcl, d<l esperarmos o pronunciamento dos · 
interc..sados neste ou naquellc sentiolo ? li:m todo 
o easo penso que o nobre deputado n:Io nos 
p<>d~ fn :rcr l'esponsaveis pela SOI'tê deste projcc!.Q, 
quer seJa approYado, ou reprovado. (Apoiados.) 
Assim como não tem o direito de ccnsura1· o nosso 
"{lr~ccdii.nento, e multo menos de adh·ínbar o llO.,so 
·voto nesta. ma teria. Quanto a miM, cu· si nto que 
a Yota~::to tenlta de ser por escrutinio t~ecreto: 
mas eu ,-atarei de .man eira qu~ o nobre deputado 
conhe~a c se tranquillise. 

Desejo mesmo, Sr. presidente, qne se continue 
a esmerilhar este negocio, ,t><>l'q ue lltê · no pr~
se.ntc l'ealmcnte ni.io tenho YJsto, usshn do utn 
modo liquido c posith·o. pro,·nr-;c nem que esta se
llhoro tenha <.hrciLo n esta pcnsiio pelo seu estnolo 
c pelos acrvi~os do seu ftdlccido mnt'ídtl ner11 
que deixo de o ter, porque ntlo hnjuo t11Óil s~r
víço~. ou p<mtue jl\ el!cll !o"ío rcmunerndo~ por 
p~nsvcs cotlfcritlns e appro,•ad&$, o n•io •o a~cu
rnule mais u t.o. Pot iaso ti que ,-otümos tm~-' 
qlle o projccto tivesse 1•, 2• c ;J• di.nuss;;0 por
qne assiln_ podem llPr>nreecl· circumstancias que 
bonte~n Dao appareccrão. Esto é um daquc\les 
n~goc10s q~e em ve.tdade niio se <lecidind" logo 
pude trazer lnr.mwententoa, podem recres~r os em
lJenllOs, ctJ:. ; mas em e<.ntrario a csse:s cmpe-

n l•OS t:unbem p~dc:n l~rtilici\<'SJ o)S f<trl.lamen t..>S 
pnra foL'tllar-s" d' um u.oJo completo e apu.t-aJ<>. 
a opln!ào do~ . membr.:>s da. C.'\sa. 

Eu tenho ou\'lolo <lizer qutl esta senhora c \'iu v.\ 
ue Utll »Cr\'Ídi)L' dl) C ;ttl.dO, q Ll• preStOU. seri'ÍÇOS 
no primeiro Tcinado, q lle foi se•u~dor do i•np~
rio, etc. ; mas ern. contrario disLo tenho ou.vdl) 
ollcg:w-sc que jà tem mont~·pio, meio soldo e outr:\ 
pen>:to ; qu.c demais füi po~suiuor<t de um:> hc· 
ran~.a. avuttada, e que tndo a ha.bilüo\'ll ll ..-;vcn· 
~om dignidade, hottcstamcnte, sem m isnria. E 
pois nii:o ~erei muito MUSlii'IW~\ se, ho.>ondo o~tas 
informaçõ~s op)><>~tas, me ,·~jo uerploxo. c eom
migô muitos illustr-.s n>Qmbros e o propri~ St. de
putado pelo P:wú. que hn. poue" nos disso:- ou 
quc~·o q_uc se discuta, que peção ·a palavra ll •r•' 
esclareçao ;-dirigindo-se · sempre a nós con1o s~ 
e:;thes>emos cucarre:;ados d~ o esclarece•·· como 
~e tlyesscmos o e•npenho J~ o ;;hatna~ a nossll 
!alo, injustiça que. o nobro deputado !~z de um:~ 
manct1·a u1uito ostt'llnba..,;:l c dolorosa para ul>s 
(ailoiados), que. nem defcndêmos, nem contes
t:unos <> proJ eeto. 

Emlim, cu dPclaro qllc est~u em e>tQ.do d& J~t
\'idu não tenho uzõ>s nem par ... fllv->l'eccr a cs~a 
scnl{ora, nom p<tta ir de encontro á sua causa. 

Commi&e1'3!iões ni\o seryem para dirigir o nosso 
voto quando se t•-a.ta <le da•· dinheiros pu.blicos. 
porque, c~nformc disse ha pouco o nubre <lcp•t· 
tado por Pernambuco, se o estado dc$\a senbo,n• 
e triste, se n J foi provoe11.do pot· ella, e sur: 
1ilho de çircumstanclas que não estava em su.:t.; 
mãos remediar, não é com _os di'llhciros p~blíeos 
que de,..emos ser c~mpnsst\'O~- Se ~lia ~ um'' 
senhora 1'espeitavel, com" cteio que n:to outra 
em questão, e precisa de out.ros meios para 'lÍ\'el', 
tem parentes e protector~s honrados. 

Assim, p:Jis, eu p:>r ora .não poss:> d:1r o meu 
voto a. favor da pensão, e por is.;o desejo qtte 
a discus~ílo ni\o se encerra, e que 03 nobres 
d~putadOl> que se eml)enllão nes te. <>u. naquelle 
sentido tenbão a. franqueza de m amfestar-sc para 
nos t rnn(Juillisarcm, e no nobre deputado pelo 
Pará. que procurou maltratar-nos. Voto .. no en-
taoto contra o projec!.Q. . . 

o s.>. Barreto Fodroso:-Pronuncia um 
diseurso que publicarcmo• em outro numtlro. 

· p,·oc<Jde-se u votnçiio do ;>~ojecto, que é appn•
vado p OI' 3ü votos ·contra 30. 

Cll&.\~iÃO DE ll!Jl C()LJ.t;Gh) ~Ll>l'l'ORM-

Entra. ~m 1• discttssiio o pfojceto n. H dc~l-' 
anno, creando um collogio eleitOral n& ,·illa tle 
Marac~, da provinc~a d" Bahia. 

O Sn:: F>m!L\Z: _::Não sei se posso tlClir <J.UC 
este llroj~cto tenha uma aó dí~~llSsão. · 

O SR. PaES!P&.'ITE :-Niio, senhor, !llrqul n:il) 
se trata· de ueg!'clo pnrticula!-' ; m~ vcnciJa cst!\ 
1• discussão, pode-s3 J:lerl.lr unmedtt\tllmente dts 
r•ensa. do interstieio para se proceder h<'je mesm" 
:1. 2• di~u'&Sio. 

O Sn. F~>RlUl<:- Beut. 
Não haven:lo· quem pe~a a poln"m, enccua:se 

11 discussão c llppro,·a-se o projtct > em l• d•s
enssüo • . 

O SR. Fmuur.: -Agol'll rcqueirj tlisp~nsn d e 
inten~ticio. 

A. camo.ra sendo consultlldo., resolvo pelo. nlllr
mativa. 

O projPCto cntm 4)m 2• dlsettslllo. 
o .s r. narbo•&a dB cu nna :- .\O prOi•l · 

eto que ora se sebo. em 2& diseussilo \'\H.t olfc
recer um additivo, euja dhposi~i!.o jnslillcarei em 
pouCAS palavrM. Quando aqw forilt> discutida:> 
a.; emend~ olr.:reeidas no seiudo, c pelo mesn1o 
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sen:1do :tppro,·a.las em addito.mento a um pm· 
j~cl.o q ll\! t.:l·t::t\"ft. Jl :>VOs eirculos cfeitc>l1l<..~, '-!ll 
pon.lcr-ei q uc nm:t tle~sa; cm~n<.l:J.S, crca.u{lt) Uhl 
uoYo collegio d,itoral na Yillll da Purahyhunn, 
IWO\'incia d~ S. t•anlo, t!uba o ineotw~nlen~~ <le 
l i:;ar no novo eolk~io os c l'liWrc; d:\ villa de 
~. Lniz dn Pat·ahitingn, que nlét!t de perl~nccr o. 
<>ntra comnrc:t·, llr.a muito distanlc ua de I>ara
hybl\110. n .. elard então que a:;tuu·dnrio. n pt·i
htcim O<'C:..sHo opportnun p:<rn olloreoer· um pm
jecto qn<', rcmo\'Ctu.lo uqu~llcs incom·cni~nt,;s , 
eon;ult.1ssc c aUcudo)S5e m clllot· a commodiJn.le 
d.ls cleitor~s <lo g_ Lni7.. 

l1oncos dias ·ucp<>is o5 ~idtorcs tl~ste município 
~Oilfinn•inio as minha;; obson·a~i3es tliriginllo ;\ 
!'!sla canH\t'n uma •·~·p,·escutuçil.o, em qt\C declanto 
<)Ue que~:cm p ertencer ao collegio dn c\Jode do 
Ubatt\bn, que lhes fica muit.ó mais proximo. 
onde t•i•n todu;; ns suo.s relações ·cotnm::rciaes, <: 
que é n:t mesmn eotmu·ca, svlieitando por · isso 
uma lnedid'l l cgislati\·a afim de rcalism-se ess.n 
tllteJ·nçiio. E ;.sn t•cprcscntaçiio, nssigORua ~or t<>dos 
<JS ·eleitores do S. Lui2, que s:tv unanm>es P.m 
reqoel'ct• SU.l pa,;sagetn pnm O CQl!CgÍO de Ul> .. -
tltllO, acha-se all'ccta à iUust~·~ commissào do 
<!Statí:;ti<!~, que nind:l não dt:Hl o s~u ptl.L'ccer· a 
t·cspeit,), \lH\S cujo. opinià •> julgo que sar~L no 
sentido de deCcrit· :t jnsta pre~cn~ão <lo.s petieio
nnl·ios. 

E u espera "a po1· nsse pm·ecet• ; t\la~< como n 
ma:eria ó mui siu·•ples, jnlgttei com·enicnte pt·c· 
,·alecet·· mc tia opp<n·tunidude qu~ me otret·ecc a 
.:liscuss(10 deste pmj~eto p~t·a o!l'et•ccct· um nddüivu 
qne em. sua tli~posi,~ :lo remov~ os ineon,·cni!!nt.\1s 
pM mim inolicalos c a\tcnde á oomtnodtdat!c do 
mttnieiplo de S. T.uiz. P<>T cssns rnzi3es ouso espe
ra~ qtte n Uca que nelle se conü!m merecerlL n 
npprovo.~•1o desta camo.t·a. O ~Hlditivo ê o s~
~tunte. fl.•'.) 

Apoin-sc ó sc:;r!ints m·tigo ndditi,·o, c fie.'\ N
s~n·a.lu para ~c dísc\ttir 1\:\ terceira discussão. 

" O e<>lkgio c.lciim·al da villn de Ubntttba, JH\ 
l}l'OI·intla .un $. :Pn.ulo, fica compost<> dos cleito
r~s do 1·cspecth·o tnunicipio, c dos de S. Luiz 

· <le Purnhyti n~>a.- Barbosa da CunlvJ . • 
Não hnn)llJ.o cnsa para se vol.ut· o prc•jecto cnt 

~· diacuss,;o, Jicn o debato cncet•mào, procede-se 
· i • clullllllda, mnrcn-sc a o t·dem tlo ditl c lcvnnt"· ~ ~ 
A· sc3si'(o. 

· Ses,.ií• em ~~ •&o .Junho 

..su~ll.mro.- E-:pc•licnte.- Onillll\ do di!l.-Col
l~gios dâto>·cw.<.- Proce$SD pata dcsap>·op>·iartio 
tlc if>·edios. Dio·cw·sos dos Sl'S. Fcr>·a~. minis· 
tro do impi:i•io, F au r tD, Brà.nd<lo. ]Ja,·•·clo Pe
tl>·oso eJlcJI,l!S <!<: Almeida.- Votacüodc& (ixaçélo 
das (o>·çtH de 1lv.tr.-Licmça ' ao ·· D;·. Ant?IÍio 
Polyc«>')W CaloJ·al. 

A.' hora do co.1tnme .ra~·se a chamaln, c nclli'to-s~ 
p1·cscntes os Srs. Paula Canjido, MnchaJo, Cur
t·ha das NeYcs, Lima, L clti!o da Cunha, Caltlt·e 
e Fioo, Fen:az, conego Lc.ll, S~úrn, Edu.1rdo 

· F rançn, Dins de Car\'allto, 4\!()Ho Fronlo, J,uiT. 
Soares, Freitas Travasses, l'acheco Jot•dito, Br~ .... 
t:lS. Paula Santos, Lo.iz Càrlos, Luiz Aroujo; 
André Bastos, Gom~~ Ribeiro, Araujo Jorgo, Pao)S 
l:larret ' • bamo (lc Mar.:.im, Paranoguá, Souza 
Lelio, Títá1-n, ~(cn:lo3 de Alme:da, Hort.n, Nnbuco, 
t.>edrcira, Cnrno\ro de Campos, Zo~h:~rias, Rodri
J;:Res Silva, Almeida o Albuquerque, Dotningues 
.:;il\·a, Fausto, V. Liosboa, "Sarreto PL'<iroso .• Vieira 
~c Mattos, l'Mhceo, Teheim de ~ll(cedo, B <r-

nardP..; <le Gou1·êa, l3a~uosn <In Ganha, Padua 
r~l<!ttrr, conego :>ih· a c C.Htdid , B<Jl'g~~. 

Comp:u·cccndo <l~p.>i~ os St·>. l'uuto. 1.-~ns"ca, 
Ferro! i ri\ d > A~~ in•·, 8 anlos c AlmeiJa, . Rap..,so 
dn CaJn:l:".:l, Taltuc-s, ~T.aciu tl!O <.lo ) l endonça, Tl~:. 
xcira de Souza, :-Jecco, B~ntleirn de :Mello e ::>a· 
rai\·a. O Sr. pre~idcntc d&ehua aberta a sess<kt. 
CJmpow~ccm tlapoh; o~ Srs. Cnste\lo Br~neo, 

J,in'nmer\to, Dut•·a H•lcha, 1-' . O"to.,.io.no, F~r
nandes Vü~irn., B rnn;Jão, Siqueira Que!iroz, .J,;s.: 
:!lfnthi:ls, Ncbins, ~ay,io Lobnto, Sayiio f.Nbato 
Jun iot·, :\-lonteit·o· <I~ lhn-os, Azeredo Coutinho, 
August) <le Oli,•eiu, H<>,rique-;:, Lima o :>il\·a 
~obrlnh.o, Aprígio GuilllttL'~1c.sl a~·us~ut~S c Pa~~.l~ 
L~·SC c apprO\·a·s~ :t aeh dn nnteccd~nt~. 

Cm requerimctltO <h cnpitilo Jos~ Mnrin de 
l\Ioncze• Conên e Castro, pclinrlo 011 nwlhura · 
mcnto <lc L'eform,\, on unta ~nsão pccunnri~L.
A' coutmis:;ão Uo JJHI.rinha c guerra . 

Fica tt C.'\ananl in~~irada lla. partici(lao;>1n <{UC 
de no,·o Cu7. o Sr. ,·is~ondc 1b Ba~pcn<lY, <l .l H;1(1 
p~dcr assistir :ís sc.;st1cs d o. camam pÕt· nl:;ttns 
ain~. pot· continuar nintl:~ o incommoclo de ~m\ 
saude. . . · · 
· o Sr .. ~o~r.s rt.Jbci&'o :-SI·.pres.idcul.r· t 

.só destj<l que sejn p<~blicalio uo Jv>·nal :q.uilh> 
que reJ ionentc e•t tH•scr, c o.sshn como tenho 
11\Jlitn frnuqlleza pam expôt· m inhitS opin iões, 
tumbem escrupltliso u1uíw qu~ se publique nq•üllo 
que cu não disse nem foi <lc miallta in(en<.;ilo dizer. 
Ett atttibil.o a engano <lo ttlchy~rapho o qnc se 
encontrn no discu.rso uo Sr. Au.gusto de Oliveira. 
Ahi s~ me nttribue ·o seguinte a.part9-E' eo11sr. 
antiga; os Sll l>-mltlistros nctaues nada t om com 
isto.-O•·a, • cu niio fnllei em sub·mirtistros; era 
preciso, ou_ que elt ignol·n.;se ns db•poslçVC~i tnai!'i 
t riviaes do. no";;ll constituiçiio para dCSC<lnhcccr 
que n:io !ta coke nós sub-utinistt•os, ou. qne til'o:s~c 
intenção do u~gt'eUit aos . nctlln.os, caso unico cn1 
que mo poJcria sctvi .. J.~:• tl\ cxpr~~sito. O que 
eu disse !ui :- 0• ministt·o.; nctunes nada ttm c1>m 
isto, ~ cOl1Sil anliga.-E w 1no cst!ls )lalanas tém 
umo. s igniticaç,IO tnuit~ (lall':rc.tte daquillo 'llliJ 
dis~e, e muito odi·lSn, fa~o c~ttt t·c~tiflcaoio 'I"~ 
s~1·,·h·i1 d e pl'ut.cs to contra cllns. 

OHDE)f DO DL\. 

Pt\lccJe-sc á votnção do proj, cw 'lu J cril:t um 
collE!J!io clcitontl ua "illa de i\1:1rac:i, pro,•inch 

. da BabiR, cuj•l d iscussão fieàt-a. cr.cerr!lln nn ul
tima sessão. -0 pt·ojccb •l appmYndo. 

L Am-se, upolüo-se c <mt~:io om tliscussüe> c sem 
debate são apt·ot·~tdos os s~guiutes «rligJs nddi
tivos. &)[Ido <>. projecto com <>s artig<>s 1-emel.tido 
ú. cotumissãu de t-edacçiio. • 

" O collegio eleitot'tll cl!l cial:t.l,) ·.b Uba.tnba n!l 
pro\·incin de S . PAulo fica compo!>to do~ cleit<lros 
du resp<!<:th·o muuicipio c dvs ·de S. Lui~ de I Parnhytlngn. -Jlarbosa. cl:t Cunlvr.. » 

1 " :Fico. igualmente et:cndo um collcgio eleiwral 
na vitln de Pr.>pií\, pro\'iucia de Sergipt>, com-

I posto dos clcitol'QS a,~ •-espcct\Y,l parocbía, c dos 
clcitoro.J <la villa d~ S. PdJro do Por~o da ~'o\ba
-JJal•l!o· de .Vm·oim. » i ·o Sn. Pr:llStocs-rc :- Confvrmc d<:cidio hontl)m 

! . n camarn, a .req•\et·imento do ::;,·. b'.:rru.z, devi~ 
• entrar itnmediatament.c o }ltojecto em :!& discus-

1 

são ; mas, segiínd\) uma dtspos iç::i~ du regimento. 
não pMc ter lugar1)SI-,'ldiscnssi'.o sem a nspectiV'-' 
r.omnli!Bi'io coord~nar o pra>jccto c )ffi os artig'ls 
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:1lliti~·o~ ; l)lr cu~•:::f\guint(' ~ n::·ces.;n.l~!C? qn~ \"01t~ I 
o prOJ~Ct • ) :'\ con.tn:is::"iv par~\ v r~dLgu· com os 1 
~tru:;;os nd~ili\"O :.. l 

T-ftiCES-;0 ]•.\lU. DI.::.$,.\PRQrRIA':U~S l.H~ l.'U~·.l>!OS 

Enlr:l. "lll ~· discttssan o proj~ct..:> sobre a dus:t- · 
proprin~ii.o i! e prúJjos -~ tc~rrenos pnrn :\ . cst,':l.tln 
<!e ferro tlc 1). P edro Jl e outras do Brn~: J. 

o ::P•·- :~.··<,,..._..~,.. :- S•·- pr~siolente, esta lei 
impN'lt\ rotorlll•\ ua lei u~ uc~aprop1·ía~:iio de Jttlho 
,Je J:;-1-.). cu creio Cjll~ s~ hu ncces>idado yari?
esta rdorma, csU nccess•dadc estendo-~ nao ~o 
sobro os objectos· dtl que tratll o \)l'OJect..:> ~·n 
t.liscussilo. m:ts sobre <]Ua~s~uer outros. 

A l ei do 1::\t:-, foi elaborada, foi -:stndada ~las 
ncs~o:\.$ u\uis pro~minente6 do nosso parl<-1n1cnto. 
l_i•t)vo :::•·and<l parte . nclla •l Sr. pres idcutc J.o con
»clho; foi dlscutidl\ com ~oua a calma nesta c:\Sa. 
., " n camnra dos Srs. ><en:Ldores; te\n ~do •~e
cu.U:ln c acha-se em ~xecuçã? ; agora mesmo pcn.<.lc · 
ante,, juir.o dos fdtos um processo de clcsllpmrma-
r.:lo lmstan te import:mtc. ' 
· Qu:tndo sa trnton da claooraçilo desdi\ lei, se 
teve mnito ~m v ista gnrnnth· os. Íllt~rc!!sc< . <lo.< 
prcpri ctn;·i0S: A pr~prie . ltHl<> depots ~9. Y1ua ;·.em 
u ser v o.lu·;•Jt.o n1rus s:1grntlo <lll~ no:i te~o~. _a 
Jn-opriodnd ~ ó g.n.ra!ttidu pd a nossa constttmçao 
de unu fó rmn mui~o expressa. 

Se, !>Ois, a lei ele !ti 15 exige csLt reforma, se 
c lia n:io csL \ de nccordo com !lS idt!:ls 110\'ns, 
t!ll creio q11c o trabalho do nobre ministro· do 
impcriv c <lo nobre ministro . ?n justiça sel'ia 
'' l'~"·"'~nt..w nma proposta, moltfi~ando·a,_ c r• for
Jnau~.h>·a . 

A pt·Ópri,)Ja i e não ~ m.n 'l';':tlqnm·. <lircito~ nio 
é 111un ln· ~ tl i •h tnl.ns:ton:-~, o prec~s:' p·)t't."lnto 
'l'"' a _;k sapl'Oprinção sojo. ma~dn lixn, qu~ ns, 
!';.QHh~ r•m tuun v~ rdn.do1ra. bnsc con:3tituci<maL 
Na Frnn•;a , truto.nclo-sc uM leis hypotbccari:~.s 
sob•·c ns <:olonias, tentlo o ministcrió de lSlO 
pellillO nutori~a~;;1o p:wn legisllll' sobre ess11 ma
t~rin , n cnmnrü dos par~s ucgou-.a, pol'f}ll~ n!lO 
se uQ> ia por tnod,) al~:nm dat· a.utorisaçfio· ao 
gurcrn' pa•·:t lt;l,l iSht· sot.rc o direit0 ôe propl"ic
lt:u1~. l:\'1 c . .;.t') o motivo porqttC o g oYCl'no tlepois 
prOJJ<)7. ma p•·ojecto em fó t•ma, tun projcct<• sou•·~ 
us v~rJadcil'a=-; has.v. para sc.:1· ::tcci:o p~t· 1.·ssc 
~ntnd•' cvrpJ legislaih-o. 

].;IJ LI'~! ttús ()S nobrt•s tninistros }.l:Ll'CCClll fuuir 
c.le t~,tio o Lrahalhll, c o fJUC. querem· ~ :u .. tt.ol'is.~t .. 
l'ii<> c nulorisn<;~lo p:tra tudo; como que qnm·em 
;,m,;.m.•tt·:u· /\ ll'lssa inntilidnuc para l.,g:sla•·, 
como qw! qnerenl ttn•ogat· a si csst~ dirçito J:O!'•.:
doso s:JUr,: l•>ll~s as ct•usus. Pv1·quc, St."S. nuui$
tros, nii•) :l JH'CS~nl.'lis 11111 projcct.<J ~m fónna mo
difica:d' ''ssn lei <le li:H~? Pot•qttc niio vos <lnis 
ao cslnclo das suas n~o~ssiunclcs par:~. nprc~cn
tarJc:; V •lS-~\s jdé!ls ao Ct')rpo legislali v-o ·f ~rà 
esta umn m~<lidll de pal'tidos? Se•·i• 1\tna mc,li<la 
!>Oiiticll <:>m conscquoneia da qual rucele!s nas ·ea
uuu·n~ uma opp'lsição s ystcmnticn o· acinto~'l? 
Tcncles uma maioria tão forte. ~ão po,leis cont:1.r 
tamlJcm ·com n opposi~.<to qllllnllo essa reforma 
scj <l. neccssarin? .Xao é esta uma materia que 
dm11~tllla e~;;.•tdos? E n:io querés o contin~cnt" 
de to,los os J:vJoJ pnra !l pêrf~icão do uma loi · 
de., la natureza? Quc1·ds sómcnle a dictndtu·a? · 

1'01''1""- r !lzn(! ? !ltinistt·os eonstituciouucs, .Jc
v~is ~•tu <lar. J.cycb; npNscntar a.s vossas ulcas, 
ri~\"t!i ~ ' Cll\<ll'Cl' n diSCUS$tlO. Eu ltS.ihn o entendo. 
P1·e-rmmo l)l\C QS 8rs. lninistros n:i.o se Ucvc::n. 
lutsonr sómcul<> em uma certa maioria ·que lhe 
tiA L"''" n fvrça ; <l~Yctn procurat• obt~r tod:lS as 
ndhc.<Üõ<, ·dc~cm pt·octwnr conquistar, paltno a 
palmo, o tl'inmpho <l'ls _idéas q11c julg.io uteis. 

Fo;;is dn discuss:w! Quereis sómant.~ nutori
sa"õcs! B S?brc o que, s~nhom;? S~bro o dit·eit? 

de propiC<.l:uk, sóbrc um :~lirc!lo o mni« impotinntc 
dc·puis dn Yida, CQSUO J" .d•sse l . . 

::><· :\cerca tlcst:ts mnter•ns nno quct·c•s a dts
cns.;.-1o , utio ,qu[!rcis qne tr!lbnlltetnof=, solJre qnn 
Oll tl·as dcv~mos tt·abnlhnr ·? 

Eu comprcllendo a neccssi<l.adc cltJ se <!arem 
mc·1idns de ct'nfianr;n ; mas a de (lliC se tr"ta 
m1o cst.IL neste caso. 

Uu Sn . .lú,.:ts·rno: -E' do urgenei:~.. 
O Sn. Fr.nn.\%: - Sim, é ele urgcnci:t, c sóm cntc 

:l.B•)r;" neotdüi:i ~ . . 
!Ia IJmtnto t()ntpo se t :·nta de cst~nclas do fnno ? 

l'\iio C<'mprehendeis n convenicnct:l. da . rcfunna 
dess.-t lei ·? !'ão comp1·~b~ndci~ n. nccnss•dade do 
dol.~•· o p:tiz com n:nn lei melhor, se porventura 
n quo cxi>i~ t~m clef~itos ? J~ s•~ tem defdto~; 
niio ll~'"ds 1·ctocnl·::t, m:-Lnif~st~r a.qui ~s:;os dcCct
t os? M t>$ isto é trabalhoso, a aut•n·isaçiio n?ío o ô 

O Sn. :\!Jx1S1'nO D.c Jt;ST<•:.c cH u,,., aparte que 
não paden1<.•S OllVir. 

O ::in. I•'Et:n.l.z:- O prÓj ccto nctual, diz o n.obrc 
ministro <ia jttsti~"· assenta ~obre uiU prOJ_ecto 
quo" foi .claboruclo nesta cn.s.-t sobre 11ma lct do 
paiz. 

O S n. ~II:<ISTno DA Jcsl'l~.c: - E~ toa dizendo 
que n lei netunl assenta soln·e ull'. pi'OjCcto meu 
otr.~ ~·ccido em H) t;J. 

O Sn. FI::t:RAZ:- ::\:'Lo m e lembt·o desse proj c
elo ; com~ aut.orUnt!e. pcnnitta o nollrc ministro · 
•tuc eu o não sig•\ lle!;!.l! p~nto. 

O Sn. M:xiSTno l'A .JI.;s"l'lÇ.\ ~-E' parn ruo.trar 
que cu t~nho idéa.• s obre n mn_tcrin,. vi.-t:> o nul.lre 
d··put:tdo dizct· que as não tmb~mos. · 

O ~!~. P.u;.s B.'nn:>TO :-Apoin.Jo. 
O Sr.. FEnn.u: - P:tr.t q l\c est~ np:liaúo <lo no~rc 

dQpttta•lv ? 

.. O" " " · l'At;s D.\n!u::-ro :- Pois n.io dá licoJnçu qua 
cu dê um apoiaJo t : 

O Sr.. F imn,\z:- :S::lo l ho ncg(l esse <lh·eito : 
mas 11:tJa sisnili~a.; ora p~ccis? IJ.no en jttlg11sse 
o nnh1'e nti n•~tri) - Jc un~ motlo coutl·o1 rlo a.o que 
cllc ,; p:wn n'\(1 lho <In.~ itléns ; <lou-lllc nt•i lnzcs, 
c 11 cllc rceon hcço c~tudos o gmnde capncidndc. 

Qnaol n Uns~.?, senhores, <lcst·L outurisn•:1i.0 ? Nalo 
i'O' l l'~ tn. tl\•3 tneiós tH-e,·ios d~ s~ doclt\r.tt quz 
<• <'ll•i')cto t! <.11.) utlliJa.Jo p \tbliea, ,·ni-sc logo GCl'· 
,:~nn~ll) tudo: n qtiO se ,qu~L· ~~ súmc-ntc esse j ury! 
E esse jmT, ou esses ~u·hitros diio ~~\';\nt.ius ? 
]),,us são tNmcaclos pclb. cm_presn, um pele> ~o
,·~~rnil : I) govc ~·uo t~m toLio o 1nterc~sc dn cmpl'C.'i-n, 
lem ncccssi<i•\lc de ltuu ns ôespe%-'lS não nugmon
t ~nl , em eons·~qn~nctn U~ n~ augruent::u· . o juro 
'jn '' «:l!'antio ; c o I>rOlll'tetnr•o <rne gamnlta t~1u, 
< nn.J~-•c-lho nnicmnentn llous tll'lliLl'03 ~ 

PoJcr· SC·h:l. d:z3~ que O golvo: no <lcspre-ç-cuido, 
9u~ o "'\>\-m·no- inlp.nrc-iallllêttLe hn de nomear um 
.,. nrhil;·o? E~ n:\o crúo quo o go,·ct·uo ~j:>. 
ínfalli\·cl, n :io creio que rlcix~ de ser uomin:lJo 
por p::tixõJs, e por is ;o pr ófiro :t.n~s a sort<l do 
qtto n cscoll!a do governe. 

Ulr.\ voz: -A so•·te é cego . 
O Sr.. FEnnAz: - Antes :. C{'gncirn· da sorte, 

quando não se quelra adoptar o meio ~stal.telc
citlo }Júlo coai;;o co:nmc•·ci:.tl " r espeito dos arbi
tra•n~ntos. 

E posso cu ~upp:l•·.mcsmo que sobre e>t~ objcc~o 
llnj a toõn a xmpnrctalldadc? Asom .mesmo. n:co 
estamos ,·cndo os u-abalhadore~ ·entrarem pot· 
sítios a lheios sem previa autorisa~ão, co"'" de
tcl'lllina a constitui~ào; sem a; indemniso~.çiio. p~évia?:. 
A coll$tiluiciio di• clur~ri:l!!nte que nin~ucm p~de 
s~r prh·ado <la sua prt'p1'ledade sc;n ser préfHt· 
mcnt~ indctnnisado ; ell.trCt llntJ ltOJC n,to s~ ob
serva isto ! Estnmos no comcç.) da cslr.tda, o li 
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()S!-to tD lugar dcn:.minaJ.o Carneiro trall~lh :l. n.lo 
os Of.'cran~s · sem o re>PQ~th·o pl'Oprietari~ ser 
prévinment) indemnísado. 

O Sn. :1\b~,~·rn 1 oo Im•~;;nco:- Com o seu con· 
sentimento. 

0 -Sn. FEnn .~r.:-:t'ilo sei: o ser.\ só:nente· este 
facto? Não ha mais algum outt•o? . 

Niio acho, Sr·. ('residente, que de,·:muu o.ppr.:~
nl.r esta nutot·isnç,lo_ dn maneil'a poa· qua· e•tú 
n·a pt•oject.o : ~efonne.mos anbs n t.i de 1S ~'). 
Eis aqui nindn o nobre rninistro do itnperio ea m 
o seu nssodnm~nto sobre uma. lei tão importante ! 

O proceSso ser:!. summnrls!ihno ; m:>S 911aes .as 
bnscs deste processo? Não de,·e set· not•licada a 
parte pnt·a a desapropriaçiio ! que dias terá clla? 
Quaes as intcnçl">es do nobt·c ministro n cs~c 
ro,speito '! N"iio •leve hnYCr anteriormente decret.o 
<le desnpropriaçlio ·? ?\iio deve set·· o d ecreto ma· 
nitestrulo :í pnrte ?" ?\ão h ,wcrá recul'$o a.~ttm? 
O nobre ministro não os pretende dar? u que 
entende o nobre ministro por processo sumu•a-
t·issimo? . 
No~-sc, senhore;, que não se tmt.n d~ u.n po· 

qucno terreno como o da rua do Cano·; mas do 
toJos os terr.,nos por onde tõn1 de percorrel· as 
cstmlla; de ten·o decrotadtts. · 

O. Sn. B.u::J..,-r~ P.<:DR030 dJ. um a. parte que nilo 
Ot\\'llUOS. . • 

O Sn. Io'm"<A.7.: -:-0 nobre deputado, qu<l ó n1em
\,.·o dn mn:;;istt·utllm, cnlondc quo tnlvez todos 
esse• tcrr~nos ·não "alhào tAnto como o dn rua 
do Cano; mas, senhores, o apr~ço é relo!tlvo. 

O Sn. Rlnn:?.To PP:nnoso·:- Q11e nprn1;o so deu 
ú mn do Cano l1nando se discutio a loi rêspe· 
ctiva? . 
· O Stt. F Et:r;.•~ :-- E cu. votet por essa lei ? Nüo 
S<J me façi'lo accusa~ões injustas. 

Quac$ são, senhore~. ns bases dcstll processo 
RULllma1·issimo? E a ·lei nctual nillil é sufficient3? 
Todos os proptietarios n.t•\ se prest.'io á :t'oertu.t·:~. 
de taes estradas; en vou. do.r nm exemplo it ea
mal'O. : 

Supponhn.-se qtte a estrada tem de atravessa\· 
uma e"hncnrn, tem de roubar-lhe todo o t~rreno, 
t em de passa~ contiglln. ao ultimo pilllr da casn ; 
ha de ficar o proprilario dest!l ch!lctlt'tl t>rivado 
do aeu ,-alor, do. l!stimaçiio quo t em no seu pt·edlo? 
A ~'Stnu.la tom de pass:u· por um terreno, toma· 
lho umn pequena par".e 7 S:to bn<es que " projecto 
em discussão não nprcsentn, o o. lei anterior nprc-
S()UÚI. · 

Eu uilo diseuLo aqui por motivos de t~nrtiolo, 
t-lmbem JX!SSo ser perseguido e sofrrer injnsti~B'I, 
sou propL'ictario de um tar~eno por onde lnm de 
pnssnr essn cstrarln, o> meuo> visinbot tóm tnmbem 
d" so1Trer. a .~ estt>adn. yo.\ Mr d~da. n un1a com· 
pnnhia qu~ nilo sabomos como entenderá · seu 
contrao:to, quo ~:tigencias 'f11rá, ~ lil\be n eamara 
quaes llS intot·prct,.çõe~ que se têm dacl~ ao 
controew, e n ehicanP que se tdm dosc•tvol
vido. 

Serão o~ intere;;scs da companhia que têm de 
<lominar, oa sao o~ intéresse~:~ do governo, já 
tiio gravados .com o j~a-o? E nós os p•·oprletarios 
havemos de ficar na eontingoncia que offere~e 
uma antorlsacão dessas, que não foi discutida, 
c ·~ui! se o íúr t~m de ser no Rallineto do Sr. mi
nistro? Sonlio•es, se nós não queremos apreciAr 
cssM negoclos, se nlio q_ue•·cmos diseutir autori· 
~ac:ões semelhantes, então da qne servimos aqui? 

Eu confio n\glllllll cansa . ntl opiniiio· pnbliCil, 
porém nom 1nesmo sei se os j11nsconsu\tos, que 
têm de confJ~ceionar one •-eguhunent.> on essa 
lei, se import:u--.i.õ eom a. OJ?ini4o J!Ublie4- Entre 
nõs, ,;enhorcs, -~ uma nto.xrm-!e>tAS 4S Coi1S88 
nada de remcdio.-Os govemanta3· tomão por tim
bre sW!tcJltar o.; seus ultimas caprichos, e não 

c.lat· o · s~u br.1ço a t~rcJr,. d::;:>. <> s,·. mi:tis t ro 
da j olStiça com o sea rc:;uhme:,to de cu;tas ... 

O Sn. Mtx1srn~ P"- J~~-r":'"- N :lo f;>~o qu~,;
Lãu dallc. 

O Sn. F.:nrtAz: -E para qtt~ não p]Ll~ nuto
l'isn~ã~ p:lre. o rcrormnr ? 

O Sn. l!oil:xn<TR') rü JcsTr~.t: -.A camnrn nhl 
cst:, ~ o conhece. -

O Sn . .. Fiillot ~z:- Ahi a;t:\ o rc~uh1ment~ d o 
comiterio que taaibem Ulm sid•J combatido por to
dos, G j,\ apj>ll.I'~CP.Il ~~f'l~IIU n\C li;\a pH.rll rn!llCrli!l.l' 
os males que elle truux.a ·? Ainda. nxo fui possiv~l 
o.\ca·~.ll·n, bJ\-Vêmos de s~>fftêl-o po\' mutt() t~m
po. -"'is, seahorcs, os re ;ult.S.dos dM a utot·iso.
çõ~s. 

O ugulamcnto do cmnit-.rio foi ·orga.nisaao leudo 
por ba~, scgun:Io as informações qua t ive, ln
fot·onaçucs dadas pela santo. c:l.sa da !1-Cisel'ieor lia. 
e essas informações var~rii.o sobre <~s inlet·e~•cs 
dos m1n:>po1is~as, c "' est2s sacriticou·s~ tudo 
quanto era interesse do< eo.ntribuintes ! Ora~ se 
e5l!e é o re~ull-!\do das autorisa~s. cu pode1·<:i 
estar tranquillo, e confiar 'lue o; · men i dir,>ito.; 
ni'io seriio otfandidos p .>r esse regulamento, por 
essa aur.orisaçoi:o? P.;,det·ei upezar. das , h\loJS de 
um minis tro t:1o eminente, que antes no$ ~pt·e
sentnsse o pedido do unia autoris:>ção du quo 
nos e:<bibisse as suas itlén.s, c s eu systema n 
t·espeito de uma ídéà, <ic uma lei de desapropria· 
çilo? Não, O· qll~ é neccss;•rio (diz-se) 6 processo 
sumnrlssimo. 

Sr. Presidente, cu est.?" convencido qn ~ o pl'O · 
jectJ hn de passar; mo.s poaco me iritpun~. ~·ou 
fazendo s~mpre os metts pt'.>testos, porque n.res
pe\to de clireit:> de proprí~dadc nunca podar~i 
tt·a.nsigir, tro.nsij(ic> os outros, estl isso y•n seu 
poder, mns eu t 3nl1o a rcligiã0 do jur::tmcnto que 
me aontro.rio.rl qualqu~r v~to que cu d~ ele um 
mod~ tilo va;::o, tio in(lcfutido. 

Niío ó, repito, por ma ti v!) dd opposiç~-~ quo [;Llto, 
niio ; aprescotem-se as ba3cs, eu p cdana ns luzes 
d~ Sr. tninl$Lro da ju~tiçn, é o. clle quo me didj ~ 
como ju~isconsulto eminenta (apoiado~). apresento 
essas ba.;es, cu queN Yota•· por ellMs. p rom•tto 
qlle llil.o) farei di~ussüo, f:n-..:1 o.penas a lgum:u 
obj ecões se nii.o julgar alguma causa conveniellto. 
Se ~ pelA u•·gcnci:l, pt·omdtt > que as !a~i em 
p:u-~cular; s~t·ei o mai3 bx-c,·c pos~ivcl, po•·qnc 
nunca lllO opponho ás medidas ut~is; p orênl qllt> 
me dispoosem de votAr por uma. autorisa.;íio tiio 
va~ta, c qua . por .uma phrasc tão \'O.;:a. c hlddl· 
nidn so dei:til nppamcer o. quebra <1~> tcxltiS ~ 
:;tuanti4s, pbrMe dil que todos os govct·nos ales
poticos ~ompro lant;iLrt\O m'lo pllra postergar tu lo 
quanto era do mnis ugrado. 

Qual é o pt·occsso suntmaris&imo en tre nú3? 
Conhcccmo!l o -procels;o snmn1nrio; I!S\0 dU. go.. 
t•(\ntias. No commercio, em quJ tudll devo andar 
presto, se clà o summario. O nobre tninistro da 
Justiça foi um d<ls auto1·e• do x-egulamr.rnto d ll 
commcrcio; ahi achamos màis ou meno-s garantia; , 
JDO.S nito ha esse pr.>ces.;o summarissimo. Pro-

- cesso summaris~imo, deliBào-me o que olle é1 qtw.es ns suas bases, em qae eon.>iste elle? ser& 
.:negar-se no proprieto.rlo c dizer-Jhe-snln - o 

. depois l!e fan uma n,·atiaçul cpbemera., que na:ln 
· garunt3? 
(da um apar~., 

Oh 1 senhores, pelo pr.Jject<> se não pódc Sl\be\· 
nada, p6d.e·so em :h horas desa_propL'iar-se, e 

. negar a oppellaçiio, como já. ouv1 dizer · qnD- o 
Sr. ministr ... quer negnr. 

Digilo-mc, senhores, qu:1~~ são os efl'eit).> a·a
lei o.cl.ual, é -pr~i3o que o nollre tninist.ro an:t· 
l;~:se essa. lei; mos!rei os scllS ineonveniente!l e 
defeitos, c convido ao Sr. miniMro 111"'& notal~s. 
e precisar o que · é digno de reronnn, q1le o _roiz 
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coul1c.;a o que UetN'1nina tl h~i , n canh\f~ a a,·nli<", 
mas w por hiX<> J~ autoTisar:"io él\ nao p•>~S?, 
n:\o concedo o meu vot.ú; as minhospn l:nTns .ha~ 
.\" COU CI' o }lliÍ7., poi;< 1111•' O Jt»'tn"ll du. Com111e• 
,..;0 ns hn do pl\blicnt·, c o pniz . s:l bcr:t como "" 
voto) em t:tl lll:t~ría . 

. .. . ~ : 

·o ~-r. P <':drol r:.• ~ministro elo Í1il.pel~Ol : 
Sr. presiumll<', niio c~pcra 1·a _por certo que o nobr~ 
' •putndo da provincín ua ll:lllia se oppnz~ssc a 
~~~;;agem deste p1·11jecto· pela nMneirn. por que Ec 
1wonunciou. {Apoiados.) f)u se cons1d~rc a snn 
,;0 ut.-iiJ3, como o nohl·•l d.•putnlo pareceu querer 
coosiUcr9r em parte tloJ :;.:nt _lli~c\tt'iio, tu::_n. nH~
•lida do confian~~. ou se c<>~~sul~re n.questno pe~o 
l nt.lo do seu lut.•rccinii.·HLIJ 1ntnn~~o .~ ~u pod1~ 
sr:,men\c. · r:o;pet';~l.· ,1uc) n;\•) tí-tH.1o o numsteno o 
npoio _,],, 110\n·c ,jopntad,,, o u '}11C n:~o c~nco1·· 
J nndo cHe com a c''"v~nicncin dn auwnsaçuo que 
se d:\ no mesmo proJccto, lhe neg11ssc o seu vo~; 
mns em :;nal'}U< r dos cnsos e~"!_fe~so quo nao 
podln ~spcrnr q nc a snn oppos1~ao ~e frm dnssc 
,1os · uJ<>tiYO.S cn1 qn~ o nol •t·c .t eputado a bnsct>u 
Jepois do q ue ,;c !H1SSOtl nesta casa bn m~nos de 
l\lll n1m•> , . . (.tlloiado.<.J 

f• itos, o qnc d~vc ser )"(·vngnda. O lhn df:osto {'IX>· 
jc'C\0 é nmito dive1-so. D~ndo-sc pnrn a tbsnpro 
pt·i:t{iio dos prcdios c ten·cnos nccC$Sn•·ics p~rn ns . 
obra~ das l!stl·ndn$ de f< rro os 111C€mas raz<J<:S de 
import nncin o do urgencin que Jl?.ol·ào co>ll que o 
p<>o.ler lc~rislnth·o v.dol'tnsse ·uma lei esp~cia l lí4~"!' :l 
•·ul\ do Co.no, pnnc<:u·n~s que a mesmn mc<ltdo. 
lhes de,·i:~ ser cxtensiYn. Pelo <JltC tocn á cstrnd ~ de 
r~, ro de · O. Pedro II, br~ nlnd:1. mna cspcc;alidadc 
qu e a.u"mcntn de grão a uTgconcln em tvm:lr-sc o. 
r~speit8 uma p r ovidencio. qu~ cvi~ o_pl'<>ees~o mo 
•·oso a nimiamente lento dn lel de lSt.J. (;Lpotados.) 
O nobre depubldo snlle pcr~eitnm~ntc que a pri
meiro: see<;no desta csh·ada fo1 contrsot.'l.rln <'tn·L on
urcs, c que ·o contractc nlli cclebrn<~;n dc,-e se1· 
obscn·ndo pelo governo e pcln compnnlun. l'or css~ 
contrnet.> a eompnubia o.·gnn is:uln p elo gover no.; 

I nbrigll.d:> n dentro do pm~o de ~t·cs_mcz~s, conta
dos da intimn~llo quo 1·cc"bor dv cmpresnt·io sobre 

· os ter renos po1· ond.e de\"'~ possa r n li_nh:>- dn <:&~roda. 

I do fct•ro, o. pór 03. mesmos terrenos a cl•spos•çao ~'' 
d it o empresario hnc3 c de•embac·ocados. Om, nao 

A cnmnm e o senn~~. Sr. presidente, volúrno 
,, :tnn(l pnssn<lo l U\ln l ~i conc..:dendo c1n :un1 de 
seus nrug()s ao glJ\'crno ., \llll3. :\.tltm·isn~;no pelas 
1 u ('~nu\R Dnlavrns, eot.n o mcsn~o.nm, e conlJgn..nl 
Jal·ilu<lü '}UC n confer ida ~lo pr<•Jcdo que se. llt>· 
ente f«l•oiados) , ope 1H« vcrsnndo sobre objCcto 
<lilfer<'"''~ ; ~ntretnuto que o uobr<J deputado, qne 
j:\ 1wssn o(•c.csiilo·nos ·haYÍI\ cnusnüo n n~ngun c~ 
;;rnn<le f :C7. :1r de scpnrnr-so do no~so grem10 ... 

o· S!:. FJ·:muz :- 0<> nosso grcmio ! N:<o. 
O Sr:. Pmm K" '·' :- ••. . o nobre deputado nessa 

tti.!G:lsiüo n:·lu Jevttntúu neln 1.n11n só ,.l~:z as s uo.s 
Y<Ol('S <-h•qU<·llles para a,, menos f;•ze1· 1m1 protesto 
>SCmelh:mt•~ :'lqnelle com <{ll<l hoje terminou o ~cu 
di.SC111"!1i:() . :'\";in JlôS à jsse pot·ccrto que OFiStl. UUtOl'l$l\.· 
~iio hnport:wn mnn Yioltlç•io fiug•·nntc do .'U ~·ei-to 
de J>ropricu>~<l<', umn alfrontn de ~os os da·c1tos! 
c t\em tl\\C o governo o qth!na eoUic~)l~ pO\' lnxo. 

O Sn. F'"n!Úz :-Porem não ~·ot<li por elle. 
O Sn. PnliC>:ln., : - Alguns uos nobres <lepilt~ 

tlos qnc <L:s~lltini.o o pn•Jcct'? n q~c nllndo lum-., 
Límio ><tl:t . <>ppostr;ào a co•~s1dera~oes úc~l·ca d_o 
(.ouv'"·Jiic..•nd n. d•;, mesmo proJecto, e ta. pccht cxpJr
cH ... ~õeos suUrc v i~ l\o ?n_tendi;io. ns nobl'~S COllHH~S· 
$(u..•s (]th"l tl ilprc~nhn'I\O por proce!SO sunlntu\~l&· 
~imo, <: 111 que sontitlo jnlgnvilo que l.:ll proeel;SO 
0 evi11 Mr formtllado, etc. l)s mcml>ros das nobres 
co•mni:<sUc~ c o ut t·os Ql·aclort-s d lstinct os responde· 
,;;o <a lo:\\mcnt e a t odns ns du,·i<lns, e ns l'CS!){lS· 
.u><<[UC dct"lo fM:lo Ho bem '.\colhidas pelo corpo lc· 
,gislati1·<> ~''l'Oiaàos) , que passou 11 autorí:ro.çfio. 

Apoiá<lo.<.j . 

I ha q uem if!norc q1te. por maiores gn<l sejão os cs: 
fo1·ços, o zelo c tL diligcnei:t dM inte:essados, não " 

I 
possh·el qn~, nn tal tu dcaccor~lo ~m•gnvel, so possn 
con'e"ltir quo 11mn o:lcsnpNpn~:w qunlquet· s~ ob-

1 

tenloa"d~ntro d:1quello prnzo. (...lJlni<~.do.•.) M,,:s d~ 
dons m czcs cxi"ctn só o;; actos pt·cJimmnr<'s do pro
cesso da indemnisaçiio, -aqnel\cs que devem p •·ecc
dc r ;, ve,·lfieat.!i., d" tü ílida l c publica .c :\,dcsap~o

J pdn,iio. Os l''·azo;; mm·cado~ nes•n lc1 suo rnmto 
) 1ongÚs, siiy 1)0r sua Jlatnre~n cxtl·cm~Ulente mo~ 
. l'OSoJS. . • • 
! Figure o no lwc depntaJo , qu~ o cú1 ~rosa n o m • 

l dica certo:< icrr cnos, e quo :1 compuuhm CllCOnlm 
propríet.a1· ius lOlll avisadus CJ"e niio comp1·chen .!cm 
as v antngens !mt\lcnsns do umn cstraJn d o feno, 

I quo são caprichosos, ou quo so dcixiio m-rnstrar 
1 pclt1. twillcz de lucro~ cxngerndo;, qu e p()l'l~uto não 

se conteuttio com o v n•or nnl do sun propn~dnde c 
· não che..,lio a um ·nccor,io ccim d ia: ~xig indo ~O on 

üll:OOOS 
0

por :t'}uillo qno justamente n iio ,·nte mn!s 
de 20 on ::O:O(rJ$, o IJ.II~ hn de fazer " companlua 
nestas ch·cltmsiuncin,;·l (AllOia<lQ.•'.) Ver-se-Ih> '"1 
eolis~o, ou do ,·iolnt• o seu e.:.utr:te~o deixando de 
e01n pr nr tnos tcn·enos c nlo os apr6sontnndo por 
isso em tompo no cm pi·csario, cm\lor!' t enha ~o S\1· 
i<:li t:u--sc n nmlt.as, c n ~los QS prCJIU1.\IS c mcon
;.cllicntcs rcsuh"nlcs da int~t·rupç :io c suspensii~ 
({o t r n.bn.lho dn o.trnuot de C~t·ro (•<i•o iaclos; , ou soni. 
rorçndn a pag:1r os ten~nos IJélo \'rc~o por que q ui- , 
zcrcm, não •ó os sens propl"Í<'Ulrto"> , como muit~s 
l'czos, o q11c é ai nd11 p ~i.n· , ccrt~s cspccula~l•>rc~ 
qu~ jit se :op,·escntiio, seg111rtlo co••sta, com o hm _de 
atravessar os rerrenos que suppclCin n~cessnnos 
cum o m o U.c impOr aléi 11 oompnnll!n, c vcudcl·<>s 
p or p1·e~os muito e~n~remdos. 

O uobN Geput.'ldo tem bast:mtc Pltriotismo , c 
• reconlteço que é multo nmigo c respeitauor do di· 
·~· r e\ to de prop1·iccladc, U\:lS ,de cet·to que o não \ 'C

nér n mni< do que eu. (.·lpoim!o~ . ) T~nho exercido 

l 
cnr""S de nlta ndmini;trnção ;· tenho thlo por mui-
t ns o,·ezes occasiiio de dcsntn·oprinr tct-rcnos po.rti· 

I 
culnre~ e sempre 1·espcit~i t.'lo illlpo•·t •ntc garantia 
oonstitÚcional: nem " I! obre deputado ·n>e poderá 

l!•·ovoCim·IDC o n nb,·e depuh<lo solemr.omanlcparn 
umn , l:u·gn discussão sol>•·o todas n.s drsposic;ões 
ti.'\ ld '' " 1::! d e Jullro d c 181;); qui?. <[Ue cu 
patcnt~"""' to,\os os def~ito~, t nuos os inconve· 
nien\cs dessl\ lei. Declarll ao nobre deputado que 
não acho oppcnuno o cnS<-ju ynrn nccitar u dis
cuss,\o nesse t<:neno . A lcl de i2 ele Julho <!e ' 18l5 
,; uma l~i do es tado, c uilo se t rata ae.lunlm mtc 
'lh! 5\\:'L revogaçlo~ 

O que · s~ quer, o que o ~o,·~rno deseja 6 :IJlC· 
1\fls qttc so 111~a n applíen.~oo de umn lei jt\ exis
tente , c jú em Yigllr , a do!s:tproprlnçio dos prc· 
d ios c teneuos 1Jecc~s11rios :'& const rucçilo dos 
cstrndns de ferro, po1·quc on tende que procedem 
n fn,·.,r destas em nuúo1· <>3Cal"'- todns !lll razões 
q ue dcternlinarem n pa$sagcm dn lei , par-1 a 
al>erturn o afo•·mo3CamC!I\O dn n1n <lo Onno . 

I ainda que o. qneim, ~ccusnr por um s~ actv meu. 
nem apo>;t111· uma S•> vez cnt que Cl'l t11·~sso prol cur:l.à<> faur a mcuor v iolcttcln tL pt-opricdad<!, 

I: (A.poiados.; E ,se algnma cot,sn tem em contratio do 
qu.e digo dcsnfto·o pnrn que n av.resent~, · . 

· :Ma.•, comquan to trib-nt~ o ma1s relig1oso rcsp~nto 
I no dü·cito de p ropridodc. comq\U\nto o eo11S,1d erc 
I 11m ,dos mais Sllgrado~. nüo desejo comtndo,. ~"!e-
1\_· nos pos:W admíUir que com o manto d~sse dmuto 

se acobertem preumcõ~s cctp•ichosas ou nxage>a· 
das e menos aindll cspoculnçõcs pouco dignas de 

(AJloiados.) · . , 
Não tenho, }l<>is., necessidade de vir n:;ot'á de

d:~t·nT a est a augusta comam que a lei d<l 12 de 
Julho de l~l:i n :io lll·~ st<'\: '}Ue tem muitos Je. l 

pessoas ctn.c vilo . oomprar terrenos ou prcdios, só
mente no Intuito de tirarem partido de c•~un>stan· 
cin; c$p~ciaes de empresas (\e t antn ma~111tude parn 
o paiz , c nas quncs j:\ se tem luiado com tama-
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11hos fl!bstaculos e saerifieioo, em ·detnmé>\to dos in
hlrtosSes legitimos de uma. compsnhia, e ct:im damno 
do.·ibesooto publico. . 

Foi para· obv.iar a taes inconverrientes, e oppór 
-..ma barreira a ambiçãó desmedida e mal aconse
lhads, que eu combinei-com o nobre ,deputado pela 
província do Pará a apresentação do projec\o que 
hoje "pende da discus~ao· que nos occupa, o qual 
•ão tem, como já disse, outro fim senãO substituir 
sem prejuízo dos verdadeiros . interesses dos pro
Jirietarios esse, meio lênw e moroSo da lei genil de 
desapo·oprlaçíio ; dispenSll,ndo t.ódo o cortejo de pre
liminares d~snooessarios para_ a veri.fi~o da uti
lidad.e publicá; porque ~ssa. está já reconhecida por. 
Jéi, por ontro meio mais_ expedito CreiG, Sr. presi
dente, q U<! o ex."pêdiente indicado no ]irojecto do no
ti-re. deputado pelo Pará sobre ser a mai-.J. proprio, e 
o'mnis pntdente, porqn<fnão é um maio no~·o, visto 
eomo· ha meno1; de nm anno· já foi' aqui discutido e 
:=opreciodo, e se acha"sanccionado pelo poder com
petente,. e qne emfim já é lei do estado. lApoiados.) 

Mas, disse o nobre deputado: « porque niio ·se 
tstabcleceon ns bases. para. a inde ronisação? ... " 

O s ... Fr:mt""' .: -Nilo ··diSse tal. 
O Sn. · PEDJUinu. ·: .... :_Ji.o menos tomei este 

apon tamcnlo. A çusa ha :ao recordar--.;e que .no 
proj ee1.0 · J>rim i\ivamente off'érecido ·pelas illustres 
-eo~~>nlissõe~ · a. que foi submettida a. represen
taç.'io da lllma. eamara municipl;ll> pedindo áu
\orisaçiio- para. heorporar uma . companhia para 
aberlnr:a e aformoseamento da. rua do Cano; !la via 
um artigo- bastanteJDente desenvoh~ido, .no qual 
se apretiavão. bases muito minuciosas a este 
respei\o ; marcou-~c .. at.é o. maXimo das· indem
nisa~ões; c ba de tambem lembrar-se_ que _essas 
bn~es . farão muito discutidas e combatidas por 
&!!(UnS ~nhores; que em 2•-discnssâo foi esse. 
srt.iS'o modificado em virtnde de uma emen<ia apre-. 
se~tada ... pelo no~xe, deputado por -Pernambuco, 
até que· illll 3~ a.doptou-ae ·como melhor e prefe
rivel a autoristição. ampla. que passou e que hoje 
forma o. art. 7• da lei tal qual foi redigido· em · 
u1.ua emenda apreseota.da P.)r um- nobre deputado 
pelo. Rio de Jaueil:o, eme~da.que foi approvada 

·sem. a Jl)cnor ~pposi~ão, e .sem _que o nobre de~· 
putado pelt\. Bnb1:1 tivesse aprov~itado a occasião 
para fazer· um protesto .igual nquelle com que 
hoje ternoinou o aeu di$CursO. Sendo ate- de no
tat: que: lllil nobre deputado por S. Paulo, hoje 
sowador p<>r Goyaz,. ql!e . havia em. primeira dis
cussão falindo conl.ra. o a.rti~o. o. que:"_.me· refiro, · 
pronunci<m-se n:l. terceira du~eussão a favor ·da 
cmend<L substitutiva, q~re tambem· mereeeu· ·as 
honras. da. approvação -do senado. .. , . 

Arma.do . p<a'ém o ·governo por·essa autorisaoão, 
perguntarei eu no nollre ·deputado como lançou 
mií., , delh.-1 Postersou por. acaso os direitos des
propricu rios? Procurou violentar a. -l?ropriedade? 
Dei:~:ou. a . .- sua -sorte- á merc~ do capracho?· 

Disca tio · o nobre deputado por ·ventara este 
pon10.1- _ · · · . .. . 

Môstrou .enmo convinha que· o governo. lia via 
mal. cumprido os _deveres que lhe·i~põe .a sua· 
posição, comó' exeeução d~st.a Jei? . Estllbelaeen. 
por. t~cnso. o .gov~rno, apezar ·das·. pa'hl.vriuJ~pro- · 
cC!Is<> snllllila_óssimo-:-quQ tanto ass.ustlo ·ao nobre 
deputado; nm . proeesSô tumu.ltuario f Certamente 
quo não. O seu regn]amentó foi publicado. em 
todos· os Jorua~ d.!l córle e at.é hoje ailida não 
f'xcitou o menor clamor; ate hoje ainda en .não 
ti-re uma só reclamação, nem m~smo· em par •. 
'iectlar-, de~nm · só dos. propri~ta.rios daqnena rll$• 

ó. sR. F. OCT.\'YIANO. - Foi. até mais !avora~el 
aos p roprietbri os. ' . . · . 

()' s~ . ~nEm\: - ~ ~verdade. :·o go_verno 
pro1:11rou ·. ·.attender quanto lhe . era. possível _ aos 
dii'cltos dos proprietarios, e se alguma censura. se 

'l'tll&O 2. 

u_ Lê pudesse dirigir._ pel<> seu procedimento, seria 
antes pc>r este lado. . 

Se. pois. senhores,. o ministerlo aetual,- já teve 
uma autorisaçiio destas, e se usou della par ma
neira que tem sido considerada- a mai:J conve
niente, eu não posso attribuir os receios e escrn
pnlos do nobre deputado senilo ·ao espirlto de 
pa}1ido, que. fa.z que elle, bem a meu· .pezar, 
v~Ja sempre o mal em todos os actos q11e o go- . 
verno tem praticado, e· em quaesquer que haja 
de exercer. . . . . . . . . . .· . . 

FaUoü. muito o· nobrt!> ·deputAdo. nllS ~rantiai 
que tôm os propriétarios na lei de 1845!. Estabe
lece porem essa lei'-bases propriamente t.aCI:J para 
as ind'emuisa.çõu? . . - · 

O que v~j o nessa lei a este respeito· é a dispo
sição do art.~. a qual- ci>nsiste apenas em meras 
reeommendaçõc~ ao jury · para que na avaliaçii., 
que fb:er nttenda á _locali<1ad<>, H. poaição do ter
reno, e ·a. outras circumstancias: Ora,· estas re
commenda~;.ões. silo vagas e arbitrarias, estão ai> 
alcance do bom senso dos arbitras que · fot'eill 
nomeados. Nem taes bases podem S<Jr marcadas 
precisamente em lei por maneira positiva e res
t~·kta, depende"! _de muitas circumstan~ia:>. espe
c.aes, e _e por l&so · . que Se· recorre ao. JUIZO dos 
arbitws. A. não dttr~e asta · difficuldade; e· se fosse 
possível declarar-se· d'e . ante-mão uma. base cérta: 
e · exacta para. llS indm>nisaÇões, tornavio-se quasi 
inuteis · o~ a~bitros. como bem ponderou ,o_· nobre 
deputado- pelas Alagôas na sessão. do anno pas
sado, quando se .tratou da le~ reln tiva. à rua do 
Cano. . ... · 

'Disse niais o nobre·· d·epu.tado: u que· conlian~a 
podérá insplrar essE:S arbitras? » · 

0 · Sr.:. FERMZ : -Não dis;e isso. -
o sn. PEbREIR.~·, ;,.,."pe~eceu-nie ou~ii-~ dizer. 

Não ·sei, senhores, .em que o jury estabele
cido pela lei _de 1815 possa inspirar mais ~n
ftança do que · aquelle que . ~e . pretendi! esta
belecer no projecto. Por attuella lei o juiz M 
civel desig11a. 18 pro~rietarios d'entro os· jurados 
do município, e d'enl:rê. &eses _18 as panes -são:> 
.obriga.da.s a forçosamente eseolherem os· sellS ar

. b\tros, emquanto q_uo no proj~to em di6cussão 
se dA A parto inte1ra e &rnpla. ,liberdade'& esle 
respeiiO.. · · - · 

O Sa."FERai.Z :-Mas quem designa é um ju.i:: 
inJependeote q ote não tem interesse em violar 1> 
direito de propriedade, e isto não set se acon tecer:i 
pusaudo o projecto eómo se achá. . · 
·o Sn. PEI>R~I'IU: -Deciaro que niio sei em 

4ue se funda o U()bre deputado. para allsim pen
sar ••• Niio sei- p'brque ·ha de o' nobre deputadt> 
entender que nestas questões um magistrado qual
quer -pôde inspirar maior confiança do que o go~ 
Yemo. · . 

o sa: F.I':RRA::,- I~so ê tima húesia. em direit~ 
consUtuciooa.l. · 

O : SR. P-2t>REU\A.: - Póde · ser quê .o: seja na 
opinião do. nobre depnta4o, mos . o gov~rno te ID · 
pDr -sua indole e natureza o maior 1ntere~Sl em 

· não violentar a propriedade , ·e já deu .provas 
disso no reguLamento que fez sobre a desapro-
priação dos predios .da rna do.Cano. . , 

Disse ·o. nobre daputado .que· sobia ate. qu.e ea. 
pretendia negar o recurso das disell5$Ões dO<'J ar
bitras. Senhores,. esta questão do curso já foi 
trazida aqui quando se íiiscut,lo a lei rela\iv&· á. 
rn&. do C~&oo, e foi nessa OCCII.!Iião muito deb:r-
tido.. . . 

Foi mesmo um dos -ponU>s importantes -da ·dis
cussão a oonveniencia de estatuir-se o reeurso que 
se acha na. lei de 1!1 de Julho de 181.5. Mostl'()n-se 
porém ate á evidencia.- que tal recurso-nada valia, 
visto coD>o o unico reconhecido O$ lei ·eitada não 
.; um rec\U'IIO contra tlS avalia<;;õe$ feitas p~los 

25 
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arhitros, e nada. tem com o quólntum da in !em_, 
l~çã<J. Versa sõmente sobre· as !ormalidade;i 
substanciaes do lon:::•' procP.sso da · de<ap•·opria· 
{tio. A parte sõ pô.le interpôl·o q uarido hil. pfc
terição de alguma· dessa> fvrmalidades, e emb.<>ra 
o .juizo supario•· se-·oonven~a ac ·que a ind~m
nisação não foi jus ta, e que qualquer das pa rtes 
foi lesada por ella, não tem o dlreit~ de an 1tullal-a, 
de ~orrigil-a, ou mandar que se reforme: nem 

_tem outro remedio senão desprc7.ar o recurso, 
desde que reconhece q u e todas as formalid>\des· 
.su.bstaneiâe3 fortl.o obse-rvll.dils. c que n:io. houve 
pret~rlçiio de formulas substanciaes, 
. Não sei, pois, em que este\. a vanbgem que" 

nobre-deputado parece achar ncsLe re~ur.w a fa;·•Jr 
dos pro_PriCL:Lrios contra quulqu~r indemnisa~ii!> 
tncnos JUSta... ·· 
·Para ~ue pois quer o nobre depatnio que 

neste proJecto se estabote~a o reeurso do. lei de 18 j,ij? 
. Disse porém o nobre deputado que nenhum 

''alor tiriha. para o caso presente o que SI! fez 
·na lei concernente -á ru.'l do Cano, p~rque- era 
uma questão de io.teres·se meramente muuicipal. 
Nào sei, Sr. presidente, como é que o no~rc 'ie
putado sendo iiio respeitad()r. uo direito de pro-
p~iedade quer fazer esta distincçiio. · 
.·Em men modo de pensar a questiio é por esse 

lado int,~ira.mente a meswa, pelo qu·e respeita ao 
direito de propriedade, ou se tnlte dos int~resses 
dê um munic1pio~ ou J.e uma. provineia ott .da 
todo o imperio. A camara dos St·s. deputal os 
l~m tanta e. tão rigorosa obrigaçiio de 4ela,. os 
d-ireitos de pro~rledade de um s~ cidadão, como 
o de todo~. Tao sagrados são . os di~~itos dos 
pcoprietarios da rua .do ·c'lno como os dos do
nos do;; terrenos ·por onde tenha de p~ssa~ 
estrada do ferru. [Apoiados.) As5im o argumento 
da lei rela.tiYa ti rua do Cano é procedente po.ra 
o presente caso e não póde deixat· de ter muito pe3o 
nesta quesliio, (A.poiadcs.) · -

-Sr. presidente, a urg.mcia desta medida não 
pbdc s~r posta em du.-idtl. E' preciso que col• 
loquemos as companhil<s de estrada$· de f~rt·o a 
col>erto de pretenções exageradas e desarrazoadas 
<lo;; proprietarios, ~em qua olfendamos seus ilite
•·esses :)egitimos. 

E' preciso· aindn. mn.is, que as ponh:Lmos a 
abrigo dos esp~ulador~s de ten·enos, que já s~ 
tôm ap•·cscntado e h110 de po1· ce1•to criar emba
ra~os muito reacs ao ·futUl'o da compauhiu. que· 
se trata de formar. 

Taes forão os moth·os qtte me le\·!\rii.o 11 tomar 
a palavra para declarar que adop~o o projecto 
ao n'lbN <leputa.do pelo Paro, e que boi de da.r-
lbe Q meu voto. (ApoW:do-<, muito bem.) . 

Fica a discussão ailiada pelA ·ho•·a. -

YOT.&.ÇÃO ~.\ F.lX~ÇÃO D~ :FORÇAS l>t:: li.AR. 

E' ~em debat<J adaptado o projecto ·com_ os 
artigos additi\"<'~S, e rem~ttid.os ;;;. commlsstto de 
redaeçã:o. -

Esgotada a segunda parte. da ordem do dia, 
volta-se á primeira. · , · 

Continúa a discussão do proj ecto sobre as des
apropria~ões de predios e terr.mos- para estradas 
de íd-ro no. Th·aziL -

o Sr. FerJL"<:l..,:- Prestei twa a uttençl.o á. 
argumentação do nobre ministro ao imperio; e lia· 
se reduz aos seguintes pontos:-Porque não com
batestea o anno passado· o projooto sobre a rna 
do Cano? Devieis fa.zel~o, o negocio é o mesmo; 
a ·necessidade -de garantias que se devião dar 
~~! ~ro~~~l'ios nessa empre,;a é igutol á de que 

-A lei de 18&5 é uma: lei ·muito' morosa: não 
vos deveis o ppôr a essa autoriaaçiio., porque já. 
existe um regulamento, já. déstes uma autori-
saçào anteriormen~. -

E" naeessario acabar .~o1rÍ. os esp!cnl~ore; qu~ 
vão·S) apre;enl.alll<> .. d,cb •h::-, de mn llm que en··· 
carec?. os pre~os d<>S · t"inenos, e, obrigar o. g.)~ ·. 
verno talvJz _ a pr<:~teln·r tl conel.u~ão da estr~da. 
~ ~nG; · . · • .. 
· Ni'io _m! oppu;:, Sr: -. p're>i.le :lte, ~ lei _da des~ 

apropnaca?. á11 rua. d) . Cano; porqu~ o11tro~ 
Srs. deputado~· e.<tavló cmpenhad'l~ n" discussão. 
O nobre deputndo pelo· Hio d~ 'Janeiro que ::tgo-r:z. 
se ncha na pontn. âeste . b,1nco snbe q u~ cu nã<> 
ap!>rova\"'a muitas da< digp lsições eles'"' lei; mas 
P'mruz eutao· nw a eom':>itti, não tbvo combater 
G"ll1 .· . - .. 

A m&teria_ser(l a·mo.smn~·Ntto. hamuita ·ditr;--· . 
rcnça; o projecto da ru"- dofJaao interessa tanto. 
aos proprietarios como rlccionistiH que dJvem ser. 
se o q11izcrem, d~·lhes garantlas não sí; Iesul
tantes Lia _utiliJade 'd' melhoramento, como ga
rantias p~cuniarias· ~:esult~11tes das vantagei1s 
dessa ·mesma· ~ompanltia. A l"ll:l. do Cano occupa 
uma pequena ex:tens:io, · interessa n, po uco<, está. 
situada no município ·neu1 ro, onde cada in di víd 110 · 
púde reeotrc•· n ·um advogaJo habil;. no mJsmo. 
esbdo n.io ·se aehiio -tolos o~ lll~ólr~s 11or ondo · 
tem de percorrer. a cs:radll. a3 ferr.:>. -

1\Ia; s~ existe e;ite tegulanlento do nobre ~~i
nistro, se suns regr.-.s·, comi) o nobre ministt•o 
di~se, siio garantidoras_-do direito de propriedade·, 
porque nào se fazem e1tensívaa !13 sulS dispo
siçü~s IÍ .estrada· de ferr.:>, e M contrario O nobre 
min:stro 11uer uov,l· ·autorisaçii:o? Se ·esse regu
lamcnt? da que trata o nobre ministro S(lbrc a 
rlla elo Cana estabelec J regras p ,-.-,tectoras da 

·propriedade. um processo que apresenta garantias 
:ls- partes liCifiàntes. porque a r~soluçiio nào o faz- · 
e:t ~ nsivo? Nao ·tínhamos ent'to· b:ise sob<C que 
discutíssemos? Porqué o nobre uiinistr;, quer 
esta outra . antorisnç-.i.o vag!l, dAndo assim a en
teude,- .qu'P. suas idéas não-~ !lS me~mns 'qne · 
presidirão á confecção des<e r~gtllllmento t . . -

.Ha especulador9s,- ha -homcn~ q llC cstiio npro
velt:lndo de· tudo p~ra imp•k a lei. O· qae ·.faz 
e3sa lei? Que (r.z e~sa autorisnção ·r As · proprie
dades têm de. ser avaliadns: como hiio de 'ser 
uvJJiadas 1 S(lrá pelos preços qua o nobr~ miuistro 
imagina. ou pelos preços· pelos qua )~ Se com
prãr:'lo? n-1:o est:\· 1sto dependente dos vossos · · 
at'bitrios ? · 

1\las, ·dizeis: «o g~vern • off~l·eoe ig:to.l g,.~auti:s 
qae o magistrado na el!CO]h.a da· 5• arbitro ; não 
lia m aior. inte•·esse, m11ior indcpendencia do ma
gist{-&ifo do que no govérno. » · D.1q_ui se dednz 
a desuccessidado do ·poder jud~inrJo. porque o -
governo offerece as n1esmas g~~orantiasl Nllnca se
ptide snppôr que o governo, o;tne p<Jde ser domi
nado por interesses; por Plll:.ões de m.>mento, 
por illteresses, sim, porque o go••erno tem neces
sidade de fllzer dimmuir a somma das desllazas 
donde- devem ser tirados. os juros ·gar-anttdos·; 
nunca se 'póde suppõ<" q11e o governo, <~a· muitas 
vezes p<'ldc · s~r .dominado por pai:J:oes, po.;aa 
ofrereoe•· :n mesma g..:traD~ia -'I uc Ulll magistrodo,; 
possl'l. offerecer a mçsma 1"'-''"'ntio. q11e a e.;eolha. -. 
feita pelo rnagbtrado d -ent.re os .pro prletarios 
que se acharem inscripto~ ua· lis~a uus juudos. 

O, n~en nobre. amigo deputado pela .Babin, o 
Sr. Ta'lue~. lembro11 be01, o melhor e ·r.lvOgM" 
a .lei de IS Jü. _Se a lei. e<> mo diz o 110bre mi
nistl."O do - ímperio, a.prusenta uma delonga tal 
ante a qual perecem os interess~s do estado. 
nã~ se .prest:!. a urgencia, melhor é que disca, 
tamos um:1lei que a p:1r da presteza collvcnient.. 
offereça t6das_ as garantias .. O que é verJade ~. 
que em todA e qu.alqil.er circumstaneia. oe mes111os. 
ilnpccilios se podem d:u; por exemplo, na desa
propriação do morro de - Santo AntoniG : a.gorá 
não ha instant..l necessidade, as companhias.não 
estão organi.8ada3, a lei .de 18!5 oft'erece v&ok-. 
gens ; mas s·a uuin COED.panlíia· estivesse .organisada 
se honves.oe n:m-contracto, ·essa lei não acria·am.· 
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obsta~u!o '! .Em outro qualquer_ objecto Dlio se 
p6de !!ar o mesmo obs~aeiJ!o ?. . • 

Eu otferc~o um e::lemplo; dada a. circumstancia 
de ·guerra, ··sendo· .>Jecessarhr· UDia "proJ?riedade, 
niio é mister QUe o pro.<:csso · scjn omitt.1dO, sejn 
n~g~nte, seja summaris;simo, na phrase do nobre 
uunustro t · E como este, nlio se podem apontar . 
multo~ outrus casos que diariamente se repetem? 

Jll ><c vc pois· que . o . arSJlme,.to do nobre 
mini.stro provA de J_Dais; sl!nliores, o que DOf\ 
wz: tllllil" (m erro> e o-deseJO de te1· em pias 9u

tm:isações, porque t.alitO nóS levaria. a dec;trnição 
deste ·projecto como daquel:le em que o n~brc 
minists·o .ofl'erecessc a · seguiDte base ; o termo 
de. 10 dias se · l'~duzirlL u tanto. dor-se;lla isto 
ou ai:ruillo. · · ' · 

·o nobre ·ministr•' ·v!'ió ·com uma idéa de casa 
e cml'restou-m'ú •. Eti nito pcdi~ .. ns. bases da in
rlernms~~iio, pedia 11s ·bases· do pro~essa . sum
lllnrissimo; o seu argumento pois não póde por 
mriilcirn n1guma pt·oceaer á ' respeito d1n:1ppellnçiio. 
Creio 1}lle o · ·nobre ministro o que !e~ foi 
demonstrer ·a ueeelisidade ·deste recurso. -

A!:1:1 s~nllores, c que . é llnl' processo, o · que 
iluporta um processo? Caminhando ·elle nui.l, de 
um modo prejudicial ás partes, ·a decislro resui~· 
tante delle deve "Valer 1 Parece-me que nil.o. , 
Nunca me persuadi ouvir ·do nobre min:stro prin
.eipi:~s taes e . senti muito Yêl"" apoiado por Jrul
gistrados eminentes. 

. Um: argumento se rpresenta-ha necessidade 
<le. eatr:tda.s <!e !erro, por consequencia demos 
tudo.-;-Nfio, senhores, n necessidade ·do estradas 
de !er.1·o de'"e casar-~;e .com O· respe.ito aos direitos 
de cada proprletado. · · . -

Parece-me port•nlto, Sr. presid~n~, que a 
milli.Jn argumentação csll.\ em p~. Se· a lei de 

1 SI.() é defeituosa, rcCormemol·a; se o :tellu1n
mento (1\l nobre minislro sobre a rua uo Cono 
é r.t:cvidentc, dà g8I8Dtiõ;~-- faJ;amos extensivo 
este rcgulamen!o á eMI'ada de r~rro ; temos neste 
ponlo, llnscs prech;as, discutamol,ns: · mas couti- · 
nunrmos a dat• urna autori&l\çiio que, ·conforme 
I} nobre lnini,tro, jll. temos,. sem sabermos sobre . 
quo b11sc o nolml miui&tro te.lll 'de assentar o · 
seu r~guln111cnt<>, nilo acho que se devia fazer, 

Sinto sol>retnChlo . quo o nobre ministro niio me 
npresenta.se c~tM bwocs; . quaes sao ellns? Estas 
cuu&ns dcmulsd•io estudos, nào se pode improvisar, 
sõ no· gnllinele ge !uzem. .As novas autorísacões. 
scmpro t.rau-m como· condimento necessario UDlll 
nutpliaçii\l, e eaaa. · ampliocõcs do governo no 
momento J" .applleaçílo da l• i são· perigosas; ·a 
~strada jiL prlncsp!a; tlca o nlinist.ro com um o 
outol'losucllo de, no mesmo .. tempo que a lei tom 
de ser Opplirodn regulnr o processo, regular 
lodu n 11111r~lla ~a dcsaproprinçào. Assim como 
que S<l C()nft~ndem as duas missôe11, os do.u. 
poderes .d~ l<'gislu e de j uisar 'l AJ?plicar a. lei. 
Na. rua do Cuno nii.o se davc. e11tn. c1rcumstancia; 
a lei c o li'gt~!Rmcnto de,·ià:o pr~eeder muito e 
muito · n ·e)wcuçào; agora não, ·agora já se sab~ 
qua<tS são os individuas que. ·tt.m -de ser de:a, 
vropl:iados,_ jn se ,tem designado quses elles s.ão; 
u . regulameJlto vai como . q_uo, ,fazer a verdadeira. 
&ppUcnçilo dn mesma lei, Já estã principiada .a . 
estrado., já se snl>e ~uaes siio as propriedo.des 
doa indivíduos que tem. de so11'fer, o regulamento 
póde:.resenti).'·sc da .paixão . do · dia. · . . u ... ~.,~z :...:.Niio. .. . - .... 

o SR~· F~nnAZ' :~O nobre. ttiinis.no 'diz: que não; 
eu . o c~nsld~TQ - uma·· pessoa :d~a do toda. a 
consi.de!"llção, dot.ldo :de .. rei:ti~o-, princípalmente.: 
dcpólS que' fez: ·,praça: nesta Cllsa dos altos. em, 
preg.Js . ~~iriinistratlv~~ ·q!le . tem : eier~ido, .m~.:: 
>~et)horls, . ' todos nos · somos · · homens~ somos 
fragei!l,! •·.:· ··~ " .. • ' . · ·.· . .. : " :. . : · · 

. :E.~·· lodo"",ó, ~~o 4?!l. ~i.s,;I_)C~ · d!!Cisão · jat{h.'. 
c:arta dó que pda <lec:ssao mtn1stennl. 

. Sr. presid~nte, cu niio sot: contrario a qn~lquc; 
prnJecto qnc ~e proponha modificando a . lei ,de 
181~, o que nao posso !~zer é dar 11rna nutori
saçsC! no gover!'o para fa%e~ o regulamento, põde
se d~zer a. QUCimQ-fOUpa quando a CXCCUtiiO (leve 
ser tmmedtata. · : · · 

O Sn. SAB.u.n :-E' por isSJ q~e ·dAmos. a :tu-
torisnçlo. . ·· .. 

O SK. FsaRAZ :-Este é o mil!; os ncbres depu
!ad?~ q.ue..-cm ~confundir o poder legislativo com o· 
JUdtctano ? . Nao posso nbsoluta.ment.e annuir 'a 
Isto, .não tenho .a fé robusta dos nobres depn-
tados. · 

o· Sn. s ... a.I.IVA:- Do contrario não. $C faz a 
estrnda de ferro. · . 

O S~. FE.n!r.I.Z :~Já re estlL fazend~, já estú pré
pa~ado o terreno, )á se ~abe q\laes sao os propde
tartos. 

o Sn. ;Mn;ÍSTftO DO l>a"&P.IO:- E o.it~se tam
l•em que se tem comprado terreno>~ pa.ra se e~pe
cular. 

o Sn. I''E>iBA~ : - Niio sei , disse-o o nobre . 
mi~is\ro: « Consto-mo que uma pessoa, on lima 
s~:aeda~e , comprcu . terrenos pa>.u este_ 11m. , 
N ao ae• : quando se trata de leis excepciouaes 
aprcscntão,se pretextos para 1\S fazer passa; 
q ~and9 se qqer desrespeita.r o direito de pro
pnedade e o mdiYldnal lnnçn·se milo de todos 
os pretextos. Nilo sei como o nobre . ministro 
\rouxc isto aqui. Actualmente só se conhece uma 
estnção, os outros terrenos nãr. · aproveitlo quasi · 
nada ou nproveitão tanto · como com o ,~õo do · 
passare. · · . . · 

Os t.grrenos superiores . silo de sesmarias, e 
t.odos os. proprietatios de sesmaria~ aio obri
gados, . pelas nossas leis antigas, o cederem . 
os terrenos necessarios para vias publleas-. 

O Sn. lhu.NnA.o:-Apoiado: é uma das-elansulas 
de taes concessões. . · · ·· · · · 

O Sn. F~:·nn.u : - Que · 1·eccio, ·.pois, · é este ~ · 
Quacs suo ~s bemrcitorias· q,uo ha nesses ter~ 
rcnGs 7 Qnatro ou cinco pcs de café em um . 
Jngar, uma p!ant.a~o· de capim em outro. Quru1to. a 
mim o nobre mi::istro sabe · muito bem ·que se a . 
cstatno passasse pelo Principal terreno de minha 
propriedade, eu o cederia, como mesmo j:i. o!-
!ereci. : 

O Sa.' ~rsrno 1>o .OOEIUO dtl. um nparto que 
niio pudemos ou,·ir. · . . 

O Sn. FEtutA:z:- Faço esta .decln'raçao porque 
como . o no>brtl ministro disse quo l1a especu
ladore.~ .•• 

O Sn •. ~futsTno no lllPEttlO: - O nobre de
putado sabe que niio me· podia referir ã sua 
pess&a. 

O Sn. F&lmo\.Z •-O i.JttcNsse ·que ·dah! resul
tava· á m inha propriedade era maior do que este S'l· · 
erificio. 

Senhores, eu entendo quo .os unicos .especu~ 
dores quo ba são aquelles qtie estão aàjunctos aos . 
contrnctadores; aquelles qlie estão no segredo reltt
t ivamente aos lug:1res que· t6:m de passar as esta
<;Ões, é que se prep:1rio para espe<:ular. O governo 
teuj todos os meios do pre'l'enir o D,lal; empre-, 
gue-o~. . . . :. 

Dou o meu voto ao projec\o se· fõ.: · redigido de: . 
modo que :fiquem bem termlnutes e prOOI$ll.$-li!l . · 
bases do processo; niio posso porém dal-o na ambi- .. 
guidade em. que.se acha, no vaçno de que se ressente 
jlela .'expressão generica:- Processo summarjs-. · 
simo. ;;_ . . . , . 

Não tenho a í'é robusta de confiar mais. Ro g~ · 
verno do quo nos magistrAdos, apezar dos defeitos.; 
da nosSll ma~;tstratura,cootlo mais nos magistrados 
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do que no go\"~rno mn mAtcrias des~:> natt•.
l'eza. 

o sr. PcclreLra (1nini$t>·o do imperio):
Pedi a.pllla\"r&.til.o somente .ptU"a dize.- ao nobre de
putado que eu nio estou tão a[heio como oUO! sup-. 

· põe, de saber' quaes são· as regras que temi de 
e&tab~leeer no regulamento. qnc o ~m·erno ti
Yer . de· eltpedir ,se esta aut.orisação lhe íór con
cedida. No regulamento da . rua do Cano en-· 
cont.rnrã o nobre deputado bem ·definidas est>1s 
regras. 

O Stt F>:RR.'z :-Então aJoptem-se j .t. 
O SR. PEDREIRA·,_::.. seu tempo serão uttcndid1u; 

póde haver uma · 011 outra eirc11mstancia e~pecial 
que exija uma ou outra altt!raçào. 

O Sn. F%RR.\7. :...:. A lei niio suppõe circum-
staneias espooiaes. .. · · 

O Su.: P.iiDR>:tRA _: ·....:O. que· po~so a !lançar ao . 
nobre deputado e a ·t?da a camara é que o 
govel'Do ha de respeitar , em tudo quo.nto fór 
possível , ·. os direi tos ·e interesses "legit.imos 
dos proprie,arios. Nenhuma razii.o te1n para cpro~ 
cader para coa:. -estes · por ruaneira· di versa. do que 
já. praticou. · 

o Sr. Fau .. t<>. ele .&.:;:~:l.or ;.:..sr. prcsliante, 
c. discUt"~ proferido pelo nobre miniatro do im- . 
peri~ destruio, a meu ver. complet amcote o.s 
objecções que forlto apresentadas pelo nobre de· 
putado pela provlneia da Bahia coutra o project-> . 
que tive n honra de submetter á consideração· 
da camara. · · · . · 

Não tratarei ·.pois, ele responder a todas essas · 
· objecÇ<~S ; farei ap&nas. ligoir.as oh~er,·o.ções ácerca 
de algumas cons iderações sobre o que · acaba 
4.lc in$istir o honr\\:iO d~putado p~la Bahia. · · . 

A l~i de 1815, estatuinào· sobre as condições e 
t·esras qM em geral devilto ser observaw nos· 
-casos de desapropriat;.iio, ·estalleleeeu f<•rmulas 
c.L~ _processo que, complicando-o . e alongalldo·o, , 
sê ·tornito ~m algumás circumstaneias, inconve
niente!, sem serem cssenciaes para ~:arantirem "O 
~ireito de propriodadc. . · 

Actu11.lmcnte, Sr. presiden.te. tornando-se ur
g~nte, como o demonstro-q o nobre minúitt·o d o 
imperio, que immediatamcnte . ·se trate de esta
bc\cccr a fórmR. do pcoccs~o · malli conveniertte 
afim de que da npplicnçi'lo da lei geral · sobre 
desapro~r1açõcs niLv resultem delongas ou demoras 
prcjudiclllCS {\ r eo.h .... -<ação das empresas de estradas 
do ferro, .que ae considcrilo com toda a l11%i:io 
como a n\ais urgente necessidade do paiz, nsste 
prajceU> niio liz mais do quo Jlropür que se con· 
feriaso ao go,·emo uma autorisaoão para. organisnr 
um 1'cgul .. mento que, adequando as disposições 
da lei geral d8$ desapropriações its cirt umotanciàa 
-e:opeciaes a quo me retiro, cortasse os lnconYe· 
nientes que poderi«o resultar, neste cll.l!o, da iit· 
teral obsen-ancia de todas .as suas disposit;ôes. 

O nobre deputado pela · província da Bahia 
assusta-se. com esta nutotjsação por v e ( cónsi- . 
gnadas nella as pala-n-as procesSõ s ummarissimo.. 
entendendo que podem · dnr lugax-. n abus.os é 
"iolencia:s eontra . o . direito ·dos propriet.arios dos 
terrenos que bajil:o de ser ·desapropriados. 

O Sa BllÀ..."ínl.o ;:_Eu ·tambem . entendo· assm;. 
() Sn. F.<t:no DE Aou!An :_;Perguntando o nobre 

deputado o que ue de\'e -entender ··por. proce~o 
summarissímo, parccen inculcar que i.>so queril\. 
dU:er-'auseneia das formalidades mes1110 essen
eiaes.-Niio ha porém fundamento 'para . · tal 
rooeio. ·. ' 

Do processo sumtnarissimo "tlU.nca sã"o, ·nem 
~delll sçr, c~eluldas as fOl'malidades substa.nelaes :· 
aliAs detxar•a de aer processo. Sómenle se· ex~ 
cluem u que, nilo t<!ndo este can.eter aão 
4liapenSAT<!ÍS. . 

Co>mqu.ant.> poill o g.wemo abre\'i<l par,\ o caso. 
de que se trnta as form~~otidad~s estabelecidas 
no. lei dé lSH, não "poder.l. "de maneira :l.lgumll 
dispensar ·nqucllas que $iiO êssenciallneate jpu'aa-
tidoras do" direito de .p~opl·icjl_:lde. . . : · ·. 
. Entenie' ta.rilbetri o nobre deputado qu~ ba. 

perigo em ullo S•l determina.!' no projecto cx!Jres
samente <> !eeu~so de appeHaçi\o. · E it · .nio sei" 
donde· pJssao Ytr os recetos quP. · tem o nobre 
depntad~ ·de que ·o governo· abuse da. &•ttoriaaçlio 
que lhe fli r conferida, paa·a o 11on do qu.e l i:i.tamos, 
deixando de: dar -ao.> ·proprietario:< as -ga,r&ritias 
que possiio >:azoavelmeO:te· tar't . · Qoie. ~:>%ili:>0 : qil'o · 
interesse . po<lerá ril,o.veT ." o · .·goverao :a · proceder 
por semelhante· modo? E lembrarei" U.t> nobre 
deputado que, como jiÍ. o disse .o nobre ;miniStro 
do iw perio, a lei de )~1-í a.tonittio o,réciU'.sa· .ds 
llppell~>yiio unicamente n" ca~ de ··n11ll.idades do 
processo, ·e .n.ã.o parn . coubeceNe c d11. jl1St i.J)n. · das 
decisõ~s sobre ·9 ::;eU: ·objecto. · · . · ·. 
'Eu ·tomar la inutilm·ent~ ·.- t~mp() :i. . eil.sa . s~ r~- . 

produzisse os' a1·gumentos com .q11e o uopre mi
ui;;tro do imperio responleu &.). discnr.so .· do 
nobre .depuLaão,. e por is;o . terminarei .. aqU:L 

o Sr. · :aran.c~.il;o:.:.... Sr. 11ras idcnte; q11ando 
cheguei ú caiil~~ora. · já se discutia . o p rojecto d e 
que · se esti . tratando, por Isso não pu:ie · ouyir 
o que d!sserão, o Mbte ·deputad.> pela B.thia e 
o .Sr. ministro · .do imperio ; no · outant9: · lendo 
esse ·pr.,jecto pela primeira \"ez entc,ndi q11o· de'Via 
dizer algu.ma c-ousa a :respJit> d~lle , • porqu~nto 

. vejo .que a.s ·suas .diáp,si~ões ·a'beã:o ·directament e 
aos . prineipios lle direito "qi\Ó pt'evaloceon. no -paiz; 
c que exercem grande ' inftuencia · c m .. o\os3:l" -l e-
gislação ch·i"l. · ·• :· . · 

Pdmeiramente, ·observo qac· pnt"a u:na matcria 
de t~uta. lwp~rtancia· como · é a q11e d iZ respeito 
ao direito d e propriedade, se o tlrojee~ estabeleca 
um pr.oces;o su.mm·arissimo, seon . (JU:3 çlaramente 
defina qu·iles serão . as s11as b:lses, ó". _qualido 
o~ttras razões uãi> houvessem para. en impngnal-o, 
basta\·a ·es~a. E'" verJade que o nGbre dep11tado 
qun acaba de fallar, ·e· que é ·o autor ' desl!e pro
jecto, no.1. dis3e qae ··as bll.!iea do processo sam
madss imo e rlo conhecidas, e·q11e porcon~gtlint~ 
não sa fo12:ia mistor ~ue f<)s3em d ecl:u.adas; ·más 
devo ob;er.-ar-lhe que ·d.eill.ando-se ao governo 
ampla fa~11ldale para estabelecer o qua bem quiz~r. 
pôde ·acontecer--que elle ra~n in novações ·oppres
"siYas, e que mes m:> entenda o proc~sio sumoua
r!ssimo de um mocb dilterento dflqnella por 
que é çOilsider:ldo no fõro ; · o que plrcco ser 1>té 
insinue~® pelo projoéto, pois ·que nelle se niio 
cOnCélde rocur.-~o · alg1tm do pro c eu" da des&pro
priaçã~ ... E pó.ia •e r l.$to ndrni3$ÍVcl? E:ttendo 
qne. não. · 

Summartssiino é selll d11vicla o p.-oecuo de 
algut~s interdictos )l0s5essorios, e de outras cau~ 
sas que requerem prompta o ltnmedintn c~pediçiil>. 
mas nem po~ isso a lei privou u . partes dos 
recursos competentes; oor con~egoünte niio posso 
a1.optar a ·ides do projeeto, prin.eipalmente por
que vej o que se quer conferir ao goyemo · wa:&: 
faculdade de que elle pódc o.bu;ar em' ·damno 
dos parliculares, sem que á este; s~ja. "dilJo um 
meio · de pojerem ·fazer 'Valer os · seus 'ih-ei· 
tQS . .· · , . . · . 

E' por certo, Sr. presiil'ente, para (ldmin.r q11e . 
tratando-se de ·dar ·ao çJvcrnC> auturi.;açio p!lr-a 
desapropriar terrenos, nao se queira. con~er aos 
resp~tivos. proprie.tarios um .. rec11r,;ó . qualquer. 
princ1palmeote'quando o -mesmo governo se const•
tue. pane, tan~ qúe noinêa um. llrbitro · .en paJ.:a. 
Intervir na anUaçilo r {Muito bt"m.) Eo. só 'reJ~ 
nistO arbitl'ió 'é mah arliitrio Diweido da tebr.; w 
momf!nU>, . do oathusiasnto . pelas estrada!~ de (l)lTI) 

(apoiados), entb'llSiaamO de q11e eu ta:abem. partt• 
· clpo (opoía;do$1 ; ,maa, 118nborea, essa Colbre. !la: dtt 

p&Saar, e quando mesmo eUa venha a ter larga 
·, . 
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dura.r,ão, n l'io mP. pu·ece prndento- qoe lev~tnos 
!\ no$S3 exaltação oo ponto de d~spoj..r1110S os 
prol!rietario~ de que fA-la o . projeeto de um 
direito sagrado , qual é·. o. 'de poderem . r~co~
rer·: ·para. o · tribnna\ · ~tpllete'nt~ · .~uan'l.o __ en
ten'dão qu~ os · seus d1reJtos _f.>rão · preJul,ca-
dó!f... ' _. ' ' - ' · .. .. ' 

O_Sa, F. Oçrwa~~>o d>l u<n apart~. 

O Sn. Btu:><n:Lo: -:-.Diz-ure o nobre deputado em 
1;eu aparte que o pl'{>ject:l não exclue . recurso.: 

·mas ·on I e se aeha 11 disposição · que·· o autor.isa? 
En não vejo, e· por' isso sou leva lo a . _cr~r que 
o . governo, usnndo do arbítrio sem lil"llites' qlle 
11e .lhe quer dar, : o -nlto Gtnitth"l\ ; e é contili isto 
principalmente que eu me I•ronlincio, porque mo 
pareee barbaro · e atroz,· : . . · : · · · · 
'·ó s'a. Me . .""Dlo:s ' DE A=iio ... ' ,- o nobr.J- de~ ' 

p,._tàdo istA àrgumenwudo com- um Calso.- sup, 
posto. · · ·· · 

O Sa.· BRANnXo ;~:V- E:t. é que está.· entaniul.o, 
J»t'que suppõe~ exBtir.- no projectO_ o· que· ·nelle 
nio está esc"ripto; E -- demais, senbor~B, tarnbem 
não mé posso conformar com a fllculda~e·· -quc 
se d'ti ao governo.para -nomeã.r , um arbít~o > -p~rque 
4!otend<> - que :isto imp<>rt~ ·uma . invasão nas '~
tribui~ões . do _. poder JUdieiatio, a . qnem em · taes 
hvpothéses competem semelhantes nomeações, nos 
ctisos de empate; e comq11aoto <J nobre minl~
tro do im~rio nos tA!nha dito que se nch~ disposl.o 
a !azel' justiça - a todos, e a não ·consentir · em 
desapropriações iniquas e lesivas , co:mmdo, não 
podendoJ S. Ex._ assegurar-nos a sUA continuação 
na direcção dos negocies _publie.:>s JlOl' muito tempo, 
c do nosso dever aeau.te!armos ós nbll3os'que J?l>r 
>entura p'ossiio· occorrer. Além de qtui , admitt.n
do-se-mesmo que S . Ex. aa perpetue no mlnistet·io, 
púcle mui bem· ac:Onlecer que na eórte cttwpru 
o que .di7., mas que· nas pl'O\'iocias não faça o inês
mo: póde acontecer q11e uestas muit:>! odios 
e vingo.nçu so. p~nllio en1 movimento para. pr~· 
judiear-se a um ou a outro proprietario , o 
.; -isto justa menta ·o que de-vornos· roceiar. 
· Senhorc&, , projocto· ha do pllllsnr p:~rq_uo 
o governo quer • .. ( Apoiad03 .: .. no apota· 
dos. ) 

O Sn. :MtXl$Tno Dl l»rt:ruo:- 'N11:1 ,j por cn:\ 
l'IUilo. . ·. 

O SI\- BRo~.N oXo:- E11 sol qaal o o poder que 
o g~vcrno tem, e jlOr leao 1110 upllco assim : olltN
tanto n!o dulxarei do qllallflcal-o de lniquo o tto 
mostrar o~ l'oaultadoa.pra\'A\'ela qttú cllo iíoa JlÚdo 
dRr. 

Ineonteatavelmente, senhoras, mala ju~t), mais 
conformo eom o direito bra11\eirõ ii o (\rojoeto que 
o nobre ministro da justlca, doputrul<> poln mi
nha província, apreeentQU. a eNt.a ea!4 om t81:l : 
nello S. .Ex. reeonheoo quo ao P'jJo da~. o 
~aso .em que o proce.;;so p.u-a as dOS"flrOpr•a
çu&a seja nu!lo, e reclame n interposição de um 
t•ccurso da parte dos in~ressados : por isso fez 
<:Onsignar no § 2• do art; 4• a seguinte disp~i-
1,'âo : :Lt.) • 

.E com etreito, · sendo o processo nu\lo, niio 
~stanoio de a:cordo com os Jlrincipios que re
gu.lão a ordem ·natural- do jlllZO, ·nlió .sei como 
se P,OSSa ·ti~r á pa~te ·o direito de: recorre_r .Pll':2 
<l tr1buual competent<>, afim 'de obLer a sua Ulvall-
daçlo l " . . ' 

Julgo pois, Sr. presidente, que muito melhor 
Ge~ia que a c!ltnata . . adoptas.se : aquelle .. projecto 
do nôbre ministrQ daju.atiç&;.porque nella B~ aehão · 
~e$peitados to-il.os os principlos da nossa legüla.çio, 
~. garant.idós os df~eit?s dos · )>roprieLari~ -Í o 
que nAo aeonteee·com o que st!" d>.Seute, uo '(lia só 
;~c-. encontr.to abé~es· da boa, e sã. Jur~spru· 
<lentia.. · 

·t<lllclu:u~o estas ~igeiru obsor\"&ÇÕ<!.S, ·ainda 

direi que désg•·açal;otuenle vamo.;;mareu:~.nd" n'11m~ 
~nda errsd.a e absurd& , porque· no.< occ:upa
mos e'll\. re..-os:u- leis q ll<> · aiDda u-lo ti\'~à.~ 
sua pl~ba ê i!ltcii~ execu,,ão, e euja inelli•;<.~
eia não foi provada pela e::cperi cueia, . como 
aco11t.eee com a - de . tli'-\ qu~ tem d~ SJr nul· 
lifiçada se-o projecto pas$8:r, como é de crer, . 

-Qile 1Lilt.lrida.de, SJnhoros, p<)derá. ter um a lei 
entre · nóS', sa, . antM de ··ser - ~x.ecutada • . j4 :se 
espera a sua · revog~to'iio ? I3t·> gera. in:lubita.
velrn.ente··a desconfiança, . a incerteza ·d<> dil·eito, 
a falta de forç;~. motal na legislaçi<> ·; o que pur 
certo é um _do_s ma.,ore.; m . .tes qae pó de pesar aobl'l! 
9ualquer soc1eda_de. V<>to porta~>h c,ontra ·o pro-
; eeto. . · .. · · 

o 's.--. ~a.rro.to :Podr:oso~ -Sr. pr-!si
dente, .dous distinetos .-.rador es _tom·\riio n pa
laxra para se opporem ao -projectc~: em dis cus,;ã.o, 
e ambos eaipe•1hàl'iio as suas · ror<):IS, q11e a. ·ea
mara reconhece serem muito valiosas, . p~rll se 
oppôrerri 6 pas•agen1 de uma medíd& aliás. tecla
m&.da pela . neccss,dnd• publieà, e n 'io _contra-
riRdn ·.peta j U$ti~a. . · · . 

Ao primeim oru!loc já respondell o Sr. ministr~ 
do imperio de. uma man~ira · q ua . Jlllda deixou a 
desejar; Creio que tvda; M ~ondera.çõu'i feilas 
por esse distioc'o orador forao completarn.ente 
ana.lysada!l & refutada~ pele; nobre ministro, . e 
mesmo no disc11rs"J de,sc or:a·lor a que mo re
firo ' eU: não .vi uma raz'io jurídica o u mesmo-um 
motivo· constitucional que me demovesse·do pro
posi~o .em que _estava a em que cst~u ai11da· 'de 
votar pelo p roJecto-. . 

Estando pois Bilsim de~truidos a~ razues '\ l\'rgu· 
rue.otos com que esse distincto ora_dor se oppr:.nha 
a_o project.~; v"ll. eu oceupar·me de r~;;pou.ler ·aG · 
segl!•ldo. .. 

O nobt·e · d.'apuLado que me préeed~u e n. quem 
me rc!lro tratoll de tau.r o projecto. de· iRJU5to 
o do lnadiXIissivel, P•incipaltnonte pelo f~tndn.
mento de quo niio adutittia recurso da de~;isã:. ·dos 
arbiti'O~- Creio que foi es ta !I s ua principal. i-;t%ãó, 
c, para f~er sobresahil-:., -dwse o nobre deputado 
que · ne~ta parta o _projecto con trarilwa a nossa 
legislaça:a o to dl}S os ?rineipios de direito. E11 
!llt-oi JIOr•!tn v~1· ao nubro deputaJo que cllo está 
ylvidado do que h~ n este . Nspeito, e que p.or 
l&liO ú q11o f\Vf\nçou semelb.anto pro_posiçuo. Ilis
toriaról a ~~~~islaçt\ .1 do no11s.> pa.•~ a respeito 
de doaapropt~a.çues na parta rulatwa a axalia~õcs 
ou. arbitramentos. 

A lei de O d~ S4tJtnbro de lS~i), •tu' íúl a pl'i
meir4 qu.c se f~ pat'Jl dar andwnen lo ao pre
eolto dn consthui~i(o que gamnto o _direito de 

r.ropriodade, IUIU! que admltte cx~ep~ao, csta)?e· 
eceu o juizo nrblwal o deu rec11rso, da sonten~:a. 

pot• olle proferida. A cs:p~rienei~ porém_ (~z CO· 
nll~~Cor . quo dessa disposiçtlo nasciii~ ineon1rc· 
nient.cs, e a · lei do lS ~ estabeleceu. · recurso 
sõmente sobra as formalidades do proces~o. mas 
nllo s .>bre a avaliação dos a.rhítros, como jó. 

· disse <l Sr. ministN do imperio, e _ com:~ au ji& 
t ive a honrA de dizez: o· ann~ P"-SSlldo quaado 
se diseutio o p rojecto de · lei . pal'll .a ~11a do 
·cano. · 

O Sa. · B :u.m>:\o dá lim aparte qu & nio ou1rimos. 
O Sa. B.1r.ReTo P.E:oooso : -Eu • desejo que <> 

nobre deputado ·concorde CO~?-mig.> ent . que ~ 
leg1!l&çào e01 vigoc hoje, e para a qual _:&ppelloa 
o nobre deputado q11e se oppo~ ao proJecto. em 
discusslio, ni<>_ e$tabeleee recurso da deç!sã:o dos 
arbitro~; a NspsiL~ do va. .to r àuaprop,·aa~; o 
foi pJr esta . razão que a !:Qm~ra no. anno pas-
sado, 'quando se tratou .da lel relotwa a· rua 
do Cauo, rejeitou o recn rao que ~ qui% então 
a.tabelecer. • . 
· AaiÍIII, aenbora, se na lei de 18~ se eate.be
leeett o recurso do arbi11'ameaw.- &eu~ os duas lcill 
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posteriores qne negão esse recurso, qno o ·sup
primem. PortAnto; "e o. projecto niio cstabQ!ace 
,, recurso (\o nrbitram~nto, niio so pód~ d1~er 
com ·ra>;ã<> que elle at~uc a · noss11. leg•~l~~o 
on os principias de din·•to, n~m que elle• SCJa 
injusto e lnadmissh-el-E, S!! _os S!S- · deputados · 
-<Jntendem que dev~m subs1s1o:r _hoJe cs.•es prln· 
eipl'os" Rlltigos, .en~ . proponll~ . u reforma da 
legif;la.;õo :vigente a e~se. nspe1to. O meu ilm, 
port'.m 6 que lique fóra de duvida que a legis
Jaçilo do paiz JJÜO estabelece recu1·so algum sobre 
-o· arbitramento. , - . · 

o nobre deputado .foi ~uscnr, pua sus~ntar 
n sua. o:pinii'io em contrano :. esta,, o p~OJ.ecto 
que ·•presentou ""' MSà em 1843 o ::>r. JumiStro 
-da j 1;scita, juriscon~ulto .muito distinei.~: m_o!l.en 
,-0u mostrar ao· nobre deputado 9ue atnda d~ta 
,·ez não foi muito feliz. O pro)ecto di~ IISSIDI 
no art. ()•, 1\ 4•. (L é:) · . • . 

Est:l. portanto demonstrado que no proJecto do 
Sr. miniStro da justita· se n_ão dA.. ;ecurso do 
a.·bitramento· do Tnlor da propn!'.da'!_e; Ncs~ P!'rte 
po.rece,me que o nobre deputado nao pôde de•xor 
ile estu de aecordo commigo; e portanto e~pe~o 
que se tomar novamente a pala-rra contra o pro-. 
jectQ n ii:o. n:ar{• _mail! deste argumente, porque · 
t! tx>nto J:\. dectdtdo : 

Vamos ogorH· ver se poderiL .ter lugar_ o recurso 
n respeito a.,. processo.·_. . .·. -

E' lnn6ga,·cl, .Sr. prcs1dent!), q!te. a -lcL de 1S-l5 -
cs!.nbe\ccc um processo comphcad•s~•"!o e· ~"ten- . 
sissirno·, cheio . de rçc~rsos a_mphssl!l'Os. :Mas,_. 
senhores, primetro ·consoderare• !IS razue~ por que. 
assim se r e~: ness11 lei, e depo~s . examJJ?&rcl se 
ess·as disposições poder:iõ l<CII}_ mcom~emente ser 
applicadns . ao caso em ques~o. l'orq ue eslabe- . 
leCéu senhores n lei de !Shl essns d lsposlcões 
:~mplàs n respeito do modo ue llesapo•opdaçào? 
Porque o ohjecto da lei, ou o fim_ prl!>ciplll gue 
cllo. tiniu• em vista, era a com:emencu~ .da de~
nproprioçito; tratnvtt"Se de ,·ertfka•· . n ncces~·~ 
dade d<\ desnpropdnçíio; o nesta queatjio certa• . 
mente que c•-a necessnrio marcblll' com ·muito· 
tent() cum mnita cmtteht, pnrn. niio Sl\cce.lcr que 
se fo~sr. dcsapropi'ÍOL' quolquor propriedn I~ sem 
maniresto. utõlidade publjca. . . 

Portanto em preciso todn a . meditnçilo, todo o 
"xnme no modo de dC$11pr?pruu·. c -:ntohl todo> 
o~ recursos erilo nccelll!ar•o~. E uno se pcr
IIUndolo 08 nobres doputlldos IJ.liC ollc• SUO llliiÍS 
dcrt'n~ores <li'> <lírolto do propulldndo do que cu, 
ou do que todos n•tudle> 1]\lo prctcmlcm vct.ar 
pelo JII'Oj~to. (Apoiad:~><.) · .., . 

).fns no · coso presente n deorct.ttç~to <lns pro
p;icllndes ncccSSlll'ins pllrn " csrrnda d_c ro:m> •. 
o,Stin·t\ pendent.. t ~ilo, l'f<AA deMpropronçuo j.\ 
foi decretada pela lei que decretou ess~t estrada; 
n lei q~tQ 1\ul~risou o JtO'fi'c-rito paro farcr o eon
tracto dn .. cstrnd·a jú. dccre~u. n dcsapl·opriação. 
tle todos os tcri'Em(Js nccessar1os pnra e$S.'l es- . 
tmda... · 

O Sn. Femuz : -Não põlc bavcr nullid01des 
do processo? 

O Sn. B.•nn>;TO Puonoso: -O nobre dcputauo·; ·· 
iliu-trndo jurisconsulto corno é, JJUO deve con 
funuil: una~ questões tão distinctas; u.mn cousn 
,; dCcl'ctm--se a desapropriaç<io, di~er-sc que se . 
ílcupropriem taes e tncs terrenos . .-. 

O Sn. 1-'E:mAz:- Sobre isto niio l•a. duvldn. 
O Sn. B~nRETO PEono~o:- ... e outra· con~a · 

C, rli:tcr-sc · qnc se· hão de desaprQprlar esses , 
te•·renos --

() sn. Fo;r:lt.\Z: -Está fallaudo dO!! l"CCilrSOS. 't 
O Sn. B•r.n>:TJ Pmmoso: -Estou fallando dos 

r e<:nrsos pn.-n most.ro:r que cs:ocs rceuNOS 'llilo 
,eccsAA.tios •Juando se trato. de vcriflcnr a ·DeceS· 
.sida..le do desapropriação. . • . . · 

O · Sn. FERRA.>;: -'-E êu estou · dizendo que; 
póde · ha'\Ter nuilida.de · ínsanav.,l. 

O sn; n.Uuui:Tô · PEonoso : - Nüo posso saltar 
permlttão· os nobres deputados .que diga, de umi 
questão a . outra ; terei · d~ · occupar·me com tod~ ·. 
c! las, para o que desde Já peço á camara. . que . 
me . perrniLto!. abusar da sua paeienci11. .•• 

O Su. FEnn:..z : ...:. Não. é abusnr, faz-nos· muito 
bem : estamos aqui para diSCll.tir a materin. · ' 

O Sn. Bt<!UIETO PEDaoso:- Pois· bem. - Di~i& · 
eu que~ decretada. a desapropriaçã~. segue-se o . 
pr\)Cesso. d~ua. Ora, ss fol'lnjllus que ~stabeleceu . 
a lei de .1$45; os recursos quo d~u niio são pal'a 
a deeret.a~i'io !In. desapropriação; depois de decre- . 
tada a ·desapropt·iação, segue-.;e o m~do de elfe.-o 
ctual-a ; é o que est:P.belçcem t •das' as leis, a · 
de · 18~, _a de · p>~':;, a · do . anf!o passad,o, o· pro
jecto ' do · Sr. -mHustro. da JUS~Jça; · de forma que · 
n:lo só a lesísla~ão vigente como anterior que tem 
siao modificada a este r~pelto.lliio admi'ttc senão 
o julgamento _p<>r orbitros. l:odo o nmodo sabct 
~Df~~á. u1n pr~cesso .. desta ~atureza . cerc~a ~ 

O•·a, ·em .que co~siste um p~ocessD de julg:a- · 
mento pot· arbitl:ost. Vamos ver. Cbegão as p~~rtes · 
pennte- o juiz, apresentio-se os · nomes, faz-se a 
nomea~"io dos arbitros por um .termo ..• 

0 S~ F:llnRAZ dá um aparte. 
O Sn. ButnETO Pru>noso ,_O .nobre' deputa.1o:. 

sabe que as cous.as mois slmpllces mcttidas mt chi
cana da j.nrisprudencia dão panno para mangas .. 

O Sa. FJonll.\Z d4 outro aparte •. 
O Sn • . B.tnu&To_'PEoaoso:- O nobre deputade~ 

deve saber que ainda. nos processos mais sim
plic~s a cl•ieuM .. acha ,"entràâa; para "-Ca.bnr com 
elln icuteis têm sido e serão . os esforços ,do · 
todos os legishidor_ea_. · . ; . 

O· Sn • . FJmn~z _dá . aiodn outro apnrt.e. 
O ·sn. BARI<ETO Pronoso: - . Está me piu·ecenJo 

que os rec~rsos ap.resentados pelo nobre depu
tudo nilo suo. desses rcc.ursos . que .gpparccem no · 
fõro. Edsas consider!IAjõe .. me le,·uo a !aliar do· 
processo summo.rissimo. Q nobre. deputado diz-ser 
o proeesso summarissimo mandar o governo sahir _ 
os proprietarios pnm fóm e tomnr-lhes aa · pr9- · 
pri~ilRdel!. · 18to é 1110. modo de arsnmentnr dl} 
opposiçiio, ouw nilo do um juriseonsulto.,. 

O Sr.. F.,nn.\z:- Quul ó .o p:o<:!sso ·.summari&· 
~~~~~ ' . . 

O SR. B.maETo I'EllnoEo:- O· nobre deput~do 
sa bo> o que .; pro<*sao, niio é preciso· que eu lhe 
do!fina... · . . 

O Sn. -Ft:RRA.z:- C.lmO"Uutorisa o goTem o parn· 
fazer o que quizet·? · · . ·· 

·O Sn. BAnna>To Peoaoso : - A táca proposiç~s 
n3o sei o. que ··posso dizer.; não. estamos ·no go- . 

· vemo dos r:~.etos, nem estamos . no paiz ·dDs 
al!surdos. . . . 

O Sn. F.mRAZ ;-Mas i.sto é cousaquo· se pó<! e dàr. 

O Sn. BARnl::TO Plionoso :.-'roda a v~z que-. 
uma lei . estabelece . um . processo, seja de que ., 
na:ünre7,a ,fór, _ exclue toda a ,·io!eucil! •• , . ; 
. o· Sn. FtmRAz:- Oil! senhor, se o .processo·. 

não <:stá de6.nido... . · ·· . . 
O Sn. B.\nn:;:-ro P.I'!Dno..o: ·- Nno esta definido·? ... 

A mesma ·diaposição· 11ilo se acha na ·lei rclatlYi\ · 
... rna··do c~no1 . . ·. . . . . · . 

·o · .s~ · }'t:nn.t:z: - Naio querem e& te prO<:et•o, : · 
'}UCreiU OUltll. ' ' , 

O Su. F. Ocr.&vJ.u:o:- O Sr. n1lnietro JA •le
claron que era · o mesmo. 
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O Sn. R\nrtETO P.:onoso: - Confes~Q,. que nii:o 
sei l'esponder. a semelhantes argumentos. 

O SR, FEL"lnu ;,:-:.P,orqnp.::ã~ irresp.ondi1•eis: . 
O Sn. B.\ll.RIITO.PEon%0:- p:·, .-v:erdade, mas ... 
O Sa. F~:RR.Az:- Os. de V.' Elt: cnhiriio do cc.o 

o s.~-.a..\M~TO P.:D30SO: -PN-d<io-rne; o nobre 
'1 deputado militou coinn,>sco nestas fiteira~, e tendo

. ! saliiJo dell:\s devill ju~tilicar o seu procedimento .•• 
O Sn. F.:muz :-1'enh'>-mejl13tÜÍ.cndo.muito bem~ 
OS'!- BJ._RR1.'TO ~>:1>nosa~-o nohre de_pntado tem 

f .<Uado )ll u1to, e ,-eruflde, ma> r;lZões .q 11e me con~ por descnid.). 
· O Sn. BAnrtL:To· PEonoso: -..Nilo, senhor; 
·. O Sr... FERRAZ : -Nós estamos trabndo de ju,.e 
C0'113titu~nào. ~ ·· 

O S n. B.um.éro P .mnoso: - Trotamos de jiJ,J•e 
constituendo ; mas ·.estamos em um paiz consti
tuído. e se estamos n'um ·paiz . constituído com 
autoridldes respous[lveis. com leis que lhes·marcão 
sun.s attribuiçõ~s. etc., póde-se.admittir _que o go
.,.e.-no di:!a., sa.hi dn.q1li, snhi d!!. ,-ossa prcpriedale? 
Isto é a.•·gUnténto?.. . .. 

O ·SR. FERRAZ :-E' argumento, porque o go,·crno 
póde fazer um proeesso mão, sem glrantia-alguma. 

·o Srt. I3.<uRc:'l'~ Peouoso: .-E" o .que o governo 
não pódP. fazer; o go,·erno não póde fazer um pro
c-esso mu(t, um processo qiJa.lquet· que seja., que 
signifique. que nuturise uma viotencia, .um attenta
t.lo : é um impossível moral , um jurisconsult.o- não 
pÓd~ diz~r isto. · · · 

O Sn. :F mm.,z : - Se nílo soubessJ q 11 ~ era j uris-
couslllto n:lo·diri,. isto.· · ·-

yr-..ncessem aindra n:io OUT"L:.·~· · - , . . ,· , 

. ,o Sri. FE~R..:z::...:.Aos surJos n:io sa convence.· 
O Sn. B&ml.ETO PJ!oaoso :....:.Nao sei se o.paiz. te~ 

OU\'ido ~lgnma cousa, não sei.sc o paiz nesta,pllrte. 
será. composto de surdos cvmo ~u.. • · ' 

o sa'.· FErm.\Z :-0 p:>iz qu~·nos julgu.". 
.OSn. B.~mreTo PEonnoso :-o·paiz nos conhece a.: 

ambos e nos·farli.justiça; desde lt:l:~ti tlnho a honra 
de receb~r votos da provinc:a do Rio de .TaneiL·o 0 
llprõ\•eito estn "ccasiã., p~tra render-lhe agradeci-· 
Jilentos pela nlnitáhonra que me tem d:ido coni os. 
sausvoto!J; não tenh.oambiÇ;io, a minha:3mbh;ã0. 
cstâ. satisfdta, _chcl!•lei a~ que podia. chegar na mi~ 
nha,oarroira; o nocrc deputauo tem vis~o que mui-, 
.Las ;·ezes- d~ix~ de ..-otar por causas ·que se poclem 
chamar minísteriaes; sustento est.a lei·porque co
nheço que e·uma.necessida.d.~. porq.ue é nécessaria' 
para o paiz. O Sr. ministro aellboa. de dar razões' 
que ·ni\o podem deixar de convencer; o contiucto 
está feito;é preoiso que se âê aos contrachd6r.is da. 
estracla meios a que o goverrro está obrigado· p~lo · 
i:ontrac.tn::.oppõe-se o espiríto de espoculaçiio: ê 

· O Sn. B.>.tm&i:o. PEoROS); -:-Sou o pl'imeiro ·ares- l preciso oh\•ial-o,. como? com n. cxeauçiio da lei de' 
Iieitilr os seu~ conhecimentos em todas asmnt~rins, lSl.~? ~.isto o que .;e q11er? -
mas perm"ittn que llte digo. "qüe u fogo da paixão o . Senhor:e~, ns estradas de ferro.são hoje altamente . 
leva I~nge... , · .· 1 reclamaaas pelo parz. ·.) que pode salva•· a nos~a 
. O Sa. FRnBA-7. :-Está enganado; ~o 'nobre depu" ngricultma· do esutdo em que se acha? l!;'nou-se 

ta do IJ,U~ tem o fogo da paixão para sustentár·o-mi- I, os- vexames por qne e·stâ passando a nussa l11voura?' 
nister1o. · · I Niio é a primeira vez que eu lamento que esta ensa 

·· . não seja composta· em grrúnle parte de lavradores; 
. O Sa. B.~nR~TO PEouoso :-Tenho ttdo ah?nrad_e são· elles os qcte, em ultima analyse, ·f,~<:em ·a ror-

s~nta.r;me murtns ':ezes nesta.ca~a; tertho Stdo m1- trma do estado: s<'io elles que pri,tcíp:tlmcnte con-
mstel'lal e tenho Stdo oppOS!CtOill.S'a; posso _ass.ove- tribuem para a re11dn do estndo. Mos como se achão 
rar _no npbre deputado qu_e em !lf!lbas as CJrCl!mS· · l os.negoeios dalavour.,? A•·ranciio-se-lhc ·os brnços, 
to.nela.s ~~rtho setnpte segrudo os dtctames d:1 m1nha as- cstrndas cndn. \'CZ se to mito pcioro~, ni'io ht\ 
conscrencl!L-- meios de obter·colonos, o preço cor;tl"aordínario de 

o SR. F.e:muz :-E' 0 mesmo.-que fttzcmos-. todos os genero• de ~eu consumo, a r.flrestia do tra
OSn. BAR~E:"O Pl::.Dl.l"O~O;- Continúo "no.s minhas 

phalat,gc~. das . quaes o nobre depnta.do, s·em qu~ 
apresentasse razões que pwlesse convencer-me, e 
conu~ncer ao :P~. separou-se abandonando a po.~
~ica que. sempre .defendeu. 

·O·Sn. FI(~R-IZ: - Niio ·estou dJf~ndcnJo política 
alheia.· 

·o .SR. DAR\\Ilto PEllnoso :-Qual ol a razã,, J?OT· que 
o nobre-düputndoexprobra.-me ser ministenal ? .•• 

O Sn. FÊmaz: -Respondi M seu aparte quan lo 
disse quo sou levado peia :paix!lo:. · 

·o Sn. B.~Rmm:i" P.e:nnoso ! - Sendo miniSterial , 
mo~tr_o. consistencia' 

O Sa. StQUEJR., QuErnoz: -'- C•·eio ·qne f<~.Ua. em 
re!açã.o a si ? · 

O Sa. B.'nnx'roPRonoso:-C~rtamente.r~sp~ítoa I 
e<>m·icção de todos os meus coUe~as opposicio!lis· 
tas; Continuando ~ ser mini;ter•nl, eomo diúa •. I 
mostro Mn~steneia. A camil.ra sabe,. sabe todo G ·~ 
pai%, que nuo tenho rec~bido -:lbseq•üos .do actual 
minis.terio., a·. mínba p()$ição como emprega.do pu: 
blico me inhibe de receber quaesquer em~regos do 
m!nisterio; ·n ·mlnha posição· de miuistenal. é de-. 
vida ás minhas convicções; quaesqilel:" motivo3 que I 
pudesse.ler do qlléixa contra os Sra. milrilltros n·aa.: !J 

ca tne <lemoveriáo do J.lrocedimonto que devo ter 
ne•ta. ~11, tendo por uaico norte o servi~ e· o bem · 
dopaiz. I_ 

O SR. P'l(RIWl:- E' o mesmo que todos nõs di· 1 
11-emo•- · 

balho, o alto e exorb1t.a.nt~ preça dus tmnsportes de 
seus product•>S, tu lo emfim, senhore>~, tc>m posto a 
nos;a lavoura. em lamentaveis cireul)lstancia~: afti
m a-n. po.-.lm a esperança dos melhorameni-O$ que 
lhe devem trnz~•· os caminhos ·do fcrl'O. por-que 
delles espera angmento de bl-•1.1;<>3, facilidade, barn
tcza, aprovr.itament;) de um ><em numero de obj~c
to~ qu~ tom hoje valor, pontue niio podem ser tra.
zidos. aos merc11dos. SJ pois , senhores , tan tGs 
mellloramonlo~ , e, pGs~ t.lizêl-o, a salvação da. 
11\lsSI'.a~ricultura, be.3o da noss>~· riqueza, depen
dem das estro.do.;.lo ferr,,, admira que .tenhão ellas 
encontre-do ttlnta opposi~ão. · 

O Sn.. FF.nu.,z:- E quem· s~ eo<tá. oppondo á es
trada? 

0 SR. B.lRU&~o PEDROSO :-UntA.·e3trada de ferro 
ne,;te c.>so vem a ser um beneficio ... 

·O su, Ba.1:-.nio t.lá um llpin·te, ~ 

O Stt- B.uúiliro PE onoso :---, Hn meius i Bdil-ectos ; 
espero que o nobre deputado virit. a c~~>eorJar CQm· 
mig<) n~sta pa1·te; quaado se tiver de reali$ar a 
estrada de Pernambuco e se oll'el·ecer as difficulda.
des que se olferecem hoje â do Rio de Janeiro, es
pero que o nobre deputatlo. ha dfl e~igir medidas 
semelbtlntes. 

O Sa.. F.:aa:.z :-.\. lei é tambem para lâ. 

O Sa. B~nnrt:ro PEnn.Gso'- Entiio lhe dou o~ pa· 
rabens. Jl;;toi. livre dei<te trabalho. · · · · 

Sr. presidente, a respost."\ que <lei ao aparte do · 
nobre deputa.do íez-mo pJrdd r o fio do meu dis· 
C\lt'l!O. 
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SESSÃO EM 2l llE JUl\HO DE 1855 
O. SR SrQll'ElR.~ QuEiaor.:- Estava trn~ndo dos 

-recursos. · 
O Sa. B.o.imli:TO P~:nnoso:- Sim, continuarei a 

I:Tatar deo;sa materia. 
E" sabido, senhores, que o recursõ tem por .fim 

de'\"olver 1bmtoridade superior o eonh~imertto da· 
justiça Q\1. injustiça da decisão da autoridade infe
rior •. e tombem a verificação da existencia das ror
'lllulas ~'dgi das pela lei nos respectivO$ processos. 
E' sabido, e já o 1iz :ver, que nos arb1t~amentos 
p.i.l'll a de;apropriaçãD a nossa legislação qu:ér a tte
Tal, qncr n excepeional para ·a rua do Cano, nnó 
admi~t<: re<:urso sobre o arbitramento: vejamos se 
a olltra raziio ou motivo do recurso será. neeesssrio 
na desapropriação de terrenos para 11 estrada de 
ferro; cumpre notar que a desapropriação já está 
decretada ; o que resta a fazer'! nomear arbitros 
para louvarem ô seu valor, o que é objecto de um 
simples termo perante o juiz. Terá um. proces:3o 
simplicíssimo como est~. necel;Sidade 1ie recurSo 
para quo a a'Qt.oridRde superior decida se forão ou 
Iiiio preencliidas as suas ronnulas substanciaes 1 

Ct·eio, Sr. presidente, tl'r respondido Ms.argu. 
mentos produ~idoç pelo nobre .deputAdo por Per
nambuco; tenho ditO bastante para.mostrat· quo o 
projeeto não tem niinh·uru dos incon,yenientes eu 
<)_!fensas .. de .direitos de que .o ~xáriio os nobres de
pb,tadas que se lhe oppuserão. -

O Sr. Bran.dão .-St•. presídente, eu não to
marta: de no.,;o a .palavra se não fosse provocado 
~lo honrado membro que -11caba de fallar. Disse 
elle que como que p~recia. haver um· proposito da 
mi~ha parte e da. do nobre deputado pela B11hia 
em levantarm<.s a presente discussão a respeito d·~ 
projecw ora submettido :i decisão . da casa, para 
prejudicarmos >i~ . empresas de estmdas de ferro, 
mõrmenle a do Rw de .;faneiro, empresa.> esta~ que 
precisão ser quanto antes desassombradas de t.o
d()S. os· obstacu,los que po1· -ventura possiio · en1orpe
cer o seu andamento. -

E: do meu d<wer não deixar passnt• desapercebida 
uma tar insinuaçio:o •. Declaró ao honrado meml>~o · 
qn<J !Jingtiem ne~ta casa tem mais interes~e do que 
eu que se abrâo em toda. n Clttensão do paiz via.q de 

. e<>mmunicaçiio dçsta ordem par~ o desenvolvimento 
da lavoura, rique:.:a e prosperidade da nação. 

Reconheço que, desde o momento em que tiver
mos. estradas de ferl'o em grande escala, o nosso 
futDro ha de Ser DCC{:SSBJ'Íalllante lisongeiró C eo• 
derem os entrar . em competcncia com as n~ues 
gra:.des e adiantadas na carreira da eiviliBD.i!iio ; 
ma.s .$<! _is\o é uma verdade que por nenhum modo 
pôde ser obseurecida. t11mbem nifo é m~nos e:.;acto 
que os princípios do direiw eterno devem ser 
~csp_eit.adOs,. mantidos o observados. 

E11 quero para o meu paiz todus os melhora· . 
mentos, quc·ro para a. minha patria tudo que tenba 
por fim collo.:al·a na altura a que tem direito; 
mas quero tambem que se respettem os preceitos 
e regms que a ruzao aconselha, e que, de9d~ 
tempos immemoriaes, sempre fot·iio r~;Bpeitadoç e 
mantidos. · · · 
_ Ora.. dito isto, tratarei de averiguar se o pro· 
;ec:lo que o ·nobre ministro do imperio q11er que 
passe nesta casa infringe· ou nãei escses preceitos 
e regras. - · 

O ~n: F. ÜCTA\"I.U.O :-Não ha um só pririeipio 
11.0'\"0 neste proj ee~o. 
. O Sa. _ BRAxn:>o:-<Jreio que h~. 
O Sr.. F. OcTAnA.No:-1.\!esmo o est.abeleciment·o 

.de arbitros creio qne o nobre !ieputado apoiou 
& anno passa.to. . 

O ~a. 1lRA.vnA:o '..,...Está. enganado, votei cont~-~ 
e polS me con~.ervo em per~eita cohere:acia. . 

O. S.n. F. O<::u.-~u:<:o:-Pois bem; é da lenislaçào 
do p:uz.. " 

·o SR. '!"RESU>E..u-Ji:~A discussão niio pôde conti
nuar as$tm. 

O Sn. ~n.umio' - A. ·~ulpu. . é. do nobre deputado 
que me tnterro .. pe. - ' 
S~ eu ol_ho~ Sr. presidenl.e, para a legislação 

ant•ga, WJO que em todl) o processo arbitral 
sempre se concedeu recur:;o .ãs partes. Com effeito 
a o riU: nação do livro a-, titulas 16, 17 e 78, ~ 2o' 
que trata do processo arbitral, detormina: que aell~ 
haja recurso para o C(lmpetente tribuna!, afim de 
que elle tome eonhecime_nto não só do assumpto 
do ~rbitramento, mas tambem da hiob!iena.ncia 
das formulas substa.nciaes do proce.rso -se por veil
tnra ella~ não farão guardadas. Se por outro ·lado 
consulto ao direito natural e jurisJ>rudencia univer
salmente recebida, vejo que clle~ cónsa~rão a reg~ 
de qlle a. deresa não deve ser tolhtda, o que 
imp<>o·ta o mesmo que reconhecer a. necessidade 
dos recnrso,;, porque elles são um dos meios de'· 
defesa natural: e pois razão ti Te eu, Sr. presid~ute, 
quand& ataquei o projecto como contrario as regras 
da nossa jurisprudencia, e opposto aM dietames da. 
razão csclnrectdn. E' ,-erdade que um alei já passou 
nesta ca.s:l. no mesmo sentido do aetual projecto. 
~as ~u a reputo e:o;cepcional... · 
os~. BARR~<TÓ PBnRoso, ...:.A lei de 18t5 é ex- . 

ce~ional? . 
O Sn. Bn.A ><úÃO : -Fali o ·da que foi feita o an nO> 

pa~s.sdo para a. desa~ropriaçiio ·de predios da rw. 
do Cano, mas tsto .nao deve .servir de regra para 
que con~inuemos a infringír o noss.:> direito, como· 
se quer fazer. · · · · . . 

O Sn. B.I.R!\ETo PEDnoso : - Isto é o que eu ne(:to 
·osP..o.BRA>W>Ão:--:-A-fei·de"lSiõ de.qu.e fallou.; 

nobre deputado concedeu recursos á> partes, se me 
nào engauo; só a que fol confeccionada ~~ra ã dcs
appropriação do. rua do ()ano o não admtttio; mas o 
nobre deputado se hn d~ recordar da argumentação 
lttminosa. que foi ap~sentada contm eUa ; passou, 
como multas outras têm l)assado, não pc.rqne ns ril
zões prodnzidas em seu abono fossem valiosas, ma!!·. 
pela M>t'e do momento ••• 

O So.. BA.n!\ETO PEon >so:-Paosou com manires~ 
utllidadç do municipio 11eut1-o. 
· -0 SR. BtUNDÃo:-Etl tive a honra de votar contra 

ella, e uma. das ra~ões que mt~ levámo a isso !oi -a 
mesma porque agora denego o meu voto ao poojecto 
qtte se discute, a ~otSUrpaçii() .dos recursos competen
tes às partes interessadas. Pódc ser quo es~a rei tm
ga. mtutos beneficios ao mun iei~io nentro: mas par~ 
ceu-me ~opugna.nt<: dar no governo e á compannia a 
Ineuluade de poderem.desaproJ!riar, sem coneede1-..sc 
no ·mesmo t~m~ aos ' propr1ctarios um recurso 
qualquer, e .ate hoje Iiào estou .arrependido d() 
'"o to contrario que dei •. ' . · · · 

O nobre deputado IÂ'lm indo . da. chieaua, mas· 
o qne pôde ella em face de um jaiz integ~·o, <!e 
um processo summaris'iimo, e de uma. appell~ão 
no effeito devolutivo~ Assim,. todos ps inter.esses 
liMo conciliados, os princípios são respeitados·· 
.., A chicana não pôde triumphnr. O contro.rui 
disto não ·posso ·eompreheader. - ' 

Por. cons;eguinte ainda· decle.ro que voto contra 
~ ·projecto -pelo respeito que .tributo ao direito, ·e 
po~:que · devo acaut~lar as injustiças e •ioleneias. ·. 
ae .. ·que pod~'!l _ser victimas os preprietatios.nno:; 
só_ do ntttnrCJ.pto neutro,. como de qualquer pro
vineia, e .·p_articularmeute . da minha, .a quem · .. ,o . 
m-esmo· proJecto abrange. • . · .c· 

0 Sr:.M<>n.c1.e,.. <l.""' Al:onelde.: ·-·Sr.· p.;. . 
sidente,_- estqu persuadido de <JUe -o nobre depu-• 

, tado que acabou de··fallar laboro- em um' fa.l110 
s~pposto, $U$I.entando que o. projeeto qtie• se 
dtscute não permitt<: no processo de desnp~riação 
recu~ as partes cujo· diieito fGl" pretenao · por 
uma mii. avalinçãQ. Entendo que tal conclusão 
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se não póJe tkpcellclJdcr das p!Ílana$ do pro
jecto. 

E' wrdacle, ~r. pre5idente, que o projecto cs-
, UJ.bdeee um pr01:cs;o summarissimo para taes 

JesapropriaciJes, mas isto não importa o .mesmo 
que dizer-se •1ue as partes não terão recurso 
algum olefraudadas em seu direito. (Apoiados) 

Senhores, nós ainda não sabemos o que o 
governo ha do fnzer investido desta uutorisllção; 
nem o nubre ministro do hnpel'io, quando fallvu, 
nos dis~c se daria ou não recurso ás pat·tes em 
conseq ueneia de llm · máo arbitramento, Olt do 
nullidades do processo, e menos ainda no ultimo 
ca.;o, e se esSd recurso seria no eft'dito devolu
tivq 011 suspensivo. Portanto o nobre d~putado 
não teve razão fazendo opposição ao projecto que 
se discute por ·um motlv~ qu~ não -existe, ima
ginnrio ••. , · -

O Sn. Ba,<"n~o:-E!l d~sejo que o nobre depu
tado me_ mQstre no projecto . aonde ·.está- o l'e
curso para as partes, e eu ~ tle p L'1lrnctto qM 
votarei. por elle. 

O SR. Ml>:;'Dl;S DE AI.li&IDA.: - Não se se~:ue 
que, s~ndo o proc~so summarissimo, es~"ja ve· 
dado o recurso {Lg partes; .ao contrario, ainda 
que o processo seja summarisslmo, guardar-se-h>'l'l 
todas as formulas sub~tanciaes garantidoras do 
direito, e sendo ellas guardadas, como esp~ro· e 
confio, naturalmente havern um recurso ils par
te.:;,. afim de que essas formulas sojào man~idas. 
(A;>oiaclos.) · . 

Mas a.:!mitt:a.mos, visto a urg~neia que ha áa 
passagem do pl'ojecto, que o nobre deputado tem 
ra•õcs pat•a crer qtie' nessas desapropriações não 
terão as partes recurso nlgum, resolvid<l$ as 
questões pelos nrbitros. 

Ainda assim, entendo que o nobre deputado 
não de\"eria combater· o· projecto, desde que con
corda em que as part~s niio tenhão recurso algum, 
QUil.ul.O ao fundo da ·qu..stão, lU> valor da indcm
ni,;no;lio : pretendendo unicament9 um reeuuo no 
effdh devolutivo ·qnando hajão nullidade• ; por
quanto esse reeurso seria uma inutilidade, ni'io. 
servindo seniio para retardar a . resolução de· 
que~tõcs que a conveoieucia publica. :-eclamn que 
sejdo logo terminadas, nfim de quo gozemo$ do 
importante melha·ramcnto das estt·adas de ferro. 
Sendo o processo summarissimo, a l•ypotb~se da 
pret~riçiio das formulns substan ciaes (lo direito 
q11asi quo n•\o será. possível' de veri!lcur-se, hn
vcnt!o ao contrm·io tódo o interesse em quo ellas 
se lll~otcnhiio. 

Demais, Sr, pl·eslllente, a materi:!l do projccto 
n~o é urnl\ ·novidade, j!l. ~ ·ncl1a consignada na 
le1 que aul.Orisou a· incorporação da companhia 
da rua do .Cano ; e nós sabeLDos que o paiz nada 
solfreu do modo por que o governo desc1upcnbou 
o encargo que lhe. foi eontlado. 

Portanto, o panico que tom mostrado o nobre 
d~putaJo por causa .dessa auwrisaçíio que s~ vui 
dar ao go>'erno para confeccionar . nn• regula· 
mento com ü fim ae· tó~ilar· inais e~pedit-o o pro
e""I<O d:I.S· desapropriações dos terrenos par~ ·as 
estra•Jas de. r~rro, 'é ' de''ll.lguma Sorte ranta,;tico. 
O nobre depu toldo. devêra a~tende~ que se o. go
verno des..mpenhou· satisfactoriament~ a autori
sação,q~ teve para All desapropriações-dos predio~ 
da J;Ua do · Cano, nas qiU\es se· a.ebão sem duviJti . 
envolvidos mainres.: capit.a~s, di> , que nas de Üm 
ou ,outro .. P~daco de t~rreno. para o eotabeleei
mento das· estaçõe~ da estrada, de rerr.o doe Rio 
de Janeiro, não apporeceuuo· um só proprietario 
que se jlllg.asse prejudicado, nenbum motivo- se 
apresenta para que _receiem~ o m!Lo uso d~$Sa 
autorisayii<.>, e llie· -neguelllOs a nossa c9afiança. 

Não tenha pois o nobre depu,tado susto de que 
o governo ·sacrifique o direil.O de pmpriedade : 
os seu.a precedent.es nos ·gara.ntem de que não 

TIJIIIO 2, 

abus3Irá dessa autori<a.;ão, e n pa.íz muito lu. 
cr1Lra ~om a passagem desta medid3~ 

Termino aqui, julgando ter respondido ao nobre 
deputado por Pernambuco. . 
Jul~;a-se a mateda discutida, ~ !;'Ost~ a 'l'otos 

o art1go 1° e unieo · do pr. j ecto, e appro ... ado. 
. o s~. P~l!.\NAGU.t pede _a dispensa do intersti" 

c1_0 para $er dado o proJecto .Para a ordem do· 
dta _de amanha. 

A casa, sendo con•ultada, annue a esse pedido. 

.l.ICl~:SÇ'A AO Dn. .\.:Oi'"tO~IoQ J?QLYCA.RPO CA.BR.U .• 

. Entt-a em ~· discussão a resoluç~o que auto
nsa. o governo a conceder H mezcs de licença. 
com todos os vencimentos ao DL'. Antonio Polv
carj)" Cabral, lente cathedraticc de clinie<> ·,n~diéa. 
d« faculdade de medicina da Ballia, P<lra ir a 
Europa trutar de. sua saude. 

O S_a. P-<.aA>:Ar.ul pede que este p1·ojecto tenlla. 
uma ~6 discussão. 

'Yoz~:-Nüo lla.casa. 
O Sn .. PnEStl)ENTE declara que, · 11âo havendo. 

ca~a_,: va• se fazer a chamada, ficando a discussào· 
P.,:\t~>da_ para se proc<Xle1· · amanhã á ·vot~ção do 
requenment9 do . nobre deputado pela. pro ... incía 
do Piauby. · 

Levaota-se a. sessão. 

se .. são em 2.2 ele Junho 

PA.::>:~IDE.SCIA DO SR. PA.l::"LA. C..l~DJPO, to. SECRE'l'.utiO• 

Su>r:.rAlUO.- Ea;:pecliente. -Licença ao Dl·. Joa
quim Jos6 da Silva. Discursos .elos. S1·s. Rocha . 
Luü- Ca:rlos, D. F1'ancisco, Augusto de Oli~ei1-~ 
e Mello FJ•aneo. - Or.Iem du dia.- P1·ocessn 
~a~-~ desap•·op1iaç1Jês ~e pr·eàios. - · Te1·•·as de· 
tHdtos. DtSCUnos dos S1·s. Ferra.:, Taques, mi
nistro. da ,iustiça e Saylio Lo.bato.- Puniçilo 
do cnme de moeda falsa.- Juros nddiciona~ •. 
Disctn~YO$ dos Srs. Nebias e Fun·rira ·de Ag1•ia1• •. 

A' hora do cos~ume faz-se a.chamado, e acllito.se· 
pr~sent.es os Srs- Paula. Candido, Machado, Corroa. 
d .. s Neves, Lima; Leítiio da Cauha, Ferraz, Car
neiro .de Camp.;.~, eonego Lesl, Coldre o Fiào, 
Eduardo Fran(.a, Vieira de Mattos, Z,{ullo F>'llnco,. 
SeAra, Teixein;, de Mae<~do, Luiz Onl'los, D. F•·an· 
cisco, Soyiio Lobato Juni•jr, Livrametll.O, Roeha~. 
Ala.eida e Albuquerque, Cunha, DiA$ d~ Carvalho,. 
André Dagto.,, Domtngues Silv•, Dutra Rocha; 
Rib~iro, Pinto de' Campos. Paes Bllrreto, Rnposo 
da Camara_, B_anueira de M~llo, Rib~iro dl\ LIU, 
B~elaS, Te1xe1• a e Souza, Souza Lono, Pedreira,. 
Rodr1gues Silva, V. Lisboa, Belisario, Nune>t Gan
r.alves, Souza Mendes, Ferreira de AguiAl', FaUbto •. 
Sncco, 8obra~. Gom~s Ribeiro, Paula FonseCII •. 
Candido B'>rges, Saraiva, Luiz Suares, Lima e 
Silva Sobiinlio, Jaeintho de ·Mendon~o, l'adua. 
Fleury; compaucendo depois os . Srs. T3'1ues. 
barão de Maroim, Araujo Lima, conego Silva e 
Bern,.rdes de Gonvêa, o Sr. presidtntc declara. 
aberta a sessão. 

Comparecem derois os Srs. Hippolyto, Freitas. 
Travassos; F. Octaviano, Brusque, Antonio Ca.n, 
dido, Barboss da Cunha, Say~o Lobato, Nebias,. 
José Mathias, Santos e Aimeiola, z,.eharias,. Per~ira 
da Silva, José Ascenso, Custa Maehado, Arauj~ 
Jor~e, T<t~ra, Aprigio. Guimarães; F.ernandés 
Viem•,· lllen•les de Almeida, Brandão, Araujo 
Lima, .Angusto de Oli,.eira, Para.rihe•h Nabueo,. 

·}'igueira de Mello, Pacheco Jordào, Monteiro de 
Barros, l!orta, Thcophilo, lleoriques.e· Pao:beco .. 
L~-se e approva-dt a acta da sessão antecedente.·_ 

:lô 
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SESSIO Ei\l ':!2 DE JUNHO DE 1855 
~>;PEIJIE~TJ;: 

t:m ot!icio do S•·· I • .secretario do senado, eom· 
municnnd<> qu~ o s~oado adaptou c ,-ai dirigiT á 
sancção im\)eria l 'l"arias rc50lu~~~.-Fica a camara 
inlcira<.lo.. · 

D.:> m.>smo, envio.nclo a proposiçito d aquella ca
mara q11c P'·ohibo quo.lqu~r aeto eleitoru.l <.lenl.r;.> 
dns igreja?• ·salvo ~ce•·,:mo•ü~s rel_igi_osas que pres· 
crc,·e a re•· dos ele1ções.- A unpnuur paru entrar 
.na ordem dos trallall1os. · 

Lê-se c appL·ova-~e o seguinte pttrccel· ~ _ 
« A' S• commissiio de orçaluento foi present-e a 

··representação que em 27 de !'<oYembro d() anno 
proximo finuo dirigia a e~ta cam~m a e.ss~mbl<la. 
l.~gislalíva da pro,·intia de S. P~d•·u do Rio Gr••nde 
-do Sul, solicitand() fu.nd .. •s po.•·a a d~sobstrucçã.<> do 
canal dn. lag•)a dos Patos, no lltg:lt ucnominado 
Portcirinha, de sumuu\ iluportanCla para o ·cvtn· 
m et·cio c úavega~ii<> d:tq udln pro\·ineia; e nccos
sitando n eo•nmis•iio pat·a d:n· o sen p:ncccr de 
onvir n. o piniúó do 8E'~arno sobre este ob!ccto, 
re'luer q ue se lhe pe~.uo informações pela compe· 
,tente repat·ti~il:o. 

«Sala daS cotmnissõcs, em 2'~ Jc Junho d~ t&'J:i. 
-Candid.o Mende.r de Almeida.- J. J . de 13m" 
e Sillla. SDbJ•inho.-Jos:ê .Tor.ujuim. da C1mlla. '' 

E ' julgada ohject.o d~ ucliberaç"o, c vaí a impri
mir, pan\ entrar nn ordem dos tml>alhos, '' se::umte 
r esoluç:\o : 

• A commiss ito de pens\i~ c ordenádos é de pa
recer :1 ue se a ppro''" a p~nsiio annual . de .2 iOSOJO 
concedtda por decreto de 23 de Fc>ereh·o deste 
anno uo guarda nacional da t• seeçito do bata
lbilo d e artilharia Honorlo Jooé ~ogucira, que 
perdeu o braço e ollw dit-e!to em eou3equencia de 
ha~cr disparado a p e'(aem que trnbalhava por ocea
siiio da sal..-a que teve lugar em Nicthc•·oy a S de 
Dezembro dô 1\nno pro:<imo passado, ficando impos-

. .sibilitado, po1· esta ca••sa, de alimen~ar.-se e n sua 
!ainilia. por mero !lo llfficio "de· cnt·pint~iro de que se 
ma~t:nhn: e para isso otT~rec~ " . coMíu~•·•w.ii~ da 
c:~ru~ru a ~eguinte re.toluç:lo : . 

.~ A as6eLDbl6a gm\1 tegi .. lativa r~solve : 
« Artigo unico. },'iea appro,·adn a. pensão de 2t03 

coneedida por decreto ác 2'3 de Fc,·~rdro <leste 
.1umo ao guarda nacional da ·l• secção do llata
lMo de artilh:u·ja, Honorio Jos~ Nog:1eira. quu 
perdeu o bra~;o· e o olho direito na oecasião da 
sal~ que tcYe lugar 1'!1)1 Nithcrohy n 8 de Dc
zemb•·::~ do annn pl'O:timo ,Pnssado, •·e,·ogadns parll 
est.! tlm as leis e d~pog•ç<:ics eo1 contmrio. 

« Pa~o da cnmara dos deputado~. :H de .Jnnho 
de ls;).).- Gomes Rille i)"0.-.1. Jí.IL: ~. S. Lobato, 
-D. J.'. BaW=m· da Sileeira.» 

Aeh!l·S& sollre a mesa e \'ai a lmp1·imir pnrn 
ent.,ar na ordem doa trabalhos o seguinte pe.rc

·c~.r da :~· eommlssão de orçamento · C()n vertend<> 
em projecto ,de lel a proposta do :::overno rela· 
.tiv•mcntco IÍ fixaçil<> das despezas do ministerio· 
da guerra : · 

«·.A 3• c6mmissito do Ol'Çamcnto examinou a 
proposta do gov:erno t·elativamente ·á fixação <lu 
aespezas do mini;;terio da guerra, e é de . pnre· 
·Cer que todas as suas ve•·llai sejiio llpprovadAs, 
1neu()s a. de commando das armas, e inspecçiio 
dos·corpos. · 

" De acco•·do com o minislro dessa !·eparli
.çilo, julga a conullis5ào dc:ve•· propor á.. eamara 
uma: emenda t<qnella verba, augmentando com 
mais '19$788 mensaes os .veuclmentos dos com
ma ndantes das urmas· das províncias, que ·até o 
presente , percebendo como cbe[61J -de brigada, 
passarAü a ganhar CQmo .de diYisiio ficando desta 
.:!Qrte em identica post~.lto ao da cÔrtc. · 

« Além da raziio d <! igttaldll:ie mui atteodh·el, 
~'!_ta medida f.1rã. altrahir _pAra es•es lugares de 
nuo pequ~na representaçao ··e •·osponsab•l•da.!e, 
militares dis tinctos que· saibão zelo r o serviço e 
disciplin,, do exercito, , accresceudo. em !!eu favor 
mais . um11 eircumstaoc.la.· digna de cons idern.çáo, 
e ,~em a ser qno em algumas pro.vincias , :.J~ com
mandante$ elas arn>as tem sob suo. dirPeção força 
milito•· .igl•al e mesmo saperlor 1!. que se acha. 
destncoda e em dept>SÍ~() na . c()rte, de modo ·que 
vetlce g<·atificar.ão de exercieio de comrnando ·de 
brigada, quem ~de facto com·manda uma divisão, 
e vice-versa. · · · 

" A commissão não dilixat·á de · n"ótiu que neeta 
proposta ha ~xcesso sobr<~ a $omrno votada no ultimo 
anno 'financeiro. nn import&ncia de S.')i:3<)i~7~6, 
exc.lsso que em verdade se acha justifiéado, pela 
creaçi'lo d•• escola de npplicaçào e batalhão de 
eng~nheí•·os, decretadas. em ' leis anteriores, aug
ment c. da consignaçito do fal·damento do exercito 
c despezas ·com· as .gratfficações . de voluutarios 
e engajados, at~ o· presente escassiLme nte ·o r~; a
da$, e que a e~pcneneia tem demonstrádo aiio 
serem sufficientes. , 

« Dadas ~stns explicaQõcs enteo.d~ a eomll\is$ão. 
dever oft'ereeor à caSú, .convertida em proj•cto' de 
l'!í, ·para que seja dlsc'utida a pro~sto. do go
..-ern o, r aservando-se· a· apresenta~ão di!' qu:~esquer 
outros em•mdas que. (orem n~llsarias' por occa
siào do debate. · · · 

' Art. 6.• O •ninistro e seer~ta.rio de ·e~tado dos 
n . ~ocíos da guerrA c autonsado para despender 
e()rn os objeet()S · designado3 nos seguinte~ pa.ra
graphos a qnantia de. : .. ' ..•.• ,·.. l:!.69t..GCI~Sdti8 

«A saber: 
-· .. -----

.. .. 
« ~ ·· Scei'ct.aria de esta•io . e repal'· 

t tçôes annexM ..... .... <·. , 
« 2.• Co11\.adoria Gor.\1. . • ... . ,,,._ .. 
« 3.• Conselho supremo militar ••. 
« 4.• Pngndoría tias tropas ...... : 
« 5.• Escola militar, observatorío 

astronomiro, 'eScol :i de ap'. 
pliea~ito, ·curso scicntifico, 
e escola· dos C<lrpos. ; ..•.• 

89:071}8650 
Sô:4W$ÓOO 

. 3.')!6006000 . 
l _l':9lOSOOO . 

l07:~S2JO 
" 6.• Al·scnaes do ~nerra; arm.a

zcn~ do art!gos bcllioos e 
OOilSi!lhos administmtivos . 1.523:00~S200 

« i ." Hospitaes ... .. , . ..... .'. ~ .... · ·.iOO:llllll600 · 
" 8. o Comu•ando das 11rmas e in· 

~pec~ito dos corpos •• ,, ••• 
u (J. • Olllciaes do exercito e nlfor• 

~naJos ................... . 
« 10. Força de linha; .......... . 
• 11. Corpo de S'lUdo . ... · .... ; .. ; ; • 
" 12. Repart.iç.iio eoctesia!ltiea .. ; .. 
« 13. Gratiflcaçues, · .fórragóns, aJu· . 

d:.. de eusto, · e grati lica-
çães diversas ....... ; .•••• 

« lt. Invalido&.: •.. ; •••••. ~ •• ;;;.' 
« 15. P P.clesires.· •.• · . .• .•.• ' •.•••. .•• : .•. 
« 16. Recrut&mento e engajamento 
« 17. F:ibdcas ... .. ._ . .. . . .. . "· .... .. 
« lS. Presidi o da llba de l"er- · · 

nnndo • . : •• .... ~.· .... • .. .,.;,. 

63:587$900 

GI2:499SO:!.'! 
8.939:4MS800 

180: l718Ta0 
35:2ll2SOOO 

93~:061~ 
.· 60: 10050W 
. 193:218$250 

. • 300:000~000 

· 126:7"~ 

. 28:80182õ0' 
420:00011000 . « 19., Obras militare~· .. ,·. · • .- •.•. ;:;: 

« 20. Diversas desp&zas e .. even· 
tnMs. .... ·, . .• ~ .. ;;.:,·.•, .. :· 202:GOSSOOO 

« 21 ~ Exerciel~~ .fl.ndo.s . ; ; ._;.-:·\·:·i . ." · .· . 8 
« Emend.a. ·ao, §, 8~- . · 

"·Com mando · de · ar'llllls e .ina~ · .. ' 
~~ 'de· · .corpos, . em vez·. de ·.'· . . 
63:JO,gooo dig2.·Se ••••• ; ••. ;... •• • . 8.l::ISOS7t)J 

• Augment.uldo:se eozn . ID4is .19il1'88 mensaes 
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SESSÃO E.M 22 DE JljNHO DE 1855 
ns gtati6eaçõs de exercido, ca,•algadnrns e etapes 
elos com mandantes de. al"JliM das provin<lias. 

"Sal:r das eommissões, em·~l de Junho <\c 1~.
J. J. da Cunha.-Ca.-dido llmdc.o dd .·1lm o-ida.
J. J , .de Lima e Süea &ln"ittho. » 

Use o seguinw parecer : . 
« A commissão de _pensões li ordenados, a. queu. 

foi ·presente a petiçao dirigicfa 9. angusta camara 
pelo D•·. Juaquim José da Silva, lente da Cl\· 
deira de pathologia· interna nn. e~eola de medicina 
rla .oorto, kn-to· ·em consideração as mnitn run
dam~utacs razões em qne · u supplicant2 se hasêa 
para implorar a graça de lhn ser concedida urna · 
licença de· um anno com -o~ seus vencimentos por 
inteiro, entende que; em vista dos prceedent'' 
ba~ido.s para com outros peticionario.9, seria da 
mais manifesta injustiça que fosse desat.tendida · 
a pretenção do supplicante, que na· verdade é um 
dos lentea mais antigos daquello. e&eola, e qlte 
no. des~mpenbo dss {uncções . deste cat-go se tem 
havido sempre cem muita · assiduidade. zelv e 
intelligencia, sendo exemplar no cumprünentn de 
todos os ~eu.; deveres ; e por outro lado não 
pó<!e a commissão e.ntrar em ·duoo;idà de ·que o 
s .lpplicante psdece uma gt"&oo;issima enfet·midade, 
que ~eguramente comproniettcr.<· sua exis teneia; se 
não tiver · o descanso e o tratamento. que lhe é 
aconselhado por todos os medicas que o · têm 
obsenoado; Nestas ch·cumstoncias, e porque com 
effeito o suppllcante é s.obr-eearregado de numerosa 
!amilia, juls-u ri commissii.o que devet·á ser de
cretada a autorisação que ·se . faz precisa, :llara 
que · o governo possa conceder ao pet-icionsno a 
licença de qne $e trata ; ~ . pois propõe que .para 
cs.<e fim se adopte ·a seguinte. res!llilção : 
. « A ':'SS~mbiéa gero\' legislativa resol"C: 

• Artigo unico. O lr"verno ~. autorisado a con
ccd<~t um anno de l1cençn com 'todo1 os venci
mentos por üiteiro ao. lente da ·Cadeira de pa
thologio· inte~na da eseola do~ med.ieina dn córto, 
o Dr- Joaq~itn· Jos.; da .Silva:psra trata!" de sua 
sailde on·ie melhor lhe· convi~r ; 're>·ogadas para 
is.io · (lllllesqner disposi~.;;~s ·em contrr.rio. 

" Paço . da cama r$ dos .deputa-los, 22 de _Jupho 
de 1~.-J. E . tU N. s: L obato.-Gom.:s R•be•ro. 
-D. F . B. da Süoeira.J> · 

o 'sr. ~nula· Fon,.oco:- Quero appellar 
para o. géoerosidadnd~ da camara 11fim de nppr.>var 
UID 1·equ~:rimento ~Ue ·YOil fazer·lhe, Q estado 
latil.iy!&vel de aaudt~ em que se ach11 o Sr. Dr. 
Joaquim Jo:oé da Silva ex age qne elle obtl'nha o 
mai~ · ])reve possível a licença de que trtlta o 
parecer ·da cotnmissiio. ·de pensu•a e ordenados 
que acabou de ser lido: por . .isso PGCO á. eo.mnra 
que bRja, de dispensar ·a impressâu \leaae par~
cer, c ttne taml>em appr<!ve ~ urge•lcia para q~e 
o mesmo parecer entre Jâ em d•acn•ailõ. 

Consuttada a camara a este -respeito, <! dispen
sada a hnpressi'io e approvsda a urgenr.ia. Entra 
port.auto e m primeira : discusSlio · o projecto rela· · 
tivo a . esta materia. · 

O Sn. D. Faurcrsco :-0 négoclo ~ muito simples. 
Peço a paluvr,t. · 
. · ~ Sn._ J. J •. l>A. R-OCHA. :-Ha pessoas que têm um 
JUl>«> . tãO . .:laro e perspicaz, que co~ uma simples 
le•tura ue qualquer papel n;lo so comprebeo-

• d~m a qucstiló •tue nellc se ve•Jtila, oomo mllsmo-
formão o seu jutzo a rdspeito, e outras a qu~m 
não acontece as•im; eu pertenço ao uumero· 
d<'Stas. 

Declaro que tenho plena con6an~ nas commU!
sões d:l cas<~., e tAnto que possv du·1bes o me11 voto 
ás cegas. ' 

(Ha u>n aparte. ) 
Não é pot"étn es>e o· voto que devem .)s dar;. 

pol" . isso qt.tizora s::.ber o que é que nos · oe
eupa •. de que commis~lo é css~ pa:·~cer, o ·o{ue 
conch~c, sobre o que. se funoi>< . .. "fu•i" i~so t·•l·•)
bia Ct)tl_:):~~Ui<.lo SO 0 nego~in n ' ) (uSSQ l ~VatlO. 
tão prccipu.aiqrnP-nte, dispo s·on h ~" publlc,..,.ll}, .. 
int •rstici.,s, vul.ando·se urgen ·h<. Foi para obter 
estas e:tplieaçõ.-s que pedi a paU.qra. 

O Sr. Lni.z Oa.rto~ :- ' r& prP,sident~~. fl l"!d i 
a pal:\vr:> para olnr algumllS i~f·Jr,.·t:ue~ ll·> i\l~.:~~e· 
deputo~do qu~ acaba de sent.a:··s·•· . 

' Felizmente trll.la-s e de um h •mcrn resid~11te 
nn Rio de Janeiro , e que não é desconbc
ehlo. (Apoiados.) Creio me.;mo que o illustre
deputado. terá.nuões· paro1 o conhecet• mnito de: 
perto. 

O Sn. J . J. DA Roct<A :-Quem ~ ellP.? 
O Sn. LciZ ·c,,nLOs:..:..Trata-se do Sr . Dt·. Joa

quim Josó da Silva. 
O Sa. J. J. DA. Roem .. :-Sim, senhor, conheço-o

muito. 
O Sa. Lotz C>.RLos : - T~áta-se de um ho

mem de ·bugos annos do SlT\"iço do mo.sis
terio e de outros muitos. (apoiados), de um 
homem qno se acho. ;·etido em sua casa !lOr 
uma molestía reputada Sl.lperlor aos recursos da 
medicina • . , 

O Sa. J . J. DA. Rocír ... :-Não sabia d isw. 
O SR. l:.utz 0.\ttt.os :- ... de um bom em qu.o não'· 

es tá em cireum~to.ncias de podu di~pensar 11 1;rnti-
6.csção que. Ih~ wmp~te corno lente da escola de· 
medicina destn córt~ ... · · 

Clot.\ \'OZ :-Apoiado ; está po't;>re, sem meios de >~e 
poder tratar. 

O sn. LtJt?. CAllLOS: - •• . de um homem que· 
nilo pooe soffrer o onus pesado que os novos 
estatuto~ da escola impuzet·rlo sob~ os· lentes, 
ainda. mesmo itnpedidoos por motivos legitimo>:~, 
e a~ pelo serviço publico: de ·mo.Mira quo a· 
falta de exet·cicio, muito embora dependente do 
uma comn\i;Wia n que esteja ligado o interes"o · 
publieu, ou do do~emponho de um outro do
ver publien, .nii.o ilahibo a.o~ lentes du escolas . 
de serem rufminadoil ~ora a perJa dàa gratifico.· 
çõesl · .. 

o s~-~ J. JJ, c1a· ao<:b:a : -Sr. pr<::sidente, a 
cama·ra acaba <le app•'O•-ar, a ~dido dll um meu 
illust rc . collega, nrn ~·oto expbcito · de confiança 
em . uma dilli suas · commiasil<!S; não sei qual; e 
sobre .uni negocio de que eU. pela minha parte, 
niio ~ho o mellOI."' conbecimeuto. I 

Não 9ei do qne só trata, nãÓ .saf dos. ·tnndamcn- , 
tos do que se trata; .Acabou-se' de ler, é ver· 
dade, ease par<!cer : mas, p.!lo susnrro que haria · 
ná casa, a V<>>: do Sr. secretario .não foi bem ou- I 
Tida; 

Ot·a, um ~Jomem nestas clrcumstanclas, que· 
canta 'lS annos de serviço do magisterio, q~e 
se a.cha ern um cst:ldo grave de molest.ia, que 
niül so pódc dedicar a trabalho algum, e m e· 
nos ao exe11:icio clinico; que precisa -.ntr-dr em 
scrio tratn.mento, e com de~causo e soccgo de 
espírito, ·requer a est~ camara para que lhe . 
conc•dt< licença por .um te mpo malor do que 
nquelle qu~o o governo pOde .conceder , c gozar 
dns vMtagens da sua gratitleaçào. Entendo· 9_ue · 
é isto d a maior equida·ie, se nito de j11S~tç& · 
(apo i<i®$} , tanto ··mnis que o pcl.ieionario não 
pede esta li~en~.a para se .po·ler di'Oertir, o sim 
para poder estar ll!' sua cu ma tratando,se, e·. 
parà poder am morre'r sem estar sobrecarre· 
gado diJ arduo trabalho do professo rato. (Apoiados • . 
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Eis o qu••Jr<J J,J estado lastinln\·cl em que se a~ha 
<J Sr. Dr. Joaquim Jo.;e da Silva. 

O SR. .T. J. DA. Roeu.<:- L:;p>OI':li":J. tudo isto. 
O SI<. LU17. C,\m.os:- A cnmara ·ter:\ out•-o• 

meios de inf.~rmar-s~ do. yemcitlade da· exposiçiio 
que acabo de fnzer. 

Ar.ou:<~ Sn;. Dgp,;·r.•n~s:- N"i<o ó preciso: é 
~xactbsima. 

O Stt. Lun C.mLos : -E tal ó (l. ccinYicçào que 
tênho dos ~eus ~cntimentos de !Jenovolencia e 
equiúade, que espúo se dignad de :>ttender a 
tlio justo pedi do. . 

Apro,·eito estar co1n n. pola\T~l. p.a:ra fllZCL' óutro 
requeritne•lto a·v.Ex . ., c é que st~ digne consultara 
camara se conc11de que esta mntel"ia. tenha uma só 
discussão. · 

Po>to n YOt·);; este requerimento é app1·o~·adc s em 
debate, e eonscguinteme11te eutt·n o proJecto em 
tim:l. unica disctisst'to~ 

Q s•·· o.·Francisoo :-Peço a V. Ex., Sr.pre· 
s\dente, quo teniHI _a bonda•le de .mar~dat~me, o 
parecer da com•ni,;sao. (O orado>' c sa tts(e1to., 

Creio que a melhor inform:tção qt~o J!OS~O dar 
:i. eama~a ú ler o pnrcC1lr da. comn11ssao a q~w 
pertenço, e á qual fot este negoc10 nff.;cto. (Apota· 
tlos.J 

O. Sr.. AOGt::lTO DE 0Ln·r:ta.~:- Já foi lido. 
O Sn. D. Fn\"crsco: ~Quando<"> S1•. sect·et.tu·io 

Mocba,Jo procedc11 a: essn leitura, a ccuunrn·estaxa 
-em continua conyersa, tlueirn-me per~o:.\r, e. ~nt~o 
tptasi .nlng:ueln a O~\\-io; accL·esee·ncto ser bnL:X;.\ a 
v oz do Sr. secretano. 

Passo, pois, a ler o p•u·ec~r da eontmissão. (Le.) 
O Sn. Go~ms Rrnemo : - Leia agora os docu-

m entos. · 
O Sn." SA.-.ÃO Lon,-ro Jmaon:- o· p&rccer ~ o 

transumptv ftel. dos documentos • . 
O Sn. D. FnA"crsco: -Lerei um nós :tl:>nixo as

signados dos Srs. Drs. Manoel do Yalladiio Pi
>nentel e .Tosé Bento da Rosa; é o documento que 
o;egue. (Lê.) 

Lerei t11mbom um attestado elo Sr. dircclor da 
-escola.. (L e.) . 

Xada roai;; ·tenho a dizer s~níio que. esse in· 
dividuo est•\ em muito mits circumstn.nci,ts peca
oariâS, c sobre o se~ estado de saude nada posso 
uizer mais do que os motlicos dize~ em seus 
.attestados. 

VozEs: -l\ftlito bem, muito oom. 
o Sr. Au~usto <J.o OUY<>(ra:- Eu devo 

antes quo tudo lamentar, :Sr. presidente_, qtte ~e!1do 
decorrido tão pouco tempo desde que fo1 .denmtt\"a· 
m~nte rçorganí~adn ~ ins~rucçii~ tmbliea supcricr, 
seJa hoJe presente a deltbcmçao da casa um pro
jacto. igual ao que se discute, Si!mpre suppuz 
<J.Ue usando o governo da autor1saçao de reformar 
a instt·ue~ão publica superior, cssn refurma fosse 
fcit» de . modo tal que. os profes~ore~ que fnziiio 
parte desses estabel~1mentos es.tn·~ssem. em-con· 
dições de exercerem o mng•ster10 sem .1nterrup· 
ção. •. · · 

u~r Sn. DEPI:TAoo:- Is;o ê outra questiio .. 
O Sn. D. FJUscrsco: -Isso é umn censura ao 

.Sr. ministro do im[!erio. · 
• . O Sn. AuG1i•To nr.: Oun:m.\ :-Será antes uma 

eensum :\. idéa da resolução do qne a.o_go>erno; 
mas vejo pelo projecto q11e o contra.rio se deu. 
{) goverao, Sr. pre-sidente, tendo jubilado a al
.guns professores, é natural que ell<! não teria se 
esquecido de fazer a mesma graça a esse pro· 
f~ssor, se é que elle se acha nas ciscumstar.ciss 
.criticas da saude em que se diz. 

. So <> peticionario_ aã'o póda continuar no ma
gtstcno, eu cntendta que a eommissi\o de peti
çUes c ordenados. tão caridosa cumo se mos .. 
tra... · 

. U:.c Srt. DnPUTAnO: -Caridosa não, eltn é 
JUSÜ. · 

O SR. AuGusTO DE Or.tv.:rn,, -Ju~to. c clu·i
dosa devia faze~: .alguma causa mais do que fez: 
tl>CO _e, eu vou. alem dos desejos da commisslio: 
d~snJ:I.ra antes votar por um projecto que rc
mettes<c todos esses papeis ao governo afim de 
que elle desse a ju\lilar.ao a.esse profdssor .•. 

U~o~ SR. DEPUTA.oo: - Boa ~aridade·l Ia ferir 
aos interesses desse professor. 

(Ha out,·l) apa1·tc.) 

O Sn. Auaus·~o o.: ÜLLVE(R~ :-Se etle jú tem 
.v~ nni1os da l~i, çomo um nobre dcputttdo me 
d1z em y(lz batxa, a ca_mara n.to· de~e ap{lrovP.r 
este projecto, tanto mat~ q_ua.nto esse indtvidur> 
nao p<ide continuar no magtsterío por doenças .•. 

U:.r Sn. DU>CTADO: -Para que o nobre depu
~~doic~~o se oppóz o\. pretenção do juiz de direito 

· O Sn. Aum::~To. DP. 0Ln"ETRA·: - Qner o nobre 
deputado que mo o p~~ nha a tudo que se apr~
sentar nest a casa? N ao basta o quo ·tenho de
clarado e que passo a repetir, isto é, que· hei 
de votar ''ontra tudo quanto fôr. augtnento de 
despez<l com '> pessoal, exceptuantlu algumas 
pensões concedidas a viuYas e orphãos de mili
tares n10rto's no campo da 'batalbn, ou concedi
das po< outras circllmstunci:ts extr.wrdinarhts ? 
.-Devem nottu~ . os nobres deputados uma causa, 

· ~ é q no ett von além: de seus desejM, .que niio 
que~o ser contra.ri~ ao tlireito qtte tlnn o~ emprega. 
dos publicas nas circumstancias do peticionaria, 
que ttiÓ abonado tem sido nesta Cll.S<I(lclos seus 
rollep;a'slerites da faculdade demediéin:l(apoiados); 
ma; quero que tudo. se faça. em r.sgra, e por
que l:ioje se conceue esse favor, atte1ttu~ as .cit· 
cumstnncios tiio triôtes em ·qu" se diz achar-se 
o pet.icionario, ni'Eo fiquemos pelo facto de hoje 
suJeito; a a.mauhã conceJermos a mesma graça a 
outro q llú nilo esteja om taos circumsta'<cias, mas 
que po;sa ap•·esent.u muito bons do~umentos 
apoiando a sua pretênçiio. 

Ul! Sn. DEJ.>OTA.DO :-Oi precedent6s .já estão 
estabelecidos. · 

o Sn. AuGus-ro DE Oun:uu: -E é exactamente 
contt·a ~lle8 que clamo. . . 

Vejo mais, Sr. prooídonte, que .a nobre com
missüo dá lLO p !tic10nario licença e01n todos os 
seus v~ncimentos. Não concordo, Sr. presidentP, 
pois que íssa imporLa a deL·ogação de um prin· 
ciplo estabeleeid.o na tabella qne· fixa os venci· 
mentoi d<Js lentes das fac11ldades de medicina o 
de direito .•• 

U:.~:.• Voz:- Se não fo>s;e der<:>gAção não vinha. 
r.o corpo legisla'tho. 

O Sn. Auot:STO DE Ú.LIY&IJU: - Pa1·eee-me me
rios· e:<.ncto o que diz o nobre depuhdo; o meu 
nobr<l eollega sabtl que o governo só póde con
cedilt' licenças atú 6 mezes, e como o peticionaria 
pede uma ·licença por um llinno, -ois' pois a razão 
porque elle dirigio·se ao eorpo législativo • 

Digo, S1·. presidente, que o ravor que concede 
o projccto é a derogi\Qi'io de um principio osta
belecido · nest:L casa, quando se adopt1>u a taballa 
de que ha p~uco· falleí: segundo ella, as ven• 
cimentos dos lentes de. que trata silo divididos 
~m- duas partes, umA consta ol<>· ordenado fi.Jro,- e a 
outra de gratificação, só tendo direito. a esta se-
gunda pa~:te aquolle prof~r q u.e esteja em exer
cicia ... 
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U>.t Sn. D.:t>t:'I'A.DO, -E' porque se altera P.!>Stl 
disr-o$;~ii.:> <)ue esso negocio fvi propo!!t() oi. ca
mara. · 

Ou·1·ao S i<. Dt..'PUTADO, - E dem&i~ n :io ha. aug
meoto de d~speza. 

O 8&. Av:;cs-ro DE 0LtYEl!U.: -Então sc n:'io 
h3 al.lgmBnto de dcspeza, niio sei paro que não 
se dá. licauça com o ordenado ~ . gratitlc~~iio. a 
todos os enopregauo~ que querem passea•· ... (Re-
clamaÇões.) · 

· U~t Sn. DEI'UT>J>.f: -O nobre dcput:ldo cs~.l 
nmi1o injusto. 
. 0 Sn. AUGUSl'D l>t: 0Ll\' llinA.: -... OU que 
precisem trat.ar d~ sua sal.lde em qnntquer parte, 
ou it a· paize~ estrangeiros ostud11r. 

Acho ·m uitn prejutl ir.ia\ que a camn.ra tcnd'o f~ i to 
pesal' sobre us eoft·es publico& um enorme a~
crescimo dti doRp~za itlual ao qnc trouxe a·· ro
!o•·ma da Jnstrue~üo ·publ ica s uperior, vil hoje 
!az~r peS>ll' ainda essa despeza, des~z:t. que podi1\ 
e'l"itar. · 

E ntendo, Sr. pr~idente, que o pctieion nrio, com 
o shnplts- ordeuatlo, que n ão é pequeno, pois que 
sóbe .a '2:1l0J9 . s~r11 gratifica<;ao, púJc ir á Europa 
trA.tur· de sua sa udc. 
. (Ha um a.pa••le.) 

E' mesmo por saber qu~ com essa quantia qual
que•· enfermo ~e póde tratar <!m paiz estrangeiro 
que o digo, pois tenho a expcrieni:iR. propria ; j i> 
êSth-e J oente em .pai:t:es estrangeiros, quo.ndo para 
todas as mlnl1as dMpezas niiu dlspnnha da quAntia 
de doia contos annuae,;, ·e· fui scmp~'l pcrfdta
mentc c•IrRdo totlas as vezes quo alli adocei : 
finalmente, senhores,- se todos que ,-h·cm na Eu
r opa precisassem de ·2:0009 pa.111 (ratar-sc quaudo 
estives~em doentes então muitos· mo1Tcriilo. 
· Os nobres deputados não devem cnxer .. ar em 

minhas. pala,•ra~ desejo algum ele ferir os direitos 
d esse Sr . proí~>SSor que eu nllo conhe~.o. os no
bres deputados que o conhecem podE!m ser l e
vados não só por· principias de iusttÇO. (apoiados), 
e tnmbem pelo estimulo da nltulçiln; mas en que 
uão obed~ço aos sentimenlus de a!To~i<;ito quando 
$e trat.a de dinheiros pubtioos, para ser co h~
r~otc com ·os principias de econonon1in que sem
pre h ei s ustentado, não poSSO \"Otllr pot• UUl& 
de5peza que ao meu ...-er podia 8el' e\·it.ada, · e 
a inu:.- menus deb:ar do provocar nmo. discuss:Io. 
u~ Sa. Dt:l'I;TAOO ; -Mas jl~ \ 'OtoU ba dias em 

um proJe"to semélb.ante. 
O SR. AuGOS'IO · OE O LIV!ltn.\: - Con.o- sabe o 

nobl'& depntndo 1 Só se adivinhou, pois n \'OtQ.Çí'io 
foi por escn1t\nio 'secr eto. . · 

O ~ES)tO Sli. DEFUT.mo: - P elo m enos ·nii'JJ fo;z 
opposi~ão • . 

. 0 ~AUGUSTO D~ ÜLIY.&IUA! - Se O nobrtl d~pu
tado entenda que eu devo s.:mpro moth·s.r o tneu 
,:oto em negoelos particulares, eUt tAl hvpotbese 
v er-me-hia obrigado a fa!lar todos os dilis; e eu . 
l he direi que não estou disposto a in1portuu11r 
todos os d1as · á cama.ra. . · 
Pa~ece-mo portanto, Sr. presidente, que n ''ista 

do que tenho expandido não posso por ora prcotllr 
. o meu. voto ao parecer da eomml38lio, porque, se o 

peticionar ia se neba em eircumstaneias de m•>les
tias graves e ineuraveis , deve antes pcdiT a sa a 
jubilação. Além disso, não me pareee acertado 
qu e, t endo· 11 eamara ainda 'bontem appro,·ado a 
réfo•·ma da ·tnstrueçâo. publica superior, yá. hoje, 
por ass im dizer, dar um passo lncoher<)nte e esta
bel~cer por uma resolução uma excepção á regm 
que hont.em adaptou mareando o.& 'Ordenados dos 
l entes de maneira taÍ que os lentes que por qud
que't mo\iYo deixllo de exereer·os s~ul! l ugares não 
possão ter dlreito a gr11.tifieaç.iio alguma . . · . . Isso 

SGria Fi.Am 1tuvida um preeedcnte (u.nesto, e sohr.! 
esk, que na opini1io <los nobres d••puta.los e~ta\ 
fundado em mu 1ta. justiça e cqnidn~e. pro>cllromli:> 
apoio.r-se outras preL~uções, que tamb~m possno 
npres.ntar em s~u !av•>r documento~ sem<-lhantes. 
purq•te no: nosso p aiz nadn ha mais fli.cil do que Qbte1· 
•kcumentos offi~tosos. {Il.:clamaç~es.) 

O Sn. F. 0CTA'I"uso:- :\fas os que .tcompt1nhi&o 
o par~cer n:1o sã.o officiosos. (Muito$ apoiados. ) 

O Sa. Au~usTo DE OuvEm.\ : - Se1n contrariar 
I!C>Ul part.e 110 nobr e rl<!putado, o meu nobrc-Cilllega 
ha •le pcrm\Uir que eu ll1e leinhre que muitas vezes 
apparecem -nest' cnsa doeument:Os firmados por 
n9mes l'!1SPAlta\·oiR, e q_tte ne.rr, por is~o deixão de 
ser officlo"'Js; nadt\ m'ltS fac1l do qllc affirmnr-~ 
em u.m papel que !uláno de -tal e'atá doente, !Re
c/amaçõc$.) Basta le•nbrur oi cumnrn d• que quàndo 
se . ahre o jury apparccem l"gv innumeros attes
tados de doenças, ficn logo meta·l c da. poputaçiio 
doente. · 
· Ul>l Sn. DEI'CT.\DO; -No. easo presente uiiv se 

pôde admittir que o nohre tle[>utado a;sim se 
~xprima. 

O SR. Auuus·ro nE OLI\"J::IIl.\: ....:.. Eu·· presto todo 
o credito a estes d•x:un..entos; mas os noores depu
todos são demasiadamente. justos po.ra com•irem 
que muitas vezêS apearecem nesta casa. d<>cnmen
tos apoiando p reten•;oés que n rio s:lo iniquas. 

O Su. C .. :mmo Bonoll.S:- Sempre que 11qui 
\'ierem pretcnções no c.aso desta, hd de votar por 
e lias. 
· O Sn. Atrou~To . 1>•: OuvEitt.~: - Comqunnto mo 

n:lo seja licito du,·idnr dos nomes s~m duvidD muito 
respeit~veis, que ftrm1to os docnmentns quo acbm· 
pnnhfu> cst11. preten1'iio, todavia a pr:J.tlca que tcn h o 
da Yid" publoca me tem most rado que docqmcntos 
tem havido lirma:.!os por pessoas .-espeHaveis , sem 
que por isso de;,.em ·ae ser inexaclos. 

O Sn. S.wxo LollATO . .Jcxton : - !'.tas este não .; "'m attestado gracioso. (Apoiadcis.) 
o sn. AUGUSTO l>E 0LlYElll!l. : - Os n obres depu

tados são sem duvida muito entllusiastas do pro
jecto, mas eu que sou contrario e. esses fllvorcs, 
que tenho. por _principio pugnar l>ela. economia dos 
dinheiros publ •c<>s. não posso detxar de Yotar con 
tra .clle. (Reclamações.) 
··o Sr: SA...-A:o Lo!LI.To .lç~rol'i,- O nohre depu
tado t.em falta..! o a . todos os ~c veres da caridade 
cb1•istii. , (Apoiados.) 

o sn: A um::sTO D :J ÜLITEI~A.: -0 nobr~ deputado 
espinllou·se lH\ p'OUcó quando eu diss~ que a com
mtssao tinha sid<' caridosa c al!ora censura-me por
qu'e n ão lenho caridade chris1a. · · 
. 'o s.~ . S .w:i.o L oD.\'1'0 .To:<IOR :-o p~imciro de,·cr 

da caridil.de chr\stii é o Rcdile e.-!lo omnibu., omni« 
debita., ·e PQrtanto a quest.'iü não ti de ft~vor porém 
de justiça. (Apoiados.) . -

O Su. ArrGuSYO o~ 0 Ln'Etn,,: - ~íus Pn entendo 
que e.;Ul casa nüo é uma caso~. de ~ridAJe, ·~ q ue 
niio pod~mos ín~cr fEl vorcs ucm neto~ \lC cu•·tdatlc 
com os Jinhciros publieos (apoiados) ; quem qui
zer qu.e os faça de sua _proprta algibe.i:ra. 

O S n. Sn·ã.o -Loau o.Jurnoa:- A questão j(l. se 
disse que não é de earidaie il.etu de f:l\·or, é de· jus
tiça. (Apoiados.) 
_ 0 Sn. A UGCSTO OE Ot.lVEIRA :-Eu entendo que a 

!acuidade de medicina i: uma congregação de lent~ 
que tém por fim ensinar di;cipulos que ...-ão curar da 
saude da populaç,io, e não Ulll hosp1cio do !'f!VBl}dus 
cheios de molestul.s inenre.veis, e que : este1ao cons
tantetnente pedindo a o c:orpo legislativo favores 
desta natu.rezn. . 
. · Desejaria qu" o governo t~a~as~e de jubilar _llque 1-

l es ~'n- professores que estivessem · nestas nr<:nm-
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stancias parn assitu n05 dispensar de occuparmos 
a nossa a.ttenção com projectos identicos, aftm de 
que cada qual n·t•> se an•ore nqui eomo muito g .. ne
roso, como mnito c>~rido.io. [ Vi.Ms ''eclamaclies.) 
Acho summamcnte incom·enlento que ~.O•ítinnem a. 
exercei' o seu eargo no magist.urio profo!ssores que 
Mllehii.o impussibilitado3 por motestias. . 

Nilo me admil"!l quo esta proton~i\o tenha tnntos 
proteet.,res nesta ollsa ... (R~clamaç11es.) 
u~ Sn. DEl'liTADO : -A qn~stão nii:o é do pR· 

it"onat.,. (Apoiados.) . 
O Sn. AcG~'STO DE Ouvt:tnA.:- ... porque tra~ 

t&ndo·so de un1 pNfessor da. !acu\dade de· medicina. 
da eôrte, c ha.vend<> nesta. casa profeSS•lres muito 
distinctos dessn aclvl•:miu, é multo. natur;ll <llle 
''sse~ scnho~es pu:;no,1n pelo di1·eito que entendem 
t~r es:oe seu collega. 

u)l. ~n. DEPUT.,DO:-Ent~o .; n~gocio de pa~o-
ll:lto. .• . . . 

ordenados dos. profe;so:res da escola de medicina .. 
Olmpare o nol5•·e deputado o ordenado dos pro~ 
fessores de outras capitaes aonde não ~e despendtl 
m•nos do que nn R•o de Janeiro, com os o•·<ie
nados que a•1ui. per.eehem os J~tes; e vet-á a 
di.f!er-.nça que ha. entre uus. e '\~t~.'!- . · 

2Senhortts, um vc.·te.ano -dfl SCle-ne•a't v~lho ser· 
vidor de. esl.3do, me~ico pbilant!;opo como ol o-
8r. Dr. :>il'i'a, m.,rece seguramente que so lbe 
faca a justiça que elle pede. 

E como se ba de pmteg"'' deceuidamente as· 
le~ms? Será negando esta concessilo, quando no 
m~lo de tantos e:otemplos de nccumu!ações e.scan· 
do.losas, que n:io se potlerà contestar; quando· 
muitos .da<tuelles que tem merecido a protecçito 
,JP- diverso< miní~tt!rios qutl se têm succedido no
paiz accumulào de7.P.rtàs ~~~ contos, .contra o qU:e· 
ainda não •>UVi o nobre deputado. lcva•ltar a sua 
VO>.. Cll•: 1}11: é dn maioria, e .como tlll .. deve in• 
liuir na tllàt'C' · A ' '" a<ioninistnu;i\o·; como, digo, 
no m~io de tud" isto> se .põ.le detXAr de apprt>Yllr 

O Sn. Auou<T<> DE Or.•nun.\:- Não "dil!O isso. e 0 purecer •1u., "" di$cute? 
""~"s supt~·nho que B$ informacões "dada> pelos Sr. presidente; crd" que sou insuspeito pr<;~-
noh•·es dcputtJ.dos i•ccrca dcl .,gt..aJo d~.saude d<Jsse ,111uciMnd, .. m.: clc~ta .. maneira, porque, de•de que 
profe~sor ~~o gegurttmente c~nct.'\s; ellas mo con. f·nlm 11 ;SP.a~.) uca:~ ;;asa, o meu praposito Coi. 
v encem "de que •·ca.lmentc, o individu<> de que se s~m{lre pugnar peltt ec"nomia, pela severa. ec:"o· 
'rata está tl'un; lament.wel estado de sauJe; mae nomu1 dos colus publieos; entretanto é c?m pr~Ucr 
ib<O nilo ob"çta n que cu repita que o prujccto vai que dou o meu ~ooo a favor do parecer da nobre 
estabclucer um pt•ecedente f•mesto, e que.ne$t~caso comm_issi'io. (...l.I'JO.iad()s.) Deelaro à catriara. que 
scrill mtliS ()00l'CniCII1<! que e~se prqfe.iSOr . .fOSSé Dli1guem O SOfiCltoU. ',. · 
jul>II~Ldo con1 o l!ell urdenado __por inteiro, se é que 
elle tem os ann<ls da l•i. Isso me parece que VOZEs =-:'- N ~m o mç~. 
seria jti um granuc favor, porque alei que marca O Sn. MEtt.O FnA:.co :·- ..• uwa. só pessoa m~t. 
o prazo tl'io eurlo para a jubilação dos lentes dl.ll'ia não fallou àcerca deste objecto. E' o respeito que-
tambem estabelecer que o magistcri<l· fosse Só com- tributo a um muito illustmdo e honrado servi-
posto Jc pessons em perfeit'"' esta,do de saude, e dor . do esta.dó (mui tos apoiados), é . o 11.mor da 
com todas as faculdades s:1a e· perf•itas, sem o· justic.a que me .fo.z pronunciar desta fórma. Como· 
meuor contnetn de molestia. No entan~o.a jubilnçào 1·ejo que a camara pensa como cu, limito a estas 
me pa•·ece ser o favor a que tem direito o peticío- pouca; obser~nções a re•posta que. tinha de dar. 
narlo; mas uar-se, como prõplie a nobrecommissiio, ao huurado membro, convidandu·o a. q11e em occa-
lltna licença eom todos os vt~llcimentos, 'sem ao me- silio opponuna apresente, como hoj e fez, e .espero-
n •>S axc.'ptuar a çratific~o de excrcicio, cu acl)o que fttrá,o wesmo zelo -pugnando pela~ economias, 
que seri" um p1·eced""te funesto, e por isso voto pronunCiando-se contra.· P..;sas accumulações, contra. 
""ntro. <> pnrcccr é contrll todos os mais em casos e$Sl15 sine C'jSri1S . que o nobre deputado não dev&. 
identicos que ~e apresentarem nesta casa·. ignorar que existem. 

O Sx-.Mello Fro.nco :- Dit·ei mui te. poucas Voz&S :- Muito bem 1 
pala nas. porque Jelizmrnte rne parece que :1 ca- . 0 Sn. ·PuESIDE:O:T& :-Tem a pala.Yra. 0 Sr. Can~· 
mnra ~tà r esolvida a votar a. favor do parecer da • 
commissâ<>. {Mu; tos upoiados.) Louvo, senhores; o 

1

, .dido Borges. · · · 
zelo d~ nobre deputado, depl<>ro porém que S. Ex. VozEs:- Votos, votos. 
me parecesse. un1 ~011co contra.dictotio· quando 1 o .sn; c.,~nr!JO B)RO<:$ :-Para se votar cedo. 
di•se que; lhe pn1·~cia censuravel que· tendo-se 1 · 
ba pouco reformado. a escola de medicina, . se 1 o Sr . .Augnct:o do ou-.•eira:-Sr. pre
-venha já hoje p edir uma. tli.<p~ns.t da. ! lei. (.A]Wi<i- I sidenl.t!, agrndeco co•·dialmente o conselho que u 
dos.) O n.:.bre dep11lado esqueeen-se de. que ainda nobre deputado que acaba de sentar-se fez-me o 
h il 4 ou 5 diM fez o favor de ped;r-me que. en. ' f«vOr de <lar, de que para o futuro eu tro.tasse· 
vota.ss.. n favor da p~etcnç.~o de um ·estudante i de do",;empenl1ar mellt•lf 11s. minhas fo.nc~ões de· . 
que est.n·a no mesmo ca;o. (Sen,sação. ) J- deputado gemi, membro des~ casa. Supp•mho 

0 Sn . .\uGuSTO m: OLtYilmA.: _Isso· é muito I que o · pro~dimento ql!e tenho ob:<ervado sempre. 
differente. INdo apoiaâos.) nes te augusto recinto Lle ~·ia dispensar da. purte 

1 do nobre depnta\lo a.s observações com que me 
O SR: I-k'l.Lo Fn.,:sco : - -Infelizmente ê só no , honrou. . 

Br~il que se dão c:;asos llessa natureza. (.tpoia- ,. O noure deputado, justo como é ha. de r eca
dos.) 

1 
nbecer que em quasi todas as meàidas que t.\m 

:>c o Sr. ·nr. SUva fo!<se em qualquer pQrte 1 stdo. propostas .e submet~idas á coMideracão da 
da ·Europ;l o que ê no Brazil, s~ria um homem i casa ttazendo au11mento de despeza, uma sô por· 
opulento (apoiados), teria gran9e fortuna, o nlio , il..iSÍDl djz~r. niio passou sem que solfres•e os 
lhe seria. nec.!ssario 1·ir pedir esta dispensa ao ! meus reparos. O nobre deputado ho. de recorda.r-sl 
CQTpo legislativo. (Muitos upoiados_.) · · ' de que esse- . mett procedimento me tem valide> 

Saiba. o nobre depntado que esse illustrJ me- j alguns dissabores, porém qua.ndo cumpro o meu. 
dic••. ilurant a epidemi,. J.n febre amarella. prestou dever arro~tl·o de b<>m gn~dú as odiosidades nesta. 
rcle,•antissm•os t.-erviços c gratuitamenlo (muitos casa, part>io d'oride partir. Se o nobre deputado, 
apoiados) ; saiba mais o hoor11do d~putado que pot·tanto, quizesse ser ju~to, veria que eu niio 
o ·:>r. Dr. Silva. é O· medico ua. pobreza do ltio precisava do .éll couselbo. para. melhor desem-· 
de J<~ndro im.titos apoi<zdos) ; tsto é , pubJ:co, penba1· as -minhas funcçõcs Desta casa, sendo que-
não ha queol o desconb.:ça. (Apoiados. ) Saiba tab·et eu- neeesslta.ss~. uiio de . conselhos, porem. 
tamb.om o nobre deputa lo que se elle.pede ·esta · de melliur"'l exemplos, afim de não faltar o.os me~, 
lic~nça é porque, tendo 2:l aunos :.de serviço P.reced~otes. . · 
publiCt>, set-lhe-hia muito inconveniente perde!: O nobre deputado ta.mbem disse que havia. 
esíias migalh.1s com que foriio augmenta.•fos O$ uma contradicçiio manifesta na opposiçâo que eu. 
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fazia ao projecto, porque ainda . ha dias solicitei 
o seu voto para· a dispensa de matricula p...-a 
um e~tu:lante. Ora, se cu faço opposiçã.o R<J pro
jecto porque d~e.ocmina. uma despeza. que me. pa
rece que podill:'')'!er evltada, onde est.á a -contra
dicção'? Por v.e.ntúra a dispensa ·de ffi(ltt·icula de 
um estudante traz nlguma de;;peza para· o esta
do? •.• E antes as matrieul~ nos estab~lecimen
tos de ensino pu.blieo não são ,.e .. bo.s de re-
~i~? . • 

O Sn. CA:o.tnmo Bon1ES :-Em todo o caso ha dis-
p ensa da lei. · 

0 S>t. ÁUG'CSl'O DE ÜLIYE!r.~ :-0 DObro d~putado 
$abe que os· estatutos ultimamente organi~ados 
pelo gm•erno determimw que !eebadas as matri
culà,; não póde um estudnnte em caso algum ser 
admittido em virtude de semelhante disposição: 
para alguns casos é forçoso o recurso ao corpo 
legislativo. TTatava-se de um pobre estudante que 
acttando.se na capital da Baliia; e pt-ecisando da 
guia · da faculdade de medicina da côrte onde 
cursou cinco anno~. essa guia chegou-lhe tres dias 
depois· de findo o prazo marca<! o parn as m a.tri
~ulas. K nobre eommissão de· instrucc;ão pttl.llica 
destà. ·casa; . muito bem- reconheceu q_ue esta falta 
foi inteiramente involuntnria da p;1rte do peti
ciona rio, tendo essa· demora da guia sido occa
siona.da em consequeneia de ter arribado o '1'1\.por 
que · leva v a a inesrila. guia, e· q Ut. por isso· chegou 
á Bahia com uma viagem . mais longa <lo· qne 
.costuma. Ja vê pois o nobre deput!l.do a ditrer-<Jnça 
que. h a. entre urna e outra co usa · 
·O nobre àepu.tado a quem me refiro, bem longe 

de molestar-se; deve pelo contr11rio regozijar-se 
de eu lhe·ter offerecido oceasião para fazer 1\larde 
dos >;eus bellos sentime.ntos de generosidade e 
niesmo .. de· e:nthusiasmo que apresentou em favor_ 
d'o aasumpto de que tratamo~. Eu· seguramente 
-ll.~mpanbo ao nobte.deputlld,o em todos os nohres' 
sentimentos de respeito e protecção para ·com as 
letl"llS e sciencias; parec~ndo-me todavia qu~ as 
lett-as e séie ncias em nosso p.aiz nesh parte estiio 
bem protegidas, ao menos tanto quanto permlt
tem as nossas circumstaneias financeiras, que 
niais longe não podemos ir. Se eu não -receia.sse 
.cansar a paciencia da camara, mostraria ao ·nobre 
députado que em ~aizes perfeita.mente · organisa·. 
dos; .q_ue Segu.raméDte têm a instrltCÇiiO. publica 
.em grão de esplendor muito mais liso,nge it·o do 
que o · nosso, esse$ professores não percebem taes 
"<'éncimentus; · 

.O SR. MELLO FM..'!co :.,-Quanto tO:,n1 os profcs: 
.sç1·es de Pariz? · · 

O SR. 'At:GUSTO DE' ÜLIYF.IR.\ :-'Se me· não en
gano o 'professor da escola de Pariz tem 8 ou 9,000 
francos··dé··ordenado. · 

. 6 ·s&. MELoo Fiu:'(cb:-E depois cadn um exa· 
1uirU1ndo. paga :um .. tanto, o que anda .em muitos 
mil francos. . · . . 

·o··sa. AuGuSTo DE O~rv~::uu. :-Se eu quizessc ,! 
comparar os, ordena i os dos' professores da ·Bete 1

1 ,gidl,- mostraria· que· ·esses professores têm orde
ná'· los inferiores· aós 'p"'f~ssores das nossas aca· I 
demias·. Mas; emfim • não ·se tnLta -desta questão; 
o .q,ue parece-me. certo & evidente é que·ha· muito 
pertgo, em materia : de ·dinbeiNs· _pul:ilicos; obedc
c~ ·a· esses "' arrebatameniM: de sentiméntos·, de 
~enerosidade e enthusia~mo ; o que cumpre fazer 
e -attender sempre aos principies ~e eeonom1a,· .. 

'cOmo 'vejo a ~ara sunlmamente andosa ·para 
v<?~~-· ne'ste ! p:tojecto, ' e. ~esmo· ~-ra não cont!?-·: 
-riar· ao . nobre. deputàdo ·gue vat. nesta· ·oceas1ao 
unir-se. ou' fazer parté da' maioria,_. não quero 
pôr ·mai~ tem (lo demorar. tão·· bella alli&nç·a. Vejo 
Que . o nobre ael)ntado estã.Jlerfeitamente de se
como com a· il!u.stre comLm~siio de·· pensões· e 
<>rtlenados; eu convido agora a todas as mais com· 

missões a qu~ apresentem proj,)ctos taes que 
pos.;o1o seml're merecer o assentimento do) nobre 
deputado, porque desta maneira elte !.1rá. p~rte 
d•l maioria. . 

Seguramenté n . nobre commissão de pensõas '-' 
ordenruios deve ensoberbecer-se verido ·que um 
projecto eoa.o· este obteve o voto do um depu
tado ela opposiçio tdo proernin~nte com() ó '> nobre 
deputado, quj\ndo alíãs as out~as commissões da 
Casa. vêm qna">i sempre os .sou~ trnb.athos eom
b otido~ pelo nobre deputado. Nesta· parte pois 

· d·ou . os l'arabens á illustre commiss:io, dou os 
m.ous pn.rabens ao nobre deputado. 

Continüo ·a ..-ob.r contr \ o projeeto. 
Doi-se a màteda P?": discutida, o projeoto e ap· 

provad~ em eseru.hmo secreto p~r G;3 votos 
C()n~t·ofl. sete. 

O Sn.' Pa~!Dl!l11:E:- O nobre deputalo por 
Minas p.·ldio .. a palavra p ela ordem, não sei para 
que materia.·,<:.\'lmn se tem es,otado a· primeira 
ptlrtc da. ordem do dia, desE!]ava· que o nobre 
deputado declaTa.sso sohr~ qua quer fJ.Ilar. 

O Sn. J .' ,J. i:ú Rocta :-'- Era para apresentar 
utmt ind!ca~iio;. mas como a h.1ra esta passada 
guardarei pa:ra· outra oct!&3iào. ' 

O Sn. P<~ESu;;EXTE :-Coq1.o uiio mat·quei a du
l'i.\çao d.., ten~po para a I • patte da ot·deút do dia, 
se o nobrQ deput·tdo qu~r mandar á. mesa· a sua 
indica.ç~o , sem m()tíval-n, visto tet·-sc u~ entrar 
na 2• parte da ordem do dia, eu; a receber~i. 

O Sn •. J. J. :D,~ RocHA:-:-. Guardal-a-h.ei para. 
sexta-fe1ra segumte, e entao a fttndamentarei
espero porém que não me aconteçn o mesmo que. 
hoje me nconteceu. . · 

ORDEZii DO DIA 

PR?CSSSO t;"ÂRÁ DESÁPROPBIAÇÕES DE P•tKDIOS 

O S'R_. FERllE·m .. -. D& Auuan requer urgcncia. para 
ser discutido o projecto n. :H de 1853 que auto
risa o governo- a. estnbeleoor o processo para as 
desapropriaçõ.es ·dos. predios e terrenos · para. a 
eonstrncção de e~tradas de ferro do Brazi. 

Este requerimento é approvado: e entrando em 
3• di~cussâo o rderido projecto, é adoptado.sem 
debate e remettido h .commissiio de redaeção . 

.. ·.TL:ll.IU. DE:_ L'lD~OS 

o Sr. Fo:l"ra>< :·-Sr. prP~de'nte, estA. na 
Ordem do dia. Ulll proj ecto q Ue--'éu julgo u.rgent"• 
vem a ser aq uelle que estabelece como patri
monio 'd>ls · eamn.ra.s. municipaes as terra< do~ 
'inüío<. .Pedia á ' camara, porque é esta um ol>jeeto 
de grand_e ionportancill, que. se ~gna3·se approvar 
a urgeneta ·para· ser elle dtscuttdo • 

PostA a· vott.>S, é approvllda esta urgencia, e 
conseguintemente e·ntra em $a di>cussào o res
pectivo projecto n. · 41, 

'Lê-se o seguinte , artigo additív<i, que sendo 
apoiado . entra .. em discus>ãO' junta\uent~ eom 

o projecto : · 
« Os beus de patrimonio dos muntctplos ex

tinetos ·pertencem aos muntclptos a CUJO terri
torio' os municiplcs 'e:rtmctos ... se reunirem.
.S. a R.-Silva FeJ'ra::_--car·neu·o· de .Ce:mpos.• 

O Sa. FEaill::._.·sr •. presidente; .o ôbjeeto que 
me "Yâ.i oO::cupar é um ôbjecj<o de !l'rande impor
!Aticia) sobre elle. reclamo- não ~o a attençiio 
dos nobres. m.inhitros, mas de toda a camar& 
dos Srs. deputados •. Desejava mesmo que .o nobre 
ministro~da. justiça se· dlgna.,;se Jljudar-me oom 
8$ SUAll lll.Z~. : 

Reclamo. o· ·pare-cer dO; nobro ministra âa jus· 
ti~a : porque sempre apreciei o seu voto· illas
·trado sobre materia que diz respeito não só á. 
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11ossa l egislação civil, mas ao n osso direito admi
nistrativo. 

Havi ;tO tres municípios na província do Ceará. 
Soire, :\lessejamt e Ar~·u:u~es ; po1~ difl'erentes leis 
provinci nJs estes mumc1p~os . forao. exttnctos _e 
reunidus R outros. Os mumc1p10s ext1nctos tmhao 
suas casa$ de camara e cadéas, e uma certa 
porção ele krreno ele logradouro publico igual
mente destinado para os encargos municipaes. 
A assembléa provincial do Ceará mandou admi
nistrar est e.s bens. O procurador fi scal da the
souraria do Ceará:, o padre Sicupira, propôz uma 
acção el e rdnvindicação sob a seguinte base : 
que a extincçãl) de um m unicípio, eml.Jora incor
p orado a outro, deixava vagos · os bens perten
centes á mun icipalidade extincta, e que todos os 
bens vagos, a qnem não é achado senhor certo, 
pertenci ão ao fisco, ou ao poder geral, que }JOr 
conseguinte se Llevião cncorporar ao domínio do 
estado, a cargo da admini~traçã" geral 

Proseguindo ess a causa seus termos, chegou ao 
ponto do ap pellaçã.o por parte da fazend a geral, 
e a r elaç:to de Pernambuco , sob parecer do pt·o
curador <la corôa, declarou ·que na verdade erão 
bens vagos e mandou-os incorporar na fórma 
pedida ao domínio do estado a cargo ela fazenda 
geral. 
U~11. voz: - Ha algum accôrdo n esse sentido? 
O St~ . .FERRAZ : - Está: aqui e o posso lêt', ou 

mostrar. 
Eis aqui, Sr. presidente, o parecer do procu-

rador da corôa : · 
« E' merecedora ele reforma a sentença fls. 42 

que julgou a fazen da publica sem direito á:s 
t erras e ás casas pedidas em libello fls. 9. A or dem 
do thesuro publico nacional junta a estes autos 
fls. 25, mandou proceder á arrecadação ele taes 
bens para serem incot·poraclos aos proprios na
cionaes depois elas informações do respectivo 
presidente da província, como na meBrna ordem 
menciona. Pelas razões folhas e folhas, elabo
radds pelo procurador fiscal da theso uraria da 
província do Ceará:, se prova que essas teiTas e 
casas furão doações da mesma faze nda publica; 
e pois, sendo taes bens proprios nacionaes, e 
dados a es ias camaras antes do acto adclicional 
á cons titnição do imperio, e nem havendo lei 
alguma4u -' te~ha consLituido esses bens proprios 
provmc1acs, nao podem ser considerados senão 
como proprios da nação; e nestes termos a 
ordem c1t.ada se ajustou ás cli~posições da lei 
e d<> que é razoa v e!. Os bens . dos conselhos 
estão sujeitos ao supremo domínio d,~ n ação (ele
eretos de :W de Maw e 11 de Junho de 173!), 
tanto que os seus rendime ntos devião ser arre
m ata<tos em ' lugar publico pelos provedores das 
camaras (regim ento de 17 ele Maio de 1ol 2, § 92, 
e us mesmus co1_1selhus delles não poclião dispôr 
sem licença e approvação régia. (Al vará de 2 
d_e _Dezemb1:0 de Hi~G. ) Ainda hoje taes d ispo
sJço~.s subsistem, . po1s que as camaras pela l ei 
d o seu r .. ·gulameuto elo 1° de Outubro ele 1828 
~Si !2 e 15 têm igual prohibição. ' 

" Achando-se al heados ou usurpados, são arre
cadados para a fazenda publica, yisto que são 
propri"s naciunaes (decreto de 15 ele Julho de 167.>), 
p elo que naJa obsta que a assembléa provincial 
t enha por algum acto seu mandado administrar 
taes bens: essa providencia n e11hum direito dá 
para que S8jão reputa~os provinciaes, e só tende 
a aproveHal-us, e a evitar a sua ruina ou usur
pação, até que se faça ou se efl'ect~e a su11 
arrec~daçao , por ~ndarem sonegados e fóra dos 
p_roprws, pdo mew competente (regimento de 17 
de Outubro de 1516, capítulos 4o 94 e 115) 
sen .. lo assim como expendido fica e;pero que s~ 
ref~rme a senteuça ·rolhas, por ~er JUSta e pro
len~a contra o direito. E custas. Recife, 20 de 
Maw de 1851.-Sou.:a. » 

A r elação declarou do mesmo modo o seguinte· 
em seu accordã.o : 

« Accordão em relação, etc. Que r eformão a 
sentença appellada para julg~u·em, como julgão, 
segundo o pedido 11a conclusão do lil.Jello fls. 9. 
attentas as razões que adoptào do desembarga
dot; procurador da corôa e fazenda. Pague as 
custas a appellada. R.ocife, 19 de Julho de 1851 
-Azevedo, presidente. -Pereira lJ1ontei7"o. 
Bastos.-Leâo. - Rebello.- Valle.- .Fui presente,. 
Souza. l> 

Parece-me que h ouve conflicto, porque havendo 
uma lei provincial do Ceará mand ando ãrlmi
n is trar taes bens como provinciaes, o poder· 
jud i<;iario ncio podia pur fórma algttma revogar 
essa lei. 

Creio taml.Jem que houve falsa applicação elas 
l eis porquanto quan do' as antigas leis clizião 
que' o~ bens elo conselho perteneião ao clomi
ni,1 nacional, decl aravão uma verdade , porque, 
comquanto os ben s elo conselho tivessem uma 
administração particular, pertencião comtudo ao 
grande domínio nacional. Por certo os bens das 
camaras municipaes são ben s nacion aes, Otl publi
cos, não são sujeitos comtuclo ao domínio elo poder 
geral. 

Depois ele promul15ado o acto addicional, os bens 
municipaes continuar.lo ·a ser bens propr:amente 
elos municípios, destinados aos logrado uros pu
blicos, e destinados a, por meio de suus ren
das, satisfazer as dcspezas do município, e com 
elles e sua administração nada tem qne ver o 
poder geral. (Apoiados.) O município importa a. 
associação elas famílias, e essa ass•Jciação , diri
gid<t pelo C<~nselho como antigamente, ou pela 
camara municipal como hoje, provê ás nece,;i
sidacles communs e á administração elos bens 
igualmente communs. Ha uma lei especial so
bre essas camaras a qual determina qne os seu!? 
bens possão ser vendidos sob propost-a sua, ~ por 
uma determina~ão elos- consillhos geraes, hoJ e da. 
assembléa provincial. 

O acto addicional faz a distincção entre bens 
nacionaes ou geraes e pmvinciaes, mas referindo-se 
aos bens gemes então existentes, determinou que 
ulteriormente por lei es pecia l se fiz esse a c~m
p etente di visão; não t ratou porém dos mnmcl
paes; porque estes bens tstavão sujeitos á: disposi
ção de uma lei de l82::i, c mesmo á do acto aclcltctonal 
que mandava que n esta parte subsistissem as dis
posições do regimento dos &:'ltinctos conselhos pro
vinciaes. 

Senhores, se por essa parte houve falsa applica
ção ela lei, ainda por outro lado essa falsa applicação 
é mais saliente. Quando a ordenação estabeleceu 
que pertencerião ao esta<!_o os bens vagos, Jeclar~u 
expressamente que senao aquelles de que nao 
fosse encontrado senhor certo, ou que por devo
lução ou por falta de h erdeiros conhecidos não 
pertencessem a alguem, e neste caso deverião 
pertencer ao estado ; mas os bens dos municí
pio~? por maneira alguma se podem considerar 
bens que a ninguem pertenção porque pertencem 
aos municípios que se incorporão, ou sejão con
siderados logradouros publicos, ou como fontes 
de rendas pitra satisfazer as suas clespezas : 
e ainda por outra razão, e é que o novo mu
nicípio teria despezas e não rendas p .&ra fazer 
face a essas despezas do município incorporado. 
(Apoiados.) 

Ora, sendo verdade o que tenho apontado, 
como é que a fazenda nacional póde lançar mão 
i:las casas destinadas para o jury e pam as ca
dêas, e que forão mandadas fazer antigamente 
por meio de fintas que os corregedores creavão 
em suas audiencias geraes, declarando que essas 
fintas erão destinadas para crea~ão e levanta
mento do taes obras'? Como a fazenda geral 
póde lançar mão disso, como exercer sua força 
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o tiseo em tal poJJto? E entretoDto existe essa 
decisão do wder judiciario, dedsã'o que im
porta 11m. confli_clo· com as ãssembléas provincines. 

Senhores, a lei da a:esembléa provincial não 
podia ·ser . assim de•-ogil.da:; era· preciso que o 
corpo legislativo . geral interviesse, eómo dispõe 
a aet.o addli:lonal. . · 

O · anno passado di ri:~ i uma ~rgunta ao nobre 
Jnitlistro do imperio, quo se declarou pela miuha 
apiniiio, • foi m~o;mo "" oc:casiilo em que ~ 
Jaseutia.. este projecto: · mas, senhores, quando 

.tive a honro de assentar_-me no tribunal do _the
souro, trabndo-se dessa questão dei o meu pa
recer mostrando que taes bens niio· podliio ter 
essa nppllcaçio,; mostre~ mais na dlseussào. . que 
o prineipiÜ interesso do governo 'Gel'al era,· em 
vez -de t irar . 8()S municiptos . os. mdos de. pto
monrem seus interesses matériaes, dotal -os com 
esses · meios, livrando-se assim de cuidado;;, tra
ba\bos, despezas; quei::tas e 1·edamações que o 
systerna eo11trario Marreta. e até mesmo sua 
odiosidade. 

Hoje, senhores, nã() ha jlaiz algum que não 
proeur~ fQrlaleeer o clemen·to municip"-1, dat·-lhe 
n>eios de satisfazer ns suDs despezas, afim de 
que o poder geral fique liVl'e de eerta3 •-cela
mações qno s~mpre appat·ecem das camai:ns mu
nicio>aes qu:lndo ellns não têm rendas. 

Cunfortne o men parecer, at.tendendo o presi- . 
dente do conselho às .minhas r'dzõ.es, remeLteu 
o negocio 6. 5eeção de fazenda do conselbo de 
estado. e esta entendeu · o contrario, e consi
derou eomo bens -vagos esses tén enos ·dos patri
monios de taes camaras, e igualmente: considerou 
eomo .bens vqgos essas casas que. estav-ãó-'anui
nada; c em que nnligamente se fazião a s sessões 
das enmarns, ~asas cQdê~s, etc.! Não sei por que 
ntzii-o estA . sevua. dontl'ina nos domina t 

Eu, senhores, afianço á camau. qua ninguem 
hn llollis amigo dll uniao, mestno de~~~~ centt·a
lis:tciio gonrnAment&l' que deve existir n-o ajoss~ · 
paiz; do que eu porque ella é ·a . bnse .da "fdi
cid,tdc do nosso paiz; mas quando eu njo me
dldi".s tnes, cmlumdas de "pessoas proeminentes, 
eu dr.saeor~óo. .. .. 

Peço :\ cnm:u-a nie pcrinitta fazer a seguinte 
-comparaçü.o: ....; Existe um m\\n iciplo novo, os 
seus poTos -se cotisio para f:tzer aqueduclos, 
~ns de ednct~çiio, casa pam o. enmara, cadêas 
ou outros estabelecimentos publicos: por . uma 
convenic uola qualquer esse mnnlclplo se ·reune 
11 ou11·o, ou porque está cahíndo em decsdcncin, 
ou po1·qne cettos interesses o exigem ; esses bens 
de,·ern pnssnt• do domínio do munlr.ipio ·para o 
tlominio do ~tado?-Será isso ir contra as 
rettros o pt·cc~ilos d11 sii t•azi'io o do direito: o 
o qua ganha o poder geral em apcssar·sc dessas 
llligalhas dos municípios extlnetos, em pura 
pe•·do· dos po"os respee~Tos1' O que m·ultará 
lSSO no grande acervo -da. fiiZcnda çeml' · 

Vumos li llratica. Na provinela da Pornbyba 
cxistell) mutucipios em · algumas · comarcas que se 
nnnext\rllo n outros, e que comtudo nilo perdê1iio 
o seu pntr!moni•l, e que ao contrario sttas ren<.!as 
pnss6r-:io p1u-a o novo mnniclplo; e notai, se· 
nllor~s. que nüo hn paiz Blgum aonde so dêm 
exemplos .:lo contrario. Na legislação !ranceza o 
pa.trimon io d:\ commllll\ nllo é tocado nunCII pelo 
poder llCral, é respeitado; se ella passa a razer 
pnrt.C de ' outra os bens respectivos passão tam
bem : se a eommun se . 'retalha os bens siio 
tnmbem retalba"dos ·em-proveito das antigas partes 
integrantes da- commum dividido·. · 

Em todos os _paizes eni: -que o syetcma. muDi
cipal se acba · bem 'organisado, isso que acabo 
,ic apontnc :se dã:. PeJ.a uossa .legislação antiga, 
mesmo eonsultau•Jo-se essa· obra . primorosa pu
blicada por um ·· distlncto portuguez que 'rata 
da 1. nnleipa:Jjdad~, sê recoiiheee esse . prl.\'ile~ 
dos m.unlclplos. 

'r()lol<.> 2-

A applictu;ão pois dada neste assumpto, Sr. pre
side!'te, á vista de . todos esteS princl.P.I0$1 é falsa. 

D1sse-:<e no conselho de estado que o contrario 
seria estabelecer o ·jus ad t:'l"escendi; ·mas que 
importa. o ius ad crescettdi 1 o~ povos, quo estão 
no ~ozo desses patrimonios nllo perecem, con-_ 
tinuiio a existir , e têm direito ao que lhes per
tence. 
· Eu creio, Sr. presidente, que uma ·das cansas 
por que ni>s · erramos muito, é a falta de con'l:e~ 
cimento do que õ·dire.íto administrativo ; e. outra, 
:perdoem-me os nobl'es ministros, porque eu não 
quero fa.zcr·lbcs neste ponto a menor censura, é 
esse cs,pirito ·mesqu.inho e atilado de 6$calisaçiio • 
. Saerifiea·!i_P. tudo â. !lsc:aüsação; e~sa fist alisaçiio 
mata as 1déas mrus nobres, os mteresses mais 
dignos e silos r epelle c sacrifica. 

Agora, senhores, perdOe-me a cama.ra e o mi
nisterio, todos nós somos provincianos, todos 
nós somos amigos das 11ossas prCIV~ncias •. · Peço 
portanto um pouco· de · attenção por al::nns mo-
mentos. · · 

A nova .paut11- da alfaodega, cujos exemplares 
já andrio por algumas mãos, estli'beleee, obriga 
as admini&trações provinciaes & mtlnicipaes- ·ao 
pagamenb de direitos de consumo de todos e 
quaesquer objeetos .que pàra -obras JlUblico:s; 'ou 
pam qualquer outro l'a.mo do Solrvtço publico, 
i:niXJrtarem, e pretendeu-se colorar o odioso desta. 
medidll ' c. brigando-se tambem a pagame:ato . de 
direitos os objectos importados {X'r conla do· 
governo geral para o serviÇO de suas repa'l" ti- . 
ções:. · ·· · · · 

Sob essa falsa cür lança:.se sobre as proYincias 
um -imposto oneroso, ~t"íJ.tte .ellas não ".podem 
mandar buscar o rnaterlal neces.~ario para as suas 
obras, nem o ferro necessario pare. as suas es
tradas peculiares, nem os livros para os suas 
bibliothecas, nem cousa alguma do que careçio 
para uso ·de suas repartições ; não· podePl emdm 
mandor buscar 11m objecto qualquer sam pagarem 
direitos de consumo. 

Senhores, isto não é digno do poder .çeral 
(apoiados), importa uma esperteza muito ridtcula 
e misera,·el. A &dministi:aÇiio geral pagarf& a 
si mesma a lmportancia desses direitos, e assim 
nenhum prejaiz<:> solfteri; i\ admlnist~~o pro-

. viocial porém o mesmo não succederâ, dos seus 
eofres . o producto dos .impostos passan\ para os 
cofres gerae5, nilo · h a compensarão. alg~Una. sv 
mandando-se-lhes restituir o quo ae llles tii·ar. 

"(Apoiados.) . · · 
Ora, senhores, este espírito de mesquinha ft~

calisaçiio nlio sem contrario a todos os Interesses 
do paiz ? O estado não é o mesmo ' O estado 
niio comprchende as províncias? Os interesses 
destas nua &Mo os do estado? (Apoiados. ) Sua 
prosperidade, seus melboramentos, nAo são ·um 
hem do estado? E pnm quo estas cou&as! ••. 

Senhores, eu peço ao núnisterio que se apar
w de todos esa~s _hom(D ~ rotineirog que temos ; 
taes in di Yid11os ign:ornntu come:> do, &lheioa de> 
progresso da scieneia, dominado.s ~la idéa de 
augmenlo de renda, pracurâo :mato.r todas as 
idcas nobres ; estreni senhores, ~egu.i essa poU
tica prO\"Bltosa que · hojo . " seguiiia por todos 
os palzes. Em · ma-teria de commerclo adoptai 
css~ systema de liberdade n a.qnillo que puder 
ser applicado à s circumstancilUI · do nosso paiz. 
Dous ou tres réis mais que paguem as . pro
vincias não farão augmentar as rendas geraes, 
entretanto que farão muita differenço. nas rendas 
proYinciaes. . · ·. 

<íeuhores, a política consén·adora é a m iuha; 
mas tambem quero a política do progresso. {Apoia
dos.) -

U:ic Sn. DuOT .1.00:- Está comnosco. 
· O Sn. F.:.a!U'li:-E' preciso porétn que se saiba. 

que multas idéas boas são sacriO.cadàS sem que 
Z7 
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o ministerio dis<.:> se apet·ecl.la, p~r<Iuo são cn
tr"gues aos cuidados dú certas conuni$sves, c os 
membros dessas eommissiio s~.> domina.dus por 
um es?irito tão mesquinho de fiscalisa.~üo, ql\c, 
suppondo f•lZ~r um gr~1.ndc s~r-\~ü;o no estJ.do~ 
lhe. fazem um. v_crdadciro dcsscr~·i~o. Eu p~is 

'conJuro o patnotH>UlO do nobre mm1stro da JUS· 
iiça, do nobre ministro da marinha e do nobre 
mini>tt·o do impcrio em favor dessas idtlas, que 
ldo nquellas que tendem cada Yez mais a a!)!)ro
ximar as differentes f•-ac~õcs de que se comoüe 
O pai:z {apoiados;, que tendem a C<>rtar pela raiz 
todas as queixas que se lcvantão de continuo, 
algumas da~ quacs siio exagemdas, c outras 
~ompletamante f,\lsas, m:ts em. gernl muita.; fun
dadas. 

Peço pois '' cnma.ra, e muito pMticulu.rmcnto 
ao nobre depLtl-a•Jo o Sr. l'aq ues, que ó a u.tor 
tles~ pr9jecto, que a.dmitta a y~ea do qll~ 02 
J.latrtmontos das camara,s muntetpnes cxtmctas 
pertenção á<juellas climnras munic1 paes a que sa 
incorpot·ar o terreno d:.s camnras extintas ; deste 
modo se evita a postergação do principio que se quet• 
''iolm·; e, de passngem direi, ás vezes se comb~tte 
ltm principio pela pessoa que o stistenta. (Nada, 
na.Z<~.) E,, ni\o me r.ofi•·o a. esta casa, fa.llo em 
g~ral. 

Peàin~i tnmbem ao Sr; ministro da justiça o 
f:.vor de emittir o -seu juizo a re;;p~ito desta 
materia. 

O Sr. 'X'aqu.<>s;- Sr. presitlentc, estou in
teiramente ·de accordo com as ídeas do nobre depu· 
tado que acaba de sontar-se; comtudo a questiio 
que elle suscitou não ma parece liqui.ia em fMe 
de\ legislação actual. . 
·o projecto ,·ersn sol1re nm assumpto 9.ue tem 

toda a analogia com :1 materi:. q'llll foi d1scutidn 
pelo nobre deputado, mas que entretanto e um 
pouco distiocta, pO!'que diz respeito i'Ls terras 
de aldeamento~ cu mis;;ões ex!..inctas, e o nobro 
deputado tratou do destino 1ue devem ter as 
terras que constituem o patrimonio da; camara$ 
municipaes e11.tinctas. 

O Sn. FEa&.\z: -Ess~ ~que ó a quecHo:(Apoia· 
dos.j 

O SR. T .. QuEs:- A legisla.cão o.ctunl . é poucQ 
prc1·idente a es<c respeito, não se encontra nella 
disposição alguma. As rnzves que o nobre de· 
~_>utado dá, ap<>iiio sem duvid:.n sua opini:lo, quJ 
'' inteiramente. racioncll e do accordo com 11 lc· 
~islação administt·atiYa de pt\izes em q_nc este ramo 
<lo di rei to acba·s e rnai s desen vol vtdl). Suppri. 
miclo um município, e nnuexado o sctl tm-rito· 
rio a outro, nada mais ra4olil't:l do que enten
der-se que o patr'irnonio do. mtmicipio extinet? 
de\·a ser annexado .at'l pahimonio du muníeipío 
ele que elle vier a fazer parta; mas, como disse; 
a lcgislaçuo actual nada dispve a este •·espeito, 
c. desta maneira o negocio nilo é liquido. 

Assim, Renhores, se ent1mdo q ua a opinião . 
do nobre deputado (J aque!la que mais se con
forma com a razão, entendo tambem que o caso 
exige providencia, c cu niio .terei duvida de faze~ 
ao projccto uma emenda no sentido indicado 
pelo nobre deputado para. que se dedare que o 
patrimonio dos municípios extincto:. seja an ne
:xado aos dos municípios d~ que víereJXI a ÍlL~Cr 
parte. 

A actual legislacüo, Sr- presidente, e, como 
disse, um pouco lmprevidente n este 1·espeito ; 
n:Jo estabelece disposição alguma, e a. camara 
COt"prehender!t bem que alp;uma difficuldade põde 
ha\'e1· quando um nmncipió, em vez de e:dnicto 
~ .l!n!"exado. a outr?. é ~dividido por diversos mu
mctptos o seu terrttorlo. De\·erá nest.o e9So ser 
d_!!idido ? seu p_ntrimonio? E:s o que resta saber. 
!\ :w h a d!spos•ça? !tlgmna a esta respeito na nossa 

U.gi.sla!;iiO, e assim me pare~e qu' s& toraa Je 
necessidade Ulna d ispgsiçiio bgislati v o.. . . 

Adapto, pois,• a opinião do nob.e deputado. Não 
po;;so, pJl'élll, ac.omp:uilial-o nss ce11s:nas qu~ 
lan.~au sobre aquelles .. que têm uma opinião ditre-
rente da su:1. . 

Q<>anto, Sr. presldentl, aos nlllcamentos e mrs. 
sues cx.tínct:lS, o caso e um· poucp düJerente. 
porque elttincto o aldeamenl.<l, extincta a. missiio, 
ces;a o commnm dos indio~, e enUo nec6s~rin
rncnte as tcn!LS q tlil lhes p'trteocer~m fieii:o 'de baixo 
do dominio do estado. E~ verJ,~dc que hn mu
nlcipios Q'l.~ succe;iêrão a antigos aldeamentos; 
e entio lhes ue\·em tambem su~ceder no patri. 
lnonio : m.as not.) o._ eâ.m:Ir:-n qaê: tnunieipio e uma 
causa ntuito distincu· de alcléa, o iletlla\me~te 
tnc3mo ha lu::;arcs onde,' a par dos munieipios, 
ex.ist.) n. nld~a. ou missiio ; m ll ita.s das antiga3 
aldoias íoriio cr~ada.s \"ill:lS-, e. hoje n essas aldéas 
u a~minishação municipal cot·re uistiucta da admi-
nistração dos in.dios. . . . 

Assim, senhores, no mappa. que acompanha o 
t·clatol·io do director geral das terras publie:~s, 
e tambem o rciatorio llo Sr. minist•·o do impe
rio, ..-ejo que na minha pro..-incia ha mnitas aldeas 
que· forão cr~adas villas, c· no P.nto.nto os indios 
ainda f.;riniio aquella cot·poracão suje i ta ao re~ru
l:lmonto de .Julho de lSl). Ha pois muita ditl'c
r enca entre patri'\}onio de ttldeas· exr.in~•as e 
pakimonio de mu.nicipios é:X.tincto~. Sobre o·f<\Cb 
da suppressãõ ou n:lo existenc•n de a.nti::;as atdcas 
é que se fun<la o proj ricto •. 

A camar:. sabe como tem 'decahiJo a admi· 
nistrnçio dos i,ndios. O regu.lamento de .J 11lho 
de 181~ u:io tem produzido resultado alwum : é 
um regalamento eUl que !3Õ se \•(im a.ttribniçücs 
de empregados, emg,uanto qne na:ia contênl ãcerca 
da admintstração e economia do3 aldeamentos. 

Por esse t·egulamento firi.l'ão·$e attribuiçõ~s. 
honras, ditinc~ões aos empregados, porem provi-

, dencia nenhum a se de11 ácerca da administração : 
nessn- pD.t'te é o regnlnmcnto illcificassissimo, o 
tanto tem ll go,·ero.o reconhecido a inefficacia do 
rêg11lamento, que nn provincia 'do Rio de Janeiro 
acha-se clle ••Iterado, sem Cl<ecução, mediante 
avisos o:tpcdidos pela secretario. de estado dos 
negocias do imperio em '.·irtude do roclnmaçõcs do 
presidente da pro,·incia. ])~ modo que o reguln
m~nto sul>sis~e em outr~s p.l"oYi11cins, c n to SQ a,p
pllca na do R to de .Tnnctro; om algumll~out•·ns com
rn un[dudes do inJios do umu dolll pto\•lncins do 
impel'io, nos dá noticia o rehtorio apresentado 
c~te nnno no corpo lvgislr&~ivo pelo ministerio do 
imp~rio de que tambem se tomárito disposiç~c:> 
espcciacs, P.onJo-sc do p:lrtu o l'egulameoto Jo 
un;;. . 

Nilo et'B porêm o 1ncu prr,posiLo, Sr. presidcote. 
discutir esse l'~glllamcnto ; ou dizia que a almi
nistl'nçiio dos inJios tem decahhlo. muito," que IL 
do regulamento é inteiramente inefiicu.z. Até ii. 
vublicaci'io do rc~ulcunento de l8li:> os bens d(ls 
mdios erão ad.mmistrados dcbniu d" inspecçliQ 
dos juizes de. orphãos dos diverso~ tet·mos ; pela 
publica~o desse regulamento os juizes de Qrphiios 
aeixl\rào de ter ingerencia ll!l. ndministra~i!io desses 
bens ; ns tcrra.s que então er-::io aproY<litadns po•· 
ancndnmento ou p~t· outra !órma dcbai:~~;o da. 
inspecção dos í uizes de orphiío.> fi~á.1~'io aban
dona.las ; o~ intrusns . tomáriô. dellas conta c 
a> ro:partiril:u n seu bel prazer. ASsim o pro
jecto que se discut.o quando tiver de ser appli
cado encontrará difficuldades, factos conh-nrios 
ao direito que se tem estabelecido. 

O projecto procura em parte remediar c.;;te cst.&do 
de COUSRS, dando as ·ca!llllnlS municipoos <H ter
renos p~rtencentes aos. indios. e sitos dentro do 
territorio dos municípios. Note a camara· q11e tQndo 
as a1\tigas miss<)es ou ald~as em· regni IJlcia, OR 
uma legua. em quadra paro ·o seu patrimonio. 1U ~o
v~ ações que então oonstaviio unicamente d~ ipdtos 
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forno Mnvertidas em · villas ; hoje. v c-se -muitas 
villas qu4t são situad>ls; edilie1tdas justt\m~l!te MS 
terrenos que eonstituiilo o patrimonio _dos 1ndios. 
Or•, haverá l'lada mais justo do que "dar ás ea
marns municipucs os propr;ioo terrenos em qn& 
as villas se achiio edifieádas ? D<l certo que não. -

o Sn_ FERnu.~: - Não contefjto fsto. 
O Sn. T.l,QUES :- A Je~sl~ão aetullt é qtte os tem nos proprios para edificação ou i neultos sejão 

dadOS" por IDro, que · os terrenos cultivadoo seJão 
dados por anendamentos ; parecia pois que as 
cam aras· municipaes situadas em terras. de 1ndios
l ndios que não formão hoje as aldeas que for
ma vão outr"orv.J tenLão o- u~ofrocto ou goz~ Jlão 
sómente naquellas t•m·as em que as vlllas se 
aehão edificadas;- como tambem de uma cert."\ 
porção de te lTeco em torno das villa$ P_ ara logra
douros, usos munidpaes, o pnrn a pequena cul
tura pt·opria da vizinhança ~as ,·illas. . 

MaS, senho1· presidente, no.o posso deoxar do 
justifica•· uma emenda que com outros nobres 
colle••as &nvlei á mesa, restringindo a porção das 
terras de índio3 que devem pertencer no pntri
monio das camnrns munícipaes, porque me pa
TeeE: que deve esta concessão do projeeto ter um 
limite. lia aldêas distinctas de índios que tinhão 
5, lO e 12 lcguas em quadt·o .pare. o seu J?atri
nl0llio ; a Yilln de Mamanguape na po·ovine1a da 
Parnhyha, situada em terras de indtoS, ou que 
subs~ituio a uma aldêa antiga de indios, acha
s e em terrenos que na e~tens-ii:o de 12 leguas 
em qm~dro pertencião a esta. alden ex.tinc!a. Ora, 
se1·á conveniente entregat· á. ndministrdçâo mu-. 
nicipal uma porção de terras· equivalente a lU 
leguns q uadrudas ? ••• 

Ux 'Sn. D"P<ITADI>. d>). um aplll"te. 
O Sn_ T."QUES :·--,-O ~ob:.rc depu tido pelo Ma

ranhão pergnn ta que ünpc:orro ~ar~se esta exten
são_ de tllrras: mas eu petguntnre1 no . _n~bre _<!_e
pttt:l.do se conv~m entregar á frouxa adunmstrnçao 
mnnicipnl que existe entre nós uma superficie 
ele l-H le~M quadradas. como· tem a villa. de 
Mamangua_ e? Outra aldêa da mesma provincia, 
a da Jacoca, tinha 5 leguas em quadro,- ou 25 
léguas quadrada; ; e uma aldb de Santo Anto
nio, em outra província, 10 leguas em quadro, 
Olt 100 leguas quadradas_ As províncias ·pela lei 
de 16.18, não tivcriio concessão maior que de 6 
legultS em q natlro ; como pois havemos de dar a 
uma enmat·a muniCipal cem e cecto c quarenta 
legullos. qundrD.das ? . 

S•·- presiden t '• eu chamarei a ntt~ncão do go
v~lllo ainda sobre o estado dos antigos patrimo
nios dos inrlios quo ·hoje se a.:hào usurpados, 
ml\l bQratados ; ~ nossa legislnçüo hoje nào con
tem providencias ndequadllS a este rcRpeito, V. Ex. 
sabe a ambiç.iio q11e sobre terras existo no nosso 
paiz. apczar da grande cxLenção dos propriedades, 
c:ombluo no~ lug<~res em que as terras são apro· 
veitavcis aquellcs que as possuem procuriio am· 
pliaros limites ·de sua 'propriedade. E' vêrdM.e 
que entre nós Si aebiio Jndí viduos que possuem 
gmnde . extensão de terra, sem nenhuma cultura, 
S<!W .• nenhum nproveiLa.mento ; m&S ·apezar disto 
nlguns desejflo,tor mais ; . de. modo <J.Ue ahi, como 
dizin.·um·antigv poem, um t..lm de mont..l a tnonte, 
outro -nada· ou dous toj&e$. 

As terras que -cons'ltuiiio o patrimonio dos 
ind i os nestas" drcumstaneia!l aehãocse posstridos 
inJevidamente. Alguns apre$entiio eontractos que 
nãQ têm fnn•hmento em direito, eumo ·seja a. 
compro· -feita a indios -que· níio podiíio v<mder 
essas·-terrus, porque ellas pe_ltencião ao patri
moDío ·-dos mdios, perteueiio em ·eommum aos 
índios, e-· não . a caáa·um' delles. indh•idualmente, 
enio propriedade de · uma corporação e não 
propriedade individual : não podião sor allie
nndas nem p:)r contract':ls i•tter t:it:O$ nem J.lOt 

disposição mortis causa pelos indioa q ne. nhi 
vinbi'io. Entretllnto hoje :essas terras se achilo pos
suídas por partieulare>:, un~ sem titulos, outros 
com titulo~ inteinrnente destituid~s dtl funda
mento legal. Assim existem terras pertencen
tes â.s nl.iê.ts extinctas, tmj r. verificaça.o hoje é 
difficil c cndn \"CZ se torna máis. · 

Eu ti..-e occasiào como juiz de di rei to ua comarc.'t 
do Monte Santo, na \'rovincia da Bahia, de di
rigir n<.> lhesouro nac10nal uma exposiçno bas
tnn te desenvolvida âC<!rca das terras do patrimonio 
dos indios d!L villa de Geremoabo, pertencente 
ã. mesma comarca. Essa villa nào é de ereaçã"o 
antisa, porém a ald~a q.ue foi substituída ·pela 
villa é de erençiio antiq mssima, de modo que nern 
fi;.:ura no rnappa das a!dêas ou missõe~ da pro
vmeia da Bania que acompanhou os documentos 
a que j:i. me referi ; hoje nté se nl'-gtl qae exis
tisse a nldêa ou missão de Geremoabo ; entre
tanto as memorins historicns ·e yolitiea.s do Sr. Ac
eioii f<\llno della ; n11 Yilla a>ndn se cncontrô:o 
descendentes dos primiti..-os senhores do lugar, 
011de se achao com culturas, ainda qnc pequenas, 
em algnm:ts porções do terreno circuawizinho á 
"~õill:í. Mas esse t~rrcuo, que era outr"om do pa· 
trimonio dos indios, acba-s~ a~ora todo occupádo 
por para~ulares. Até 1815 o Juiz de orphãos do 
termo - deu ess~ terreno a particulares por arren
damento; mas de 18l5 p~ra cá veio a nova· admi
nisira~ão dos índios, e os terrenos ficáriio entreç-p.es 
Otl áquelles qu~ então existiiio na posse deues, 
ou nquelle.; qt1c suceedêrão a estes. 

Os documentos que eonstit"uião os titulas pelos 
quacs esses terrenos eriio pattimonio. dos indios 
vão desappareeendo, têm desapparecido ja muitos. 

Tive algum trabalho, como ·Juiz de direito dn 
eomal"ca, em colher alguns documentos, das qnaes 
resu1tava que as terras em que se acha situada 
a villa de Geremoabo pertencião ao• indios ; 
encontrei termos da posse feitos em virtude de 
despachos de antig:os magistrados, pelos quaes os 
índios erão garantido~. mantidos na posse dessas, 
terras ; th·e de \"etHicnr os marcos· que farão 
plantados hn longo tempo, q~te dividiiio o patri
monio dos. indios das terras dos ptu·ticulares ; 
porém não pttdQ encontt·aT titulos mnis aut.heu
ticos, mais idoneos da propriedade dos indios 
ncs3M terras. :s'a comarca du Jaeobinn, de que 
ha pouco fui jui?. de direito, acontece o· mesmo; 
os ti tlllos de patl·imonio dos indios que se aebíio 
hoje ·na '\"izir.baw;a da vill.a, ou em outro sitio, 
ou mesmo disseminados por eote nmnicipio, ttlm 
tah·ez desnpparecido. O nobreu~put.ado pela minha 
provincia. um de meus mais illustres o.nt~esso
rcs na comarca, procurou esses titulas ; creio 
quo í~z algumn causa n<.> sentido de tombar as 
tcrrns dn missilo do Bo:n Jesus quo se nchü.o 
prox.imas ou contigUQs LI villa de Jacobina ; niio 
pude porúm. descoorir os titulas que me consta 
que o nobre deputado deixou ; ni1o puderiio cllcs 
mais ser presentes ao seu successor. 

Vê pois a camru·e. como os intrusos viio tomand.:> 
posse das terras que forno dos indios, .c.po~ outro 
lado vão desappareceudo os titulas relativos a essas 
terrn; ; urge por consequencia ·que o. governo tomo 
providencias a este respeito. o nobre deputado que se seota. perto de mim 1"<}: 
clama uma. designação melhor do qu~ sejào a\dêas 
extinetas. E' questão administrativa, não nos _per
tenea resolvê!-a; o $O'I"erno resolverá quaes· sao as 
"::::ldêas que continu11o, ou cs~o no: ças~ de eon!i
nuar, c que.es aqnellas que nao contmuao, ou na.o 
pod.em co~tinunr com a udministra.~ão -~roprià. d_e 
indtos ; nao pertence uo poder legislattvo- dec•dn
est& questão de fáct<l; o projecto applica-se ás ai
,>e:tS ex:tinctas, que erão Justamente extinctas , ou 
que, fõrem por aeto do governo na fórma ·da legis
la~ão que rege a ma teria; não se in nova co usa al
guma a este respeito; e nem é possivel estabelecer 
em l~i um padr>'.o ou te~ para esse fim_ 
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SESS..\0 E~l 'H DE·JUNHO DE 18~5 
As emendas que com alguns d<>s meus nobr~s col

legM ·enviei á mesa fazem uma pequena alteraçãa 
no projccto, j á rcstrin~indo as terrAs que devem 
pertencer ao pntrimonio das camaràs, Jl.,.su,rpri-
11\indo um artigo do pt-ojccto por dcsncccssarto, jli. 
fazendo um11 conces•iio igual de tct· ras devolutas 
onde a s · ndo houver de alilêa.s extinctas. . 

Aceitamos a legislação nctual, e não inuo,·amos 
de uin modo · capít~l ;_ao gov.erno fica resolver q uaes 
são ns aldcas e m•ssoes extmct.as. 

lia uma q11estão que o projecto suscita quanto 
:10s descendente.;; dos primiti\"os scn11ores desses 
r~nenos. O j!rojecto ·mailda. que os descendente~ 
dos índios t.e)ão consen·ados n:1. pGsse em que P.Sti
Yercm snm pagarl!m f.)ro nem renda ás camaras, 
não podendo porem passar esll<!3 t.en·enos a outrns, 
:~lie.nal-os ; o projecto autorisa " gonlrno aNgular 
a fúrma pot· que se de ~em decidir as questiks que 
se suscitarem n este ponto. . . 

E'. ; Sr. presidente, o que se· me olTcrece d izer 
i\cerca do projocto. Kão tenho duvid<'L alg11ma de 
•·otar, e mesmo de propôr a emenda a que se re
ferio n me11 nobre coltPga pela Bahia. 

De..-o declarar a Y. E,.. que ainda em mais um 
ponto estou do accüt•do com esse me11 nobre col
lega, qu~ c ú.cerca dessa parte, . segundo •e l'efere, 
.t,, tarifa das alfande~s de que nos deu noticia um 
jornal desta capital =ta materia t,em sido objecto 
<le gr.andes esforços de "arios membros desta casa, 
e hoje, depois de se ter conseguido 2lgum·a. cousn 
no sentido Cavoravel ás prO\'i·ncias, vol tGr atràz e 
obrigar ' de n<'l.,.o as 'Pl'O,·ineiM a pa~tarem direitos 
no Jlsco nil'o é certamente cousa ndmissinl. Se com 
•'ll'eito na tarifa se dispõe que o estado tao\bem pa
gue eotes direitos, é rs~o ,apenas um <Simulacro de 
i gualo.l'ade .•. 

O Sn. ·F Bnnu:-Apoindo-
0 ss: TAQUES :-••• porque :;e cou\ e!r~ito a bu-ifa 

~ nesta parte como Sttppüe o nol.lre deputndo, que 
~onbece estas mnterias, j"- se v~ que o resultado 
nã.o r>Qde ser senão dat· trabalho ,ás . coutadorias, 
aos empregados da contabilida.de. 

O Sn. F.Ennu: - O J o1-nal ctQ Comnur ciQ publi
cou isto, e eu fui verificar, e vi q11e era exact·~. 

O Sn. TAQUES :-Pens o que o governo preci;a de 
f~zcr .alguma cousa para simplificat· o acabar com 
osse . systcma de papelada que '·ai i1wadindo to
dfli as i·eparti<;.ões do estado. !Apoiados. J Creio 
qn~ hoje pouco podem t.·abnlhar com utilidade 
pam o ·publico as rep:ll'ti<iões do nosso paiz por 
nmrn· üo complicado systemn da nosR.a odminis· 
tmçli•>, de popeis que roubiio o tempo sem provdto, 
qud quanto o. mim são bem dispens:wels. 

Um·sc, npr.!ão-se e entrào em d iseu.ssão con-
j unctnmeuto com o projccto, o ; suguinte& artigos \. 
addilivos : · 

• Ao art. 1• accrcscentc·se: - Se exccdcr.;m a I 
meia legua em quadro sómente , \õma ext.ensiio 
igual pertencerá ao domiuio das camar.,s. 

~· O art. 2• supprima-se, e substltua·se pelo se- : 
:;uinte: Ko município em que não bou-çcr terra das I 
mencionadas n·o art. l•, será concedida para pn
trimonio municipal ás camarns qne as n:io ttve
rem meia. l egua em quadro <l.J\s terras devolutas . 
do munlclpio. · I 

« Ao art. 3•, depois de...,.. lndio;;-;aeeres.cente·se . 
-das alcieas ou missões extinetas I 

~ Art. 1•, supprima-se. -B. A . dL .V. Taqnes. --. J 
Pm·atUJguà.-lifendcs de Almeida. " . 1 

O Sr. :Nc.buco (ministro da justiça) : -Sr. I 
t~residento , levanto-n:e para sal.isfazer ao nobre I 
d eputado pela pro,·iucia da Bahia, . que com ips
t !lnda pcúio a minàR opinião a respeito do des
tino dos bens que constituüio o patrimonio da ! 
camarn de um município supprinudo c confun- ] 
dido em outro ou anne,.Cido a outro. 

Qu11.rito ao facto relativo aos muoielplos de Soit·e, . 

M~ejaos, e ArrOilxes.. dJl proviu~ do Cear6. quL> 
forao eonfundidos e snne:r:ados ao municipio da 
Fortaleza, eu niio m~ sinto ha.bilitado e COUlPe
tento paa·a dizer a minha· opinião , porque este 
negocio eorreu pelo ministerio dos uegocios . da 
fazendo, foi áccrcu. . delle cou$ultada a rcopeeti...a 
sceçiio <.lo con~clho de estado, nõ:o vi. o se\1. pa
recer , não set mesmo qunes forão · ns t·~o;ões e 
circumstancias que a secção do conselho dc·es
~do teve. presentes ·para. pronunciar-se. no $ên
ttdo que disse o · nobre deputado ; adhl·ro, porém, 
á opinião ~mittida pelo nobre deputado; porque 
ent.,ndo que o ~o é digno <la providencia no 
futuro, c .. rece de interpretAÇão. Parece-me ·que 
passando. para um municíp io os enca~os, devem 
t.a.mbem passai' para elle as rendas r tspe.clivas. 
(Apoiado.t.l Se os bens siio munieipacs •. ou ·têm 
destino municipn:l ·, não lia rn7.iio alguma parn 
quo seji.'io extraviados de.;se des tino; eneorporado 
o município ·a . out.ro não ces$ào. lli suas ncces· 
sida.tes c dospczas. · 

0 S~. FERnÚ :-,Muito·bem. 
O·Sr:. N AntJêo :-Me parece porúu1 que a emenda 

devia wnter tamb"n a· hypothese de que se-lem
brou,outL'O nobre deputailo peln prO\' Íllcia da Ba
hia, Isto é, de di\•idir-se uu' município. . 

O Sn. FEnnu :-A{i0ia1o •. aceedo : 
TO Sn. T.~Q(;ES : - :J'Il . se ·deu .no Rio Grnudt: do 

Norte. . · · . . 
O Sn. NABU"O : - -E tambe~ em· Pernambuco. 

Esta hypothese é tambem· digna de providencia : 
nesta occasião porém·niio posso indienr qual deva ser. 

·Em regra. get·al adhiro á opinião do nobre depu
tado, que me parece muito luminosa. 

Nilo aeho cablvel nesta oceasiiio a dlscussiio ~ue 
o nobre deputado tro;:;,xe quanto á.' tarifa das al.!an
degas1 R qulll deve ser ad•adapara ·o orçamento da 
(azenaa, present~ o respect ivo ministro. · 

·o .Sr. F~rrnz :-Pedi ·a pa18.vt·o. ,para ·~·~llec· 
tir ao 11obre mio.istr~ que a hy potb:ese do nn1 
município dividir-se pertence .ti.$ assemblêas pro
\'inciaes pro>Yidenciar ; o que cu quero proveuia
é uoiean1cnte a mão do. fisco quando os ·muni
eipios se cxting11irent ·; que.ro pr~ndcl·a ncati' 
pont:>. 

Agora pedirei 110 nobro minis tl'o que ~e aligrll' 
atteoder no que diz o parccr do con~clho de c~
tndo; cllc a'!ui e:~tl\. e eu. i"r~i aómcntll ~stM p!l
JavrWi: 

" J11lgilo portanto a~ eeeçõ~s quo ÜO\'e ser ndap· 
t.ndo o parecer do dil•octor gJro.l dtls rondas • 
sendo ociosa , p11ra 9 easo ver~onl.e , a distine
çolo . de t1crem os I.Orronos (nol.e ·s~ que so trtlta a1 .. 
terrenos e cllsa&) perlo~.mcon~s oos llldOtllllentoi' 
r e$pecth·us e nppliCados aos u:ws dos !nJios, o:. 
pertencentes ao palrimonio das C:tlUlar:~~s mu.nici
paes das cxtinctu t~ villas do índio>; e ·wmo 
todo o purecer do consclhdro procurador llscal 
se bai•~n nessa distincçiio, não pa1·ce.e procedente. " 

Jl\ vê, pois , o nobre ministro que o conselho d .. 
estado desprezou ·inteiramente a distincç:ia dos 
torronos concedidos para · os índio$ usufrairem, 
de que .tratou o nobre deputado pelt~. Bilhia, dos. 
terrenos, e!UIIIS e bens das cr.m'a>.'l'$ municipaes. 
e que foziã.o parte do, !óleo patrimonio. E~ ta 'dis· 
tinc(.ão é capital ; n:as de3prezú.rão t11do, e enteJl
di:riio que estes bens · perte11eião ao ftsco com" 
vagos pela extincçiio dos mWlicipios, e sua incor-
pornçãõ a outros. : . . · 

Eroquant.o á parte da tanra. das· al.!ande~as,oii(• 
fti; matS do que representar · sws nobres nu~: 
desejava que elles · em· eonselbo at.tendessem .·a 
esta necessidade da~ ·nossas, provineias , · e lizes
sem ACabar inteiramente com essq , Acçõu não 
sei . se· romanesea.~, on romana> • de que· o Asco 
muitas vezes lança mi<> para eollorar os ·seus 
actos. 
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. r\o mais. St·. presidente, -..pto p_or i;>do o p~o

jeeto do n'>bre deputado. ; . .acho· mutto boa a sua 
emenda: descjat:ia p•:>rém que fvsse mais .de· mei:!. 
lcgUJla dotatão das,-,camaras.. . 

O Sn. TAQtn,:s :-Jol.. ha sob r<! a mesa nma emendá 
para ser uma legna. · 
.. ·o Sn., FER.w:~Vvtarei pam que seja lima 
legua. , . . _ .. 

Eu me . cvngr~tulv com as · id..;as sãs. que ex
pendeu. o nobre ministro da justiça, dignns d e 
t~do o apreo;o e cous.ideraçfío; e. de;;e]o que eUe 
sempre ande em. uma tal via, é della s~ n:io des
mande. 

Sãi> tan1bem apoiadas c enttão em disc11ssão n~ 
seguintes emendas : · . · 
· cr Em lugar de meia leg11a dig.Í-se-u ma lcgua.-

$<znlos e Almeicia. » . . : . 

· c( Diga-se duas !(guas nas tem~s de crear.-
&u·aioo. » · 

" Acerescente-sa o scgnínte: - sendo terl'cno do 
erear.--:P a>·a•wg.W:." . . . · 

OS r . SByão L QbatO obs~n-~ q ue é 51\SCen 
tavcl o prójecto, tão sõme_ntc _ mt· hypothese de se 
julgar. oonveniente .fazer-se uma dotação de ter· 
ras a todas a!< mnni«ipalidade~ ~o imperio, . se 
" cama~a entender .que _é· convemente que. loda!l 
ns municip:tUdades tenhã:o ·. um patrimO)uio om 
t erras; uão só .pal'a a fundaçáo do• resp~ctivns 
povoaçi:ies, como tsmbem um meio do •·enda pelos 
aro,.. ... nent.os ou an·endamentos dos. rospecth·os ter· 
renos, p orque é fóra da, q11estiio que as terras 
de que propl"iarnente trata· o art .. l• do projecto, 
isto e, 0$ tenenos que .. pertenc~tãO· ÚS RUtigllS 
.ntdêas e missões cxtinctas de inlios silo . terras 
devolutas (se realmente assim se co ns9rva rem), 
o pêrtencem ú nacão ; ·est.ão no ·caso de todos os 
outros terreno• que, não. são .occupados, não ha
' 'endo, nem devendó-se faze•~ entfe olles · dis· 
tincçii:o .. alguma. · · . 

Assim, se ba razi\o para que sõ fllçn a dota<jão 
n cel'tns municipalidades de porção desses · t ar 
l'Cnos de\"olutos da espeéie do art. 1• do prolecto, 
ha tambem para a me;;ma gt·aça se conceder a 
todns as mu•ucipalidades aquinhoando-as com uma 
~orte de terras igualmente devolult<S, cmuo~a de 
outra cspecie. 

O Sn. TAQt:ES: - Na mesa se acha u ma •mo11da 
sllbre isso mesmo, e jll f.:.i npoiad•l-

0 Sn. SuXo Lotu:ri>: ,- ·Entito ess~~o emenda 
abl'ilnge a s disposições do projeclo; e nessa caso 
seria até preferh·el adopta\·11. como substilnUvn 
de Wdo o projeeto, que niio é · mni& neeeasario; 
c sR torno. imperfdio, eonsas-rando como sua dis
posição prinei_pal uma cspoe1e muito minguo.da, 
que aliás está evidentemente comprehendido. na 
1·egr11 do art. 2. o 

H a &inda umo considera~ão im{Xlrta11te a fazer~ 
se,·e -...em a ser, se D<> presente proJeclo se atLende 
devidamente ás posse3 que por ventura tenbilo 
quaesquer individnos $Obre e~ses terrenos. Oum 
pre Jlao . esquecer das disposi~ões da nossa lcgi$· 
!ação, es pceíaltnente da lei de 18)(); a s posses 
in õona fide . 4ão direito, e sempre forii.o o tit11lo· 
mais l'cspeitavel em questõe:; ·de terras, c çntre
tanto cu niio vejo que no presente projeet .. se diga 
nada a esse respeito. ' · · 

Talvez · se pretenda que étn terrenos· de antigas 
mls~ões · ou ' aldeamentos de inclios não podem-se 
dar as posses in 1>01uz fide ; · lb8.3 tal preterição é 
insustentavel, j à quanto n '\'erdade .lo facto, visto 
qu.e podem.bav~ :e · e&cutameate -existem-muitos 
po&Seiros nos, terrenos. das antigas .aldéas -e>ttin
c tas ~- indios. e jA qnanto oo direito, pois que 
dadas ~rtas oondi·;ões estas posses podem ser e 
muitas realmente siio r<)Speitav~is , e cons\itnindo 

pcrfeito.dit·eito.' Era muito conven iente que i.sto 
Jieass~ bem <,;clarocido. . 
· .Julga-se 1\ materi~< snfficientemento diseuui-~. 
e · proeedend?·se ·à_ vota<;iio, silo approvados os 
artigos addLt1vos e JUntamente as-emendas. · . 
. ~ Sn.. S,w:;:o' Lon.\TO .(pelà ordem): - . Eu peç~ 
a ~. Ex. que cQnsulto ú camara se entende que 
a em~t~da app>'O\'ada em. relação. ao. aft, 1•, com
prohonde o art. 2~, pois que tratando a,mbas de 
â!ltus de terras :._emenda· rne parece eomp l'~tien
s"·a ile o.tnboe·os Mhgos. (Apoiados.) 

O Sn. Pnt>SIDE!IT<:: -Se o Sr. deputado quor 
quo ~u con.sulte . á eamara, fal-o-hei; porem me 
parec•a m:us :~certado que o nobrl! deputado se 
l'eserv_as~e para depo~s ·quo ·o projecto ·,·olt.o da 
C?mmtJ!Sao de reuacçno, pot·que se outlto niio !!$· 
ttv~r conrorme a:>- que entende o nobre deputado 
f&l'LL as obsen•t<çues que lhe· parecerem convenien~ 
tes c .a =a•~- resoh·or.> çan•o entender. 'A.JlOia-
dos. ) . · ' · ' 

O S!l. S.u-~o · LonA TO_: - Mas V. Ex. benn·C. que 
agora c que c a ·occastão r-<>mpetente. (.4.poiados.) 
Esclo.reeido. esta duvida niío precisamos d~pcis 
wltar n. ella. · · 

O Sn. PaESlDE~~ : - Pvis bem · eu cons.alt.O ;, 
casa. : . - .· . ' . · . 

A· camora deciJc ' que o. emenda ap;>rovad" 
.comprehenclo os nrt;. l• e 2•. c em seguida·e adop-· 
t ado·o pt·oject() c l'emottido ã e<>mmissão de r.!dae
çü:o ·com todas as emendas. 

J:IG~lÇÁO ))0 çni'-U~ ));.:: ~01:.::0.\ 1-"AL SA. 

· EnLra ent 1• disc>t~são, e é approvado sem.d·e- · 
b·ate, o p~ojecto · ol!'~recido ·pehis commlssões -dG 
diplomacia e justiça criminal, appr()va nclo a con-. 
ven~i'Lo celebrada. entre o go,·cr,lo ilo llt·a~íl e-o--de· 
Pot'tugal para t'CpTessiio e puni~.n·o do cl'im3· de 
moeda falsa. . ·. · · 
: O Sn. F ltRRA'<: - Pc~o a V. Es.; eons11lta - '~ ~a

!!Jara se dispens~ o interstício para q11e es te pi'ii-
Jecto entre ji• em sJgunda discussão. . . . . 

A eamaro. concede a dispensa pedida e e m 
Segu!da é npprO\':tdo O projecto em Se;tunda dis

. cussao. 

I 
O ·Sr •. 'Ac.\uJo :Lill.\:.- Requch·o quJ Y. J~x . eon 

snlte a. ~asa s e .•lisrensn o intcr~tir. i o pnt'tl qne 
~>te proJCeto SCJ:t ílndo pa.rn ordem do <l in <In 
amaahil. 

1· A cautm·a concc~e a dispons'a pedida. 

I 
' I 
I 
i 

! 

J CROS Ar>DIC\OSU:~. 

O Su. flm:J.\a : -Peço a V. Ex. consult~ t\ e!161\ 
Re cC'neodo ursencia pa~n que entro já em 1• di>JCil!<· 
süo a resoluç:io n. 1~ deste auno sobro a j!'aranlia 
do Juro addiclonal concedida pelas nssemblóas pro
vlncincs tl.s compa.nhi11s .;>rganisadas ou que houve
r em de organiss.r-se para a construc~ã.v d<l estrados 
de ferro. · 

Appro'14cla a urgenéia pJ•lí<l4, entro:em Ia discus
sllo o proj ecto. 

o S•·· Nobia.S :-Sr. presidente, .se ben• com
prebendo Q alcance deste projecto, parece-me quo 
não pódc elle ser a(lopt!tdo p~la ~Mra. N.io duYid<> 
que seja muito oon\'eniente a sua ido!a capital, ma5 
a pre~cl'ipçi\o c faenldade que elle encerra ercio ate 
que não está. nos limite.> constitucio•u•es. Dispõe. o 
projeeto do patrlmonio provincial, das rendas <las· 
pro\"lnela.s, qllllndo cliz que a garantia addicion·al 
do juro concedido pet~ assembl.éa:~ provineiae$ ·}la 
de ser sempre propo1·e1onal ã gatantla geral do 
.mesmo jut-o. . 

Ora, eu creio que·em geral as assemblt!a~ pro
vinciaes .que tem querid, promover. as e;tradu do 
ferro tem concedido esta garantia pnra companhar 
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proporciona!mcnto a gamnt.ia do eor~ geral, mas 
:siO e o que as assembléas pro,·incil!es nssim deli
berfu.,;o 11 hem de su:~s provincill~. a bem de seus 
int-eresses ; porém determinar-se por um modo im
perntivo que a.s ~Rrantias provinciaes·seriio scn•pre 
proporcionncs :\outra gararotia, é qu~ jul~o c!'Chor
hitAntll .!o pocle.r gemi, porqut! \'ai de alguma ma
vci•·a dispóo· d~s dinheuog provineiacs, revogar, 
3\~rnr M dctibcr~õ~;; tom.adns pela$ M'*mblóns 
Jlr•winclnes om tnos e:u;os ... 

L' :ou. Voz :-Ao contr:n·io íuvore~c. 
O Sn. NEUIAS :-C;:~mo fa.voreco ? ... 

O S!\. F. Oc~-"-,,b;o:-Pó!lo sct· que a rcdacçiio 
vão c.stejn muito l>on. . 

O s ... NJ::nr.•s: - A redac~•lo ó rontr,lria ao acto 
nddicion:ll pela redacçiio do arti;,ro a assembltb ge· 
1111 dispõe. dos dinheiros prr>vinc.nes; ~ pre;:iso com
preltender bem isto. Eu tenho razão especil1\ pari\ 
entt·.or no3tn materia; ngom na sessõ.o nltillll\ d<L 
MSümblóa provincinl d~ S. Paulo pnssou estn ga. 
ranlia de 2 %, mas crei'' que p:>ssou n>llito clnra
mcn~o plll'll qttc fosse complomentn1· e n:i.o pro
p-:lt'CIOUal ... 

·-u.u Sn. Dzi'I;TAüo Jit um aparte. 
O Sn. N..:nns:- A nsscmbMn pro,·incial podia 

dar urna Jl:lr:\nti~< de modo q\te lhe parecesse Cl\llVC· 
nicnte, do um modo mais ou menos efficaz. Om, 
querer-se por ruro;a qtte a gar6nUa provincial seja 
oonsider:td" sen1pr1! de um modo tal c quojul~o que 
n:lo est:\ no poder le~islntivo ~c1·at decretar ... 

G" Sn. Dt:I'Ut'.\Do : - E ;t:.i. 
O Sn. NEBt..s : - X:io cst..í. óe íónna nl~tuna; c 

se não, '<o!j>lo os nobres deput.'ld•J~ qunl li o alcn.nce 
desta disposiçilo: hoje trata-se d~ uma garantia 
para.construccuo ou ~rrdto elas estradas d~ feno, 
amanbn póde -sc ti·nt.'l~ de um outro !IOccorro dado 
~elns nssembléa~ prodnciaes p:wn clllpresa." '"' 
Iins difl'(u·ent.cs; por oxomplo, n as$olllblca. provin
cial de S . Paulo, e creio que outrns, tom pr(){:U.· 
rad<> d:. sua parte promo,•cr a colonis nc.Ao, d;~ndo 
par~ isto nni suas l~ i~ annu~es 11mn. consigna.~;.\..') 
mais ou menos sullicientc. Ora, se pnssnsse o di· 
reito que est<l prc•jecto dio ao· g-overno d•l r~gnl!\rizar 
os eontmctos das estr:'ld:ts de f•!IT•' tle maneio-a 
que ns ~a~·~ntins provincincs se considl'rcm scmp1·c 
propore1onaes, .acompanhando n ga1·nntía ~;eral, 
tambem pasu.t·u• que o governo llcn,·a nutol·l~ado 
a chnmnr a sí os dinhch·os que ns ns~cmb\éas 
provinciacs ,·ota.sem pnm a c~l.,nisa~do, c dis
puzessc delles· d" m~neír..t <Jne jal~rasse COllYe
niente. Quero oppõr-mc a isto, ent~n ; 1o que ,; um:l 
in·vasi\o <JUO se laz :'1s attriiJui~ôes das assem bicas 
Pl'O\'Inciaes : t>õ<.lc-~c dcst.'l. 1u :meir~ adultet•at.- a 
npplíe:~ç5o que cllas wnhiio de f,•zer ·muitAs Yczcs 
de seu patt'lmooio cspeci;Jl. 
Y~ja bem a co.mtP.ra u que di• o po-ojccto- a 

g:m•!>tin dos jnr_,s eor.cedidR p<llas 3Ssembléas 
pron11ciacs ó.s companhias orgnoisadas ou que 
:<e orgnnis:m~n> pura a tonstrucr..io de estradas 
de fooyo ser:\ proporcional ú {lMnn th>. que o (lO· 
,-crno gcrnl t em concedido ou hoU\·er de -c<m- l 
ceder •.. 

. G" ;:>u- D!ll ·t.:'~APO:-: As assClllbl~as p1·oún· 
cu\cs t~m cn te ndh.lu a'ianu. . ! 

O _Sr:. 1\ t:ou~ '- Creio qu~ <In minh-a pro,·incia 1 
não entendeu assim : Jl"U~o que disso quo a ga
:rnntin dc_:l• l• !ler:\ coltlpl<!melltnr, ~<erli ~m faha, 
de mnn~:tra que "" 11 emp1·~sa <lo ostrllda <lo 
fen-o <)lle 111\~ ~ rrojcct.:~ tirllr • por eltt'IIIJ~O, '2 •f•, • 
o corre provonc13 ficnrl\ cxoncrndo se ndo (RI bar I 
a tod<> u ' •lnlJY> a (;"ran,ia geral .. 

U!o> Sn. Dt::Pt:T:'-oo d:i ttm_ apal·to. -~ 
O Sn._ !\ t:lllAS: - Em fim, o nobre dcp.utad•> o\ 

.secretarH• do go\·erno, a lei proyiucia\ bu~ la d~ 

passar por $Uil5 · mão;, mos oonnnunie>\riio-m·e
!Jilc passou de um modo · cowplemeDI.ar. r.In; pas-· 
sa;se ou niio, a questiw é outra: o que quero 
dizer é que a nsscmbléa geNl nõo J)Õde dispór
quo a garantia pro,·ineial seja ~onsiderada d""ta 
011 daquclln mllncim, seja oonsider.:lda para este 
ou aquellc c!feito, porqne se actunlmcnto n~o se 
fnz um mal, pódo em out~~s empresas sco·vir :> 
pree~dente '!>Dru on.-,rar as provincias com di
\'CI'llas, no v Gil o rnnis pcsnd~ condições . 

Eu desejo multo que as· nssembléns pro\·ineiaes 
promoviW pcl:l suo parte este c outros melllo
rnmentos tllo !mportl\ntes, sou npolo;:istn desses 
{!:randes IJ, nef•cios, de.;ejo que \'ao :\ vantJ·; mas . 
o que quet-o .; que haja pcrfeit.'l harmonia enké 
os pod~res gcr:~.e~ c os poderes pr.>vinciaes, por
que ni'io havendo ess3. harmonia veremos uma 
usllr!Xlçilo hoje sobro os poder.).; pro\•ineiaes. 
outra nmanh:i, o d:ll}ui n uous dio.s ns lttisem
blé:lS pt·ovincines que . têm vist-as muito boas, c 
suns nttribui~õcs essencin!ls quo ten1 o.lc ncudir
n outt·os serviços e a outt·ots n~c~sshlad.:-s, ,~erão 
a<;sim s~tlS ptllrimonlo3 appliear-se de um müdl> 
con~l'ario ~o s~ti pen~mento, a.o seu. voto, aos 
sous dit·P.itos cxclusiTos, c aos interesses provin
eio.es: é isiO que . não podemos eonsentil·. 

Veja-se mnls o que diz <> projecto no se:rund•> 
artig<• : ~ Parn este fim o me~mo governo ~nt~n
dcr-se-Iu~ com os g:overnos provinciae• regulari
S•tndo os resp.octivos Cllntractos, tanto no quo 
~ - respeito no temp.>. modo e pagamento dos 
Jllr•H, etc. •• D~ sorte que é negoc1o qu~ se ha de 
t.·atar entre o g.wcrno geral o o ~erno pto
vincial: ns :tS$Cu1bléa$ provinciaes ficiio de lnio, 
ellns qnc tem t.>d<> o clireiio de tl.scnlisnr a 
npplicnçãfl ue seus ·dinheiros:· :Se o artigo dis
sesse ou prescreves"e-paro cst~ fim o g-ovcmo 
g>rat rllcommendnr•\ aos presid~ntes de p"l'ovincia 
que se ~ntondíto com a$ as~emblóns provinciaes 
-en admitt-irin, porque ent·lo concar.larin em que 
os presidentes fizc~sem vê r ;,~ nss~mbléas JU'O . 
vinciaes que os juros devi:io s er garantidos nssion 
ele um modn melhor, mesmo pRrt>. que a província 
tit•nssc com mais <lirceto.; fn,·orca resulbdo~ u1ois 
ampl"s . e po'llll:imos . •. 

!Jlr.l \'07.: -E' do int-:ress~ cl~llas. 

o Sn. Nt:IIIA.S;- Niio rujo disl.o; o g.:~verno 
p•·ovincinl f:u·ia vêr <•s assembléas quo o seu 
mteressc cst1w~ nn cunccsst'io desta starantia pelo 
modo proporciOnal ; JJMs dizer-so - o g•l\'erno 
ge1·n\ so ont~n<leri\ com o governo proYinclnl c 
regularisarA oil!sta m11neiru os co•Hractos,- dis· 
pondo-s~ assim tlos dinhci1·os p•·ovineincs, não 
põJe bn\'CI' n mcnl!r d11vida qn•J e exorbitar do 
act•> add!cional, <) perigoso, •' contrario ao ser
Yiço r~ulnr das provincin~, ús Mtns nc.:essidndes 
9-ne podem ser attendida~;, porque ns pro,·ineins 
c que eonbe.:em o modo de conct.>dcr ~te ou 
aquelle ra,·or ll estu ou üquella empresa;. eo
nltecem os seus recur.;os, os S\!119 meios, para 
dispõt• qn•: esses favores sejã() • .ancedidos dcsttl. 
ou do.q uclln maneira, longe do se deixa r . t.udo no 
nrhitrio d,• governo. 011 ao <ll'bítrio_ dos presi
dcntJS entGndcndo·se com o go\·crno ge1·ul. 

-Contt·a. "isto é que me declaro .c peço :1 camar11. 
q•t~ refticlll. bem sobro es l<! ptojccto. Voto eontrn.
elle _f'm· entendct· que_ nito é constitucional. 
que n>lo pôde ser ailoptadn ~emelhante regra: 
qnc sua •ti~posição, embora. .innoceo1to e mesmo> 
beueliCã ll••j•!, pOdo autorisar d epois e1-ros c des· 
\'Íos· em muitos 1-nmos d•) ser.-iço provincil\1, ninda 
quo · muit • bem decrel:ldo . sobre dndos conho-
ridu8 o: ulllis.,ima npp!ieAção.· . . 

o ._r. J:•'orrotro <l<> 4.11;u1a:r: - Sr. presi
dflnt.l, pelt• 'I"" ouvi ao honraoio membro 'qoe acaba 
dd .. •nlltr•M, todn 1\ IUI\ im~naçiio a11 projecl.() 
\'f:ll'llft tmlr.auor.nto a 1'tllpelto dn suo lneonstitu
cloualhla•l", \"-''~llltmlo u-1. o 1tonr11do 101entbrõ 
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que, n pa;;sa< o projecto, o P<Jde~ lc!lislati.-u 
ge1·al usurpa c invad~ attribulções c regalias do 
legi$IO.ti\•o pt·<>vlncial. Quer p~~orecet··me que o meu 
uobre collc.;:a s~ acha em eo:;anu. . . 

Diz o prOJ<'Cto que ·a garanUa dos JUros u~<lt
<:ionaes conceJidi)s p.!la,; u.;semblé.\S ·pro,·inetaes 
ás companhias org_anisadas ou que se orgauisarem 
para. o t'OnStnicçao de eatt·aclas de fdn·o sP.rà 
proporeloual ,1 garantio. qae o g,n·erno geral tem 
concediLio ou htlu\·e•· de conceder. Desta dispo· 
.siçiio infére o meu nobre c:ollega que o · podet· 
le.,.islntlvo geral determina ou prescre\"e con
diÇões ao emprego ~as. ~oJa; provineiaes, e que 
por isso usurpa nttrtbll.ltu~d soberanas do~; poderes 
pro'\·~nciaos. 1 

Nlio po~so eneontmr nostn uÍ$JX13Íçilo, nem 1 
mesmo dol'.htzir delta. o n1es mo c.>roltnrio 'I ue 
Acabou .le tirar o hom·ndo membt·o. As ass~mbleo.s 
<fUI} t~m "l"<>tn,l"u fundos part> gnmutirem com I 
mais 2 % os juros dilS ostradas d~ fcn·o que se 
tém ele construi!· em Stlas resp,cti•·as pl·ol·incias, I 
~xercêrilo por ciJrto o neto de soberania com- I 
p leto que cabia em . saas a~trib.uiçõe.~, isto . é, I 
autor!sdrão o disptlndto d vs dmltetros necessanps 
a <!.~se. emprego, e por conseqnencia implicita· I 
ment~ impuzarão o que era bastante para a 
.acquisição desses f11.ndos: e s endo este act'> o 
,·eiJ.::ulciro exercício de soborn.nia que, em t!\e" 
circumstn.nclas, pót\e l.e1" lugnr, ··ó claro que o. 
clisposiç~o present.e em nadn \"etn cmbnrn.rar o 
cxccrcicio U.o direit-o sob~rano de que guzéio u 
as~~mbltias pro\"iocinos. 
· ::l!us diz o honr:tdo membro: "Doterminnnolo ·o 
proj~eto que o juro seja pro porcional, impõ" uma 
.:ondiçoo que sótnente pôde ser dccretacla pelas 
a.;;~mbl~as "·provineines. " ~{e.s perganto Cll, em 
que in!l·ingú · e;;ta disposição n sobem11in dessal 
nsscmllléns? E;se direito j,\ nlio füi exe•·ciclo por 
e! las em todn n s tta ple"ui111de? Trata-se ua ica~ 
mente de renu\nr n ·mais conveniente maneir n. por 
QU(! de\'CID SCt empregadOS O~ fundns j:i VOtt\.•10>, C 
como n nssembléa geral tenha ~arnntido a mni<>r 
parte dos jm·os dos . cstt·adns de fc1•ro. e as assem
biCas pro.-ineines ad~icionn.ssem uma certa Qullntio 
muit.> menor, ó claro que oqlloll~ pMc, se1.n pre· 
terir n.~ nttribuiçõesdestos, regulara maneira pra
tieu em \"irtude da qnal deve ser feita n neplica· 
~üo <lestes íundos, t.:ndo-s~ e m · consídcmçao que 
esta applicaçito é de toda ~ ··autng~m po.ru as 
pl'OI"incias, pois qua t()nde n lwt•Jll-~.• de \11n onus 
mnil pe; ado, !azon.J.o com qtte de'""'n dA eonco~··':~ 
iotes:nlmcnte cotn os 2 % qll:>ndo hotwc; poss1b1· 
li<lndc d~ concon•ot·en\ com 1 ou 1 lj~ aunleu~e ... 

O Sn. NEUIAS:- E quant,lo hn possibilidade de 
eonco•·t·er con1 nenhum. · 

O Sn. F.t:nmmu I>E Aouun : - PO<lc l~:t\"~r possi· 
biliJudc de rcnlisRI"·SC estn hyJ:Iatbese, o e nl.lio.ncstc 
cn5o n:io tcr.l. lugar n applicnçiio dn lei, f.Oi$ qac. o 
projecto é o.p1·~~entlljlO uni~u1onto por fil"C\"Cn~ilo. 

Disse o honrado deputlldo que Q segundo mem
bro do nrt. 1• nindn mnis f<!re lH nUr!bui~iies c 
sobemnia de.s aisembl<!as prtwinciacs, porque 
mundn. regubrisar os l"espeetlvos contructos, tanto 
uo que diz r.::~peito no tempo, modo e p~gamentl 
elos juros. como ti. pcrellpçiio dos jt>ros estipulados, 
entendendo-se o go,·erno geral com os go,·el·nos 
provin·ei:aes. 
. Senh<>r'~~. as assemhléas pruviilciacs designàrã) 

2 . 'ló para os jut·os das cst.rat.las de f~rr.:~, ac_h:lndo 
etlas que ~ra este .um rne.io · d ·J podet·em ü· "vaotc 
esta·s empresas. D~cretndo este ang.nento, a quem 
campre a upplicaçllo e regularisa~~o dell!l ~ Ao po· 
der cxecuti1'o, que em ·toes casos ~o legthmo exo
cutol' da lei; e quem ê o poder ex.êtutivo pro\'incia\? 
E' o ptoJSidente da proviilcio. : logo, tanto re~pdt~> 
o prOJ~t\) as attributções soberanas dl\S a~sembl.í~s 
provincJaes, que ordena que o go\"emo. n) qne d1z 
r es peito ao telnpo medo e pagamento dos J.ur?s• se 
entenda e contr!'CIJ com O$ go.,.erno3 provmcuws ; 

c o q11e .; isto setlii:o o ll14is pl~no rr:conl tecimento 
du.sobcraniu Jas assemblóas proYindacs 1 ~fio stio 
o~_go\"crnos prorinciue<> os executivos das proviu
elas? üumo ~que 1m n.aui unu• Íll\ 'lbÜo <J.,, poder 
gero\ ~obre os provinciae,;? Niic. comprcbendo bem, 
~cnhorcs. 

Em todo " ca,;o direi qll., niio dcsejan.lo por fór
ma alguma quo a c'mstitu.içllo seja ferida, não 
desojnndo p >r fórlll~ a lgum" que o pod~r ~era! 
invada a s attribuiçoos dos poderes provincine;, 
cu, como autor tio projecto, re.1uciro a cumaról para. 
que ellc vú. ás cummlssõe;; de !azenda e de eonsti
tuiç-J", at\m. de que cxanlinem e>ta qucst~o. e dilm 
com calma o seu pu.recet·. Q11ero com isto pro,·a.r no 
}l')nra.do membro, quero mostrar á t:nsa, quo nà:Q & 
de minhas l ntençõeo concorrer p t\1'0. que as pro\·in· 
cia.s fi1uem prejuuicudas eom nn\ preeedenle que 
depois p:>ssa· ser com vantag~m invocado contra 
cllas. 

J,i:·se, e sendo npot.1do entra em díuussiio, 
ficando no entanto susper:.<n a da ma\erin pl"in· 
c:ipal, o -segninte r equerimento do ::lr. Fel"l'eim 
de Aguiar: · 

" R~queit•o qtt~ o projccto vú. ú.s couun issões de 
constituição o f;>.zcnda, parn d:u-em o · »Cil t>a· 
rccer. )> 

Niio La\·endi> qnem pef.a ·,. pn.ln.i.-r n., e indo-se 
\"<ltar, e;onhecetl·se nlí.o haver casa. F ien. porl-311tO 
encerrada a discussão do requerimento, o to!ndo 
dado a !tom o Sr. presidente marc,, a ordem do dia 
segainte, c levttntn n sessão. 

Sessão em 23 de .Junbu 

'êm:SillEXCU 00 Sr.. I'-lnttOi!,t, ~IC E ·l'.:!ESU>E:XT l: 

Su:\tliAUto.---E.:.cpecliet\le.- r.:~,~!Jencia JHU"a apl·c'!sen. 
!ação c!e um lll"~i~cto . Discu•·so do. S•·· Amll·•' 
J.la~tos.-Orà~tn't.lo dia.-Ptmiç<!o do Cl"iinc de 
moeda falsa. Dtscu;•3os dns Srs . .A.rat\iO J.ima; 
Taques, Ni11i.Ytro tlos negocitJs estraii,Qei1·os e 
Per,i>·a ela Sil>:::.-Lice>lÇ(l ltO Dr . "lntonio Po
lycar-po Call•·al. - Gam>Jt·i <IS d.: j uros addicio
nacs,-Natw·alisaç{jt~<. Di•·cw·so< <lo.• S>·s. Dias 
cld Ca.>'t:all<o e Tcí:r" inz ,~;: ,l (acedo. 

A' l1or:1. <lo costumo fnz-se a eluun:\tln, e achãl)
se present~s os Sn. Bar bosn. Paula Cnndi•io, 
Machado, 03rri:t1. das ~cvcs, Limn, ~[ello Fl"llnco, 
Lciliio <la Cnnbn, Canteiro <lv Cumpry~, ctm~go 
Leal, J.uiz Soares , Uodrigucs Sih·11, Vieira de 
l\l:lttos, Brc!4s. Anuré Bastos, Pantn Sa11t~s. :\1n· 

, glllhiics Castro, Rib~iro, Ara~o Jorg~. Siqu~>ir., 
Otteit0x, lllend~i! de Almeida, Ta~n.,.s, Dia,; de 
Cnt·•·alho, F cl'l\an<.los Yieil·n, l'aes D.ttl'e(o, Snnto~ 
e Almeida, D.lmingucs Silm; Pa<~ln Fonsec~, 
Dutra Roclta, bat·ão <:te Mat-oim, Raposo dn. Ca· 
tn;ltO.. V. J.isbou, Sel\rll., Ft·<!ieB't< Trn,·a;;~M. Sayão 
Lobai.O Junior, Pnclleeo, Padull Flcttry, J.ivramento, 
J,,so; Asccnso, Ferreir<~ de Aguiar. Secco, 'teixeira 
de M:ace<lo, Teixelrr de :50117.1\, Pl\checo Jordão, 
Belfl.lrt, Souza Leão, Luiz ArauJ•1, Elunrdo }'rar.çn, 
Almeida e Albuquerque, Bernilrdcs de Gou,·ea, 
}'ausw e Pn.ranagu:i. · 

Comyarecando depois os s,·.;. Ribeiro dn. J.w:, 
B~ndc1r11 de Mello, Titá1a, Paranhos , Nunes Goll
~nlves e Hippolyto, o Sr. presiden~e dcln1·a aberta 
a se:Jsão. 

CompO:r-lCem depois o;; Srs. Barreto P édroso, 
Bdisat·io, Antonio c,.ndido, Zachar ias, ·Caldre e 
Fii'io, J acfntllo de l\fend.mça, l~enriques, Pinto 
de C.1mpos , . Theopbilo, G<>me< Ribeiro, Ar,.u.jo 
!,ima, N"bi(ls, Joa<! ~Iatbia.s, Horta, Lima e Silva. 
Sobrin!Jo, Pedreiro., Pal"anhos, Cunba, Bra ndão, 
Vil"iatll, Augusto do Dli.Ycira., P ereira da Silva, 
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Ferraz, F. Odavi:mo, Pneen, Bllrl>oso <ht Cunha, 
lSrusqut>, Paula Bilpti~to, S>i ·C Albnq•~<n·que, Góes 
~ique irn, Lui% Cn•·los, Monteiro de Bs1-ros, e Sayiio 
l.obat... . 

· .. Lê-se c aptwona-se a neta da scss"o :mtci:e
t!Jute. 

-~ rcqu~•·inocnto dos profcSSôL'C~ pnhlicos de 
prih1<·irns Jet• as do rnunie1pio da cürtc, a·cit<rando 
os;s<'us ped!dos Pl!~'~•-mclhornmento de seus \"CU· 
mcntos.-A comJmssno n que se och:>. a1Tect.o <l$\0 
He:!OciO. . -

Dt! Mnnoel Gomes da ::lilva Braga, pedindo o 
lugar de guanta. dos gale>ios desta cnm:ira.-A.' 
mc.stt. · 

Siio _nppa·o,·ndas variM rcdn~õ.!S c o t~eguinte 
parece~: 

« Frederico .Guilherme, subdito fmncez, ""ente 
de . leil~S ll<'8UL CÕ1te, OlldC reside )la 2'J annOS ; . 

. Domingos !lfonleiro Ribeiro do Alvarengo, subdito 
portuguez, ~gente de leilões na ~apitai dn pro· 
" in.cin do l'ar:\ ondn •·esidc ·desde I8.l!l; Julio 
Braconnot, sut.áito fr~ncez , corretor de fundos 
publicoa, rcsfdcnte nestCL cõrtc htt 31 nnilos ; Jon~ 

··ruim José Ta,·:u·P.s, subdito· portugucz, residente 
no .B>'Ilzil desde 1842, empre::ndo ntt morinha mer
cante ; c o Dr. Custodio J.uiz de Mirnndn, tom
hem. portuguez, c •·•siden\e no llr:u.il desde 1839· 
f<>~m~do em medicina nesta córtc, e morador nà 
\'illa de Rezende do Rio de Janeiro; estilo .no 
taso d~ merecerem a grata que implonio para 
que SC)a em seu favor disp ensado o tempo de . 
l'esiueneia c:d:;:ido pela lei de 30 de Agosto tle 181:3 
aftm de se naturalisarem cidad:ios br:o7.ileiros · 
por isso c a commissão de constit.itiçuo do pnre~ 
ce•:. que set:s nom~s sejiio nddicionndos no~ de 
ou tros estrang~lros <l~ <luc faz meno:io a resotu
~~io n . !X; deste' ~uno que offcreceu ,.. consideroçuo 
<la comnm. 

« Paço da c:unara d0s deputado;, 22 f1c Junho 
de lS.'X> • ....;Teizd,·a '!e MaatUJ.-1;. e Vasconce!los ... 

U-se c é remet!icb com urgcncia á commis~o 
de. p,oder~-s a se-,::uinte iudicn~;io; 

n· fonstnndo que não compnrcce•·[o ú. presento) 
sessuo o Sr. devuto.do pel11. provincia do p.,..;, 
.~ngelo Cnstodio Conêa, indlco que se officic no 
;:;overno nfim de s~o· chamado o supplP.ntc a quem 
c:ompctir sul,sti tuil-o. 

« Pnço dn c:unarn <l<•s deputados Z~ de Junho 
o.le 185(;.-Fat"Slo A. ele .·lguiar.-Leilii~ ela Crt-
ul!a.n · 

o Sr .. Bowt.O!C- dor. otlv,..l.:·a:..:- S I\ presi: 
<lente,_ nn SE>ss:lo dt! hontmro nilo pude npresentnt· 
o prOJCCto qua nqui trago, •m que pa·oponho a 
rc,·ogoçüo de uma lei pt·o~·incinl dn Pnt·nhvbn. que 
ofl'cndc M$ direitos da nlinbn pyovinci3, ·per ter 
n. bor:>. ~e•tinatla para · tncs nprescntnçõcs ~asta 
<om a di!Cnssão do pm·ecet· da .illusu·e comno'bsào 
olc: penso<)S c ordenados que aut<Jrisou o governo 
p:~ra COJICCder IIC('n~.a a o S t•. sn~·a, lento da es
wfn de mc~ccina dcstn cürLe," para trnt:.•· de· sua. 
s;:~udc, e como a matcl'ia do mesmo projtlcto me 
p::m'~n urgsnte, c r.a sex.ta-fe!ra pr_oxima não possa 
<•:·n-cr sr55no püt' . !!Cl' d;a ~·:mio, po•· Isso pec.o n 
V. E x. para kr :1 bondade de consultar ú cnmara 
t•Arn que ~c sin·a permittir que o tempo llestinado 
parn t< npr<!~ntnçilo do rcqnct•irnentos me seja con
~"diJo :olhn de }>Ode•· e11 fund;>mcntaa· o meu pro
Jccto. 

Consnlt:otln a casn &obre est.: pe-dido decide 
f~~Clu llOirtno.th·a~. ~ 

. ~ Sn . . 'BH1·~~ t>E 0Ll\'KT.R.\:-: Sr • .r•rc~idc••tc, n 

.os,..,mtolca lcga•lnth·n do m•nhn pro\·mcin, usando 
da 1o.eul<lnde que lhe é concedida pelo SI 11• do 
:1rt.. 11 d.'l lei de 12 de .Agc>Sto. de 183-5, em dias 

.do me:z •lc Ontubrl> do !lr•llO p. Jl., dirigio ~n. 
e.;ta eamnra uma representn.ção em que ped" [a. 
r"vog-aç~o da lei p•·o,•inci~l da Paruhyba n. u 
de :.\1.1 do 'Sdembro de 1851 quo estnbcleeeu o 
impo~to de 500 ra. sohr<~ eáda cabettt de gado 
VllCc~m e de 111 sohre cada cubc~ do eavallar 
que !o,.som "o.l_tns nos pa:;t<>s da provincia, c co
brado n11 occastao em que t>vessem de Mbir delles 
ti~nndo isentas do mesmo impostá os pessoas resi: . 
dentes n11 referida província. 

':· Ex. em 10 de Maio passado remeueu para 
n 1llustre commlssil.o de nssembléas provinciaes 
a mesma represo::ntn~ão da minhn próvincin ·mas 
co>no até agora essa commissão nao tenha 'dado 
parecer alg>tm . sob•·e tal objecto, e esteja a mosmt\ 
p•·o,·incio, e me$rnO a;; do Rio Grande e Per
nambuco, sol'i'rendo um imposto que me parece 
inju~to e inconstitucional, pot· isso pe~.o l .een<:o. 
a Y. E,.., á nobro commiss:lo e n esta cnsn para. 
upt·esentnr um proj ecto em quo :;;e re,·oga 'n re-
ferida lei. · · 

P al'll que a c.'lmnr:>. fique intciratln do que 
se cont~m. nessa lei . dn Parahyi>a n que me 
~nho l'<!Jendo, passare• ·a .ler os arts. 1•, :!o· e 3 ~ 
della. .· 

« Art. 1. o O. gado \'accum que vier de proo;ineias 
estranhas soltar·S~ nos· pastos desta, a 'ti tulo de 
refazer:se, ao ~nhir delles para ~et• consumido pa· 
::::m\.o 1m posto do 500 rs . por cnbe<:o., pnm a receita 
provmc>al. . . . . 

" Art; 2.• O ca\·nllat• que fór solto nas mesmas 
circumstancio.s quo o vo.ccum ,-págnrà lS tmnbeu1 
po1· cabeça. · 

« Art. 3.• Este imposto nito compre1Jcr>dcro1 nos 
hnbitantes desta provincia, e sómente nos de pt·o· 
·vindas estranhas. )) 

Pn!ece-me, Sr. presidente, qne uma especie de 
fntnhdadc 11esa sobre os hnb1tant<!s ou criadores 
<In ·minha -província. J:\. em 1$52 Y. Ex. foi 
testemunha de que apresentei tltll p•·oject.o _ de 
eomhinnção com alguns de meus nobres colle..ns 
parn que se revogasse uma lei pt·ovinciat de Per
u ambueo q uc cret\ ra um eon lt·acto, ou com.Panhia 
COin ·o direito C::>Clusi\·o de SÚ C()mprtll' gndÓo 1J 
fornecer do cnno~s verdes a c idade oio Recife. 

, A <J.UCstito ')UC .entiio s~ \'entilou era m':lito s implc;; 
porem a qua fo1 cllo tao banllhndn se sophisticou 
mesmo tant? 'JUC o rc~ultaJo foi a não appro,·a~iio 
do meu proJeeto.. . . 

O Sn. FEnnun.< D& AGl'I.\1\ :- Silo oplniõc.o. 
O ;,;n. B.\ STos m: Qu,·•;m., : - !'\iio sito ópinivc'l! 

n questão · c•·n . muit.> simples, c pn·r4 quem 'ti~ 
vessc conhedmcnto lias circumatan<:ias o modo;· 
por que so vendem os gados ua feirn de P<!drns 
llc Fo~o c são commmido.s. no Roci'fc, ni\o po· 
u~ri:l_ :l~iltnr de. r~conboccr que mui ditllcll, qun11d0 
nao •mposs>vel, serln a rot'Tllaçiio de um nlono
polio entre os chamados marcllnntcs. Na verdad~ 
senhores, <Jnem n:'io . S.:tbc que os gado~ 'léindo~ 
do C~n•·n, Parnbyl,m, R10 G.raode, . etr., e vendidos 
na fen·a de Pedras de Fogo dcYcm ser ;:onsli
midosdurnnte a semana seguinte em Pernombuco? 
Estll pois \·isto que . os compradores ou mtu·
cbant~s n:to pod~m ter interes,;e em fazer mo
nopoho pam não sot·cm consumidos na praca 
pois todo o s'!u interesse é de venderem duranté 
os S dias seguin~s ao da compra t ,do o gado 
que compri'io na fe ira, , por isso que 50 o n:io 
fizerem terito desoffrer p•·t-juizos, nsto nüo ter!lm 
commodos paro por mutto. tempo conservarem os 
gnrto;;, perdendo ~te~ muito <fc Yalqr · por em
m~grecerl!m. ~o entanto que o que aqut se disse 
foa quo os marcbnntes ·compradores de gados do. 
ícira de l'Cilrns de lo'ogo não matn,·üo os ·~dos 
que Mmpra\·iio na prop(lrçiio · da.s necessida1es 
do consumo -d•l pr.1~11, atlm ilé \"enderem as carnes 
}'or· pret os mais subidos. Màs, s.·. presidente. 
nndn m01is fncit, a e:<istlr o monopoho, do qu~ 
a forntn<;iio de umo eomJSanhia, sem priYi!egio, 
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1111ra f:l7.eT tonenrr~neia 'lOS mono poli sadores, e 
nssim llles tirar cs gnnlJas. que pereebíiio inde
vidamente, . sendo a pxata abastecida de carnes 
verdes, sem quci:x:~s. sem prejuízos de ·pessoa 
algnma. Isso porém se não fez, e para se aeilb:tr 
um n> on o palio tlcti cio, q u~ndo mesmo certó, estn
be1 eeen-se por lei . um monopoliú real e que 
visivelmenw pl'ejudicava os inlen!ss~s. dos mar
chantes hollestos, tirando-se-lhes o direito que lhes 
era garantido pela· constitui~lio de poderem· ·ne
gociar livremente, e mais que tudú aos in teres- · 
$es dos eriadores, que se '·iáo obrigados a vender 
seus gados a um ~ó comprador na !eira, que 
era o conbaclo. Mas, Sr. presidente, não ..,ra 
possível cl e ixar de dar-se o que aconteceu ""m 
1851. O Sr. Souza Ramos, que então era ministro ~ 
da justiça, se achava cotno que compromettido ·e 
d~sejava qne o projec.to não. passasse, p_ois · qne 
elle como presidente de Pernambuco hav1a sanc
eionado n lei que crwu o contracto, . e por isS'o 
.se pôz á frente da discussão nesta cosa, c ~n
seguiú que uma medida de summa justiça como 
11 quo ~u e alguns ··imus collegas tínhamos pro
llosto não pass~ss~- !Não apoiados.) Tanto in
teresse tinl111 esfe nobrE> ministro que esse projeeto 
uiio passasse, que . teve tl sem-ceremonia de nes 
manda•· um recado dizendo que eu c ori ·meus 
nobres collcgas o n•io àpresent.a.ssemos: êomo se 
fosse possivd que nós sacrific.assemos os direitos 
e interesses de nossa província a um mero caprícbQ 
dc.s. Ex. : . · 

Sr. president~, f1 imitação do que fe·z Pernan~ 
bnco, a Paral1yba tambem quiz estabelecer ·unia 
injustiçl!, Jnnçando um imposto. sobre 06 ·cria,.. 
.!ores "de gados das províncias estranhas 1 De"Ve-se 
notar que s~ndu ns províncias ·irmãs, formando 
partes de um só todo, na lei da assem blêa dO: 
Paral1ybn. se falia em p~ovincias esf'l·tt?>l..as;jo\ ·as 
considerando como quasi estrangeirns quando FOL' 
tal forma as den,mina. · ·. 

Sr. présidenw, n1ém dos males que em con
sequenda dessas I eJliSII\ções vro\'inci aes de que 
t.m!Jo tratado soffnm os cnàdores de gado da 
miliha pmvi.,c:a, lta outros que muito os. acn· 
brnnhão. . · 

Na Yerdad,,, senhons, não se pôde dizer q_ue 
entre nós esteja plenamente garantido o dire1t0 
de propriedade consagrado no § 22 art. ·179 ·da 
nossa constituíciio em toda a sua plenitude, por 
jsso que a ac(ão criminal contra os que com~ 
mettem fw·tos e awctJ..o a propriedade, foi deixada 
nos particulares que .'fossem offondldos, c não 
pócla intervir nelln cx-officio o ministro publico, 
visto que o nosso codigo ctimintLl quanáo clns
sificou os .crim<>s considerou o· do furto como 
crime pnrtieu!or, () vindo-. depois o eodigo do 
processo criminal sú ~s!Ãbeleceu como crimes 
publicas os pm ticulnres cujo maximo de pcn11s · 
excedesse n LI nnnos de prisão com trabálho. 
Ora, no tempo em que se p;omulgou o codigo 
crimi11al voga..,ão as idcias de que todas as penas : 
deviâo ser. as mni:s doces, as mais brandas pos• 
siveis, e assim estabeleceu-se para o crime· d~ · 
!urto .a pena de dons mezes· a 4 annos de prisão; 
e o codi~ro llo processo, eomo j é. disse, detl ac
~ão JlUbhcn aO$ prometeres em casos mui res
trictos, como que excepciona.cs, nos crimes clas
sific:~.dos CO!no particn1ares pelo codigo crimi-

nal. . 
Assim, senhores, v<l·S~ que n propriedade ficou-. 

sem garantia algum o. . ~ontrn o ~rime de furto, 
princ1palmentt! no interior- das provi.ncins, visto 
que nos nossos serlôeR, em terrenos longinquos 
o pouco habitacl.,s, so ó diftlcil fazer effeetiva a 
punição de um 1·éo qualquer,· mesmo quando a 
ncçilo p~rtcncc á autoridade '_publica, diffieílimo ou 
quas i impossi vel é poder-se lSSO conseguir 9-nando 
a acção é deixada aos particulares. Ass1m, os 
tribunaes, as autoridades se achão or~anisadas· 
de modo que não se póde a ellas recorrer com 

TOlto 2. 

facilidade para a opinião dos crumnosos, C')ffiO 
esta ?~mara melhor que eu sabe. de S· rt) qu3 
os cnadores ·da gados em grão muito mais su
bido do qu~ os agricultores. os negociantes têm 
a sua propnedade exposta e sem garantias, es
t!ln~o á merc~ de quem della poss:1 lanç•ir mão 
furtiv~mente, sem que os proprietarios possão dar 
rewedw,. po~-que a ~ccusnçJ.o ·d~ criminoso pc, 
'!nte a· JU~bça pubhca seria augmentar a a:tl\ic
çao ao am1e~·> em· co~sqq u cncia dos gastos, in= 
commodos, l'lSCoa e dlS!abores por que terião de 
passar quando Se propuzessem a pe"''egnir os. 

· cdminosos por crimes afia.nça\·eis. Não foi isto 
de certo o que garantio a constituição, pois quanto 
ao~ ataques c~mtra a. propr~edade p~r parte âa an
tondade pllbllca, . O remed10 é lDOlS efficaz, mais 

. promp to ; quanto porém aos ataque~ dos particu
la:es quasi .não bn .recurso algum, e tanto isso 
fo1 t·econheCido que Já. em o anno de 18~3 um meu 
honrado co !lega pelo Ceará npresentou nesta- casa 
um projecto que foi remettido para o senado, onde 
soffreu emendas, não tendo o devido andnmeoto, 
se~ndo penso, po_rq.ue em s~gu!cla app;>receu o 
pTOJedo .ro nobre mn11stro da JUSttça providencian
do sobre tal Msnmpto,. proJecto que hoje existo 
no senado. 

Além destes inconvenientes. outros ha que con
correm para: amesquinhar e abater a industria 
dos cria<lores da minha pro..-incia. Eu não quero 
fallar das se~cas que causuo imwensos estr11gos, 
o que reduzem á-pobreza pessoas abastadas.; não 
!aliarei mesmo do pes;ado· imposto do dizimo, que 
é tirad~ do producto dos criadores ; nem tam
bem das grandes despesas que são como que inhe
rcntes á criaçao dos gados. Os criadores v~m-sc 
obrigados a dar ao 'P9.Sto~ que se encarrega.do 
trubalho das fazendas a quarta parte do produeto 
da cria~o, necrescendo ainda .o custêio e outros 
muitos' ga;tos, de modo que se pôde dizer sem 
receio de erra•·, que melado ou mais da metade 
do producto da criação se. consome em desp~-· 
zas. 

Ora,. se além destes obstaeulos, ainda as le
gislações provinciaes das outras provindas esta
belecem impostos onerosos, monoJtolios injusti:fica
vcis em pre1 ui_~o de uma i_ndust:ia Já tão opprimid~, 
a consequencm neccssar1a sem o seu completo nnl-
quilamento. · 

O Sn. CoRnt!:A o.~ NE,"ES dá um aparto que não 
ouvimos. 

O Sn. B.,sros D'E: OuvEm.~: -li:ntão a Parahyba 
é uma provincin estrangeira, ou. os brazile1Ns 
niio pertencem todos à mesma patria? Que dif
Jeren~a hn, além elo que· é preciso para a economia 
e administrnçiio das provincins, entre parubybn
nos, pcrn~mbucnnos, rio grandenses ou cearen
ses? !São somos todos~ irmãos, niio fat~mos parto 
de um só todo compa·cto o homogenco, que é. o 
imperio do Brazil ? A quo pro'Posito vem pois o 
aparte do nobre deputado? 

Além disso, senhores, O$ impústos que n. as
sembléa pro..,ineial de Pernambuco estabeleceu, 
e com razão, sobre consumo dos gados· que se 
matao para fornecimento dos morad~rcs da praça 
de Pernambuco c lugares adjacentes, recahem as 
vezes sobro os criadores do Ceará e das mais 
provincins que para alli mandão os seus gados, 
por isso que tendo de vendei-os na. feira , em um~ 
dia designado, visto niio· poderem \'Oltar com 

· elles caso os precos. l_hes n:io convenho, tel!l nc
cessariamento de suJeitar-se aos preços que os 
mal'cbantes do Pernambuco lhes imJ;Joem sempro 
que ·as offartns de gado siia sttpertores âs ne
ccssid!ldes do consumo, c isso seria o resultado, 
a consequeneia infalliver desse contrtlc!o ou c-,m. 
ponhia que se formou. no Recife, pois não en
contrando concnnentes na feira, im]l<)ria os :r_r~ços 
aos yendedores, <J.UO em· tal hypotlieso tenao de 
carregar com o tmposto que só nominalmontc 

28 
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teria de pa~a~ o contrncb qunu lo Í<:>$scm mortn$ ' 
as y.~zes neCessarias ptlri\ o co.nsum.o d~ cidadc9 
ganhando assim, em lugar de 10 %, 15 e -20 % 
em p~ejuizo do vendedor, e qu.tsi nenhum lucro 
do consumidor. · 

Sr. p~esidentc, pcr~u!ldo-me que os nob~el de
putados pela pro\'íncia <!e l>ernambuco c~ncorda
rá\i comnligo em que o 1m posto cstubclcctrlo pela 
a.ssembléa pra\'incial da Pu:1hyba do Xorte é 
não só contmrio aos intere5se3 d~recto~ do$ cria
dot·es do Cear:\, cotno mesmo aos intere~ses in
llirectos <la prodncia de Pernambuco <- de parte 
da pro'\•íncia dQ. Parahyba, qne ni\o .; criadora 
de gados. 

O SI\. Conn~A D.\S NEYES: - De;sa ll:lrt~ n:io 
tenha pena. 

O Sn. l l AS'I:QS DE OLIYJ.:InA :-Quem tem algmnn 
pratica do que se passa nos sertões da minha 
província, sabe que sv nos mczcs de !'.-[arco a 
Agosto é que pócle snhir ":Ido da mesma pro
víncia para abnstecim~nta da da Perll:lmbtwo, o 
nos mczes de Agosto n i\fnr~o· o~ gados da rn:~
"incia da I'm·ah\'ba que estão mo.is proximos 
;,; que fa~cn> o aba$taeimcnto indicado, em con
sequ~uci:I. de se n·l'> poder conduzir mai~ gados 
do Cear.i., e ai11da menos do P íatth" que fico. 
mais afastado.. · " 

Assim a proyincia da Parahyba o\ CQrnO que 
um deposito dbs ~:ndos dcstmados a Pernarnbuco, 
-liSsim como a t!e Minas Gerae~ é o deposito n.ondo 
""o refazer-se os gados das pr.wincias mais lon
gínquas que s·e destinão ao Rio de J~nciro, e 
mui mal ,;enidas serião esta cõrte e pro\.'incitJ., 
flSSim. eomQ o Recife e a pnrte da I?''OYJncia quo 
-é agrkola, se taes factos se n1io dessem, se n:io· 
existissem os depositos de que trato. 
Nó~ sabemos mui ben-. que, hajão as estradas 

-que hou,-erem, fndli•lad~s das communicaçõcs o 
<i e tnmsporte dos gen eros do interiot• u~ umn 
JH'úyincin pat·a os porto;; ou lug,u·a5 da Yúnda 
dos mesmos g~ncros, Sfr os ga>tos da p roàucçlio 
forem subidos, nao poder(\ o ngricultot• ou m:~·· 
nufactureiro concorrer com Y:mtagem com o pt·o· 
dueto estran~eil:~ para com pt·owito e,;üJ.balccct' 
{) seu negocio, n. suo indu~tría, Yisto que o~ gc· 
neros de primeira necessidaJ~ súntlo caros, hão 
<la lleccss:u-i:lmcntc influir subr~ o \'nlor Jos pru· 
duetos. 

Ora, 1tpplicantlo lst.l ao oLjcct~ do quJ se tmta, 
,·C·sc que se hou,·ercm dimculJ!ltl~s, se a legis-
1!\.;lio da; pro\'incias tend~1· n diffieulll\r a impor
t:t~üo de goneros que suo n~c~J>snrios ai subsi~tcnc i" 
dos trnbalhadoNs, dos agrieultor~s, dos artistas, 
ete. , se as legislações pro,·incil\es, c.Jmo fez a da 
l'a.rahyba, impuzerem ile moolo tal sobre e:;ses 
gencr<Js de que neces~ita, p ol:' ~xemt>lo, n p1·o-· 
vincifl. de Pernambuco, e onãc devem s~r ven
didos, esses generos tornar-sc·hiio caros, não 
poderáü os productor~s daquella pro,·iacía con
correr com o estr:mge.iro que se achar sob tal 
rela~ão em melhore:> clrcumstancias, não sendo 
só as estradas, as vins de communicação, a qne 
se deve altCllder, convindo se nttender igualmente 
ao que é n ecessario pat·a a a! imantação dos tra-
bnlhndores. · · 

A lei pmvincial de que trata e uinda incom
pleta ·e a!gum tanto dura debaix.o das conside
rações que passo a expender. 

E' incompleta a lei, por ÍS'>O que estabelecendo 
que os gados que vierem refazer-se na provinda. 
da Parah_yba pa~uem o imposto de 500 rs. por 
cabeça, nao fez dífi'erença entre gados pertencentes 
a fazendas das provindas estranhas, porém n~s
cid&s n?s p'lstos da P-11rnbyba, o os que para 
elles VIerem de fóra, mas 9.ue não farão eom
prados, poi~ não l>aYcndo stgnncs ccl't<1s para os 
distinguir so eonfundir<iõ, e assint Yirá o fa~en· 
diro de- p1·ovincia es~ra.nha a paga< o imposto de 

,do~ que não forão soltos, e que nascerão r.os 
t'astas i! a Parah)·ba. Corno poi~ disti!lt;llil-os 1 

O Sn. Co.~ml':.'l. nAB · N EYES i - Eu lhe direi. 
O Sa. n.,sTos JJ>= OLITEJ:Ju.: - ••. ·• eomo di$~ri

minar. 
O Sn. Hli:.."<I<IQUES:- A lei é cl"ra a Jst.l . .-cs

peito. 
O S&. Il.I.STOS DE ÜLI'\'Jillu: -.Eu digo que é 

ollscurn. Supponba-se que sou fazendeiro no 
Cear:\, e mando uma· p orção de gado que não 
comprei, que sou igualments· fazendeiro na Ptl
rahyba, ·e tenho outra p_orç~o . de gado quo tam
hem não e;omprei, como disertmtna.r nns de outrl1s.? 
Para SP. imp~r aos pt·oprietarios estra.n~os â pl·<>
vincia. é preciso que o gado venha _de; Cura, eomo 
discrimínur neste ea.so ·o gado nasc,do na pro
víncia do pertencente a proprío;tario de provineia 
estranha? . · 

Eu us~ de proposito do termo ·e,<h·anl<a p:tr:l 
desinnar essa como que separação que se qt1er 
razer... . . 

O Sn.:- Hl!:~r.IQUP.S :- O que di~sc é ·objaeto de 
regulamento que d.l. o pre$hleate di! prv>'irtcia. 

O Sr:t. B.\STOS DH OLtvEnu.:- Não vi o r~gn
lamento, o que .-1 ~~i a lei, e esta niio ma;cou 
a differ(mçn que deYia, hav~r entre ~o.do. \'Indo 
de fóra pertencente a.o ~esmo . propr.etarro q>Le 
ti v esse gado na pro v meu~. ' 

AMm disto a ltli estabeleceu o imposto p~r~ 
se~· pa"O ne. occaslão de maior ve:<ame ; ao sahir 
o nada

0 
dos ptlstos ê obrig!ldo logo a pagar o 

inlposto, e Obl'igado O prop~iet:uio a fazer gran
d~s sacriftcios antes da vende. do s~tl genero para. 
ha\•er lOOS, 200S on 300n nl!eessarws pa.ra·o pn
gnmento do hnposto. . 

· Dir-me-hn poróm o nobre deputado-o que o 
o imposto de :iOO rs.? é um im;lO•to muUo pe
<)Ueno.- Nib e mnito pequeno o imposto qu.:.lndo 
c de 3 r, do ;alór dtl re~ ; pot·ém .runqa con~e- -
!lendo que ~sslm s~j:., o que combato c o P~!J
cipio por, perigoso, po~ tender pant a desun•uo 
das pronncias. 

O Sn. Conmh oA.s NEYES :-Oh I senhor l 
O Sn. B.\sTos nE 0~1\'EIRA:- Sim, repito, peri

goso: hoje c.>tabolcce-se um illlposto de 500 rs .•. 
th.1 Sn. DEPUTADO :-Em Pct-nnmbu.co f~z~sc o 

mesmo qtumto oo sabão da Bahia. 
O· Sn. B.\STO>t 1n~ OLI\"EUU. : - Abtda digo G uc 

o principio ú perigoso para a união das pr•)"<"[n. 
cias. Su.pponha o nollre deputa lo 11!\l\s hrp~thc
scs · p"dmeiramente pnssa·se n perceber o 1m posto 
de GOU rs. ; pottca co ll;~ sem, podcrt\õ p11.gnr esto 
imposto as proprictario3 ou crhtdorcs do Cenr.í, 
do Rio Grande do Norte e mesn,o de Pernam
buco ; mas n.manhU. apparcce a neccsshhdo de 
fazer-se uma obra qu~lquer, de angmenlat• o nu
moro de empregados, e seus ~spectivos. ordena
dos, ou cousa semelhànte; a assembléa provin
cial não qu.erendo desagrAdar llOS seo,s Cl)nstitu'ntes, 
astando com elles em l'elação, desejando os soos 

.votos, dirá.:- como já. ha um objccto sobr<J. o 
qual reeahe já Q imposto de500 rs., passem esses 
obj ectos a pagat lfl.- E dep<>is se no\·n.s neces
sidades appar~cerem; o ür.po~to póde ser elevado 
a 3$ 011 <a .. • 

O Sn. Connb:A D.\s NEv.&s dá. um aparte. 
O Sn. BJ.sTos DE Ouv..-:DU:- Não, o 'que digo. 

est>l. ·contido no· principio. Póde muito bem aeon
tecer ainda que os c:rill.dorea .di!l gados da Para
rabyba, Yendo a concur~neia que lhes fazem os 
criadores de provincias estranhas,indui'!na nssem
blêa pr.,vincial para que decrete um nnpasl.o de 
3, 4; iJ ou 6!i sobre cada cabeça de gBdo, . de 
modo que, afastados os vendedores dali piO\'m-
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ejns ~str!luhas~ fi1tnem eli~ sQ para conduzir 
GD-d<'ls n Pernambuco, e assim obtenhão elevado~ 
preços . por ess~ gencro, nii.o achando coneilrren
cio. nns províncias estranhas. "Não vi> o nobre 
deput.~do aqui grande perigo. 

E daqui me$lilo resulta injuAtiça. Estabelece-se 
-o impost.<'l de 500 r$., jà ha desigualdade,· porque 
não se póde negar que o individuo que conduzir 
uma porção de gado que tenha pago o imposto 
eom outro que nlto é de prm•incia estranha, quando 
chegarem á feirn, conseguirá o da -Parahyba ven
der o seu ~do por ó'J() rs. xnen!">s, que o outro 
criador de provind~ estranha, ganhar· tanto como 
este, e achar mais facilidade em dispor o seu 
genero, o que ó uma grande vantagem. 

Sr. prcsidenu., p..,d~rl> n assembléa provincial 
da Parahyba cstnbeleccr um imposto de 500 rs. 
sobre =da cnbeço. de gado· vaccum, e 1~ sobre o 
CJO'Vallar pert.Gncentes :>- eriadores de provi ncia 
e~tranho, quando estes criadores, na boa fé de 
que na provindo. da Parahybo. t:armava um to<lo 
com as províncias do Cea1·á, Rio Grande do 
Norte e todas as outras do imperio, quando pensa
vão que a dh:isiio por pn>vioniss era sómente para 
a melt~or d1reccào dos negocios publicos·, que 
ni<o d1z nada eom os direitos do cidadão brazi
leiro : podião suppõr, digo, qnando formárão os 
seus estabele<:imentos, comprârão terras, -arren
dítrão outras por mais de 9 anuos para fazer 
nellas soltas e estabelecimentos, que depois de 
certo tempo viesse a assemblêa da Parahybn sor
prendM-os e dizer- aquellcs que morarem em pro
vinci>~s estl":tllllas e solt~rem gados nos pastos 
desta estaráu sujeitos n tal imposto! -A assem
bléa proYincinl po<lia parcir de um facb novo · 

• e dizer; por cxen!Pl?, aquelles que comprarem. 
terra~ nest.l P.'~vmc•a_, para esta ou aquella in- · 
dustna. pngarao tal •mposto. Seguntio penso o 
n1io poderia fazm· ; porém 'nínguem ao menos se 
poderia iUudír. Se a mesma a .sembléa qu~ria 
estabelecer um im])Osto sobre gados, o devia fazer 
com i~ualdad~ com todos ; J;l'las deixar 9.ue O> 
proprietnrios de outras provincías em boa fe cem: 
pras~cm . terras, fi?.cssem &stabelecimentos, para 
.depo1s d•zer :- o prodnctú. provenie~te dessas 
1crrns so!Treni tnl imposi~ii.o, com excepção dos 
que morarem nesta provincia,-ó n!l realidade 
lun!l cousa <:strnnhit I · 

Aindt~. mnis, Sr. pt·csidcnte ; a província da Pa· 
rahyb:> perde tnuHo com esta medida. Põde-se 
dizer que em gerlll o termo médio do· gado (\\1() 
solta-se nos p11stos da Parabyba de proviDelas 
estJ·anbo~ pódc chcS!lr a 20,000 cabeças mnis ou 
menos ; paru. a ccnducç:io deasea gados empre
giio- se pdo m c nos . 2,000 pessoas, ás quaes se 
pnga 10 ou 12S, conforme a. maior ou menor dis
tancia, C UlllQ \"CZ qua 0 imposto faça por dimi
nuir a remessa d~ gudos po:rn. esses lugares; para 
os pastos da ParR!Jybn, vem a aniquilar-se esta 
pequena industria de que vive parte da gente po
bre dos nossos ser~ões. .• 

O SK. JiE'<nNu~: -São meros tangedores uc 
gados, não se dão á iudustria. · 

O Sn. B.\sTo~ DE ÜL:rvF:m.~ ~-Não; planu1o p<~ra 
sustento de suas famihas. plantão em te1npo de 
inverno, e nos me2es da secea em pregão-se neste 
negocio, nes$a industria, e ganhão com que com
prar nTguma eousa. p1u·a: suas mesmas familias. 

Aind11. outra consideraçiio. O nobre deputado 
não ignora que, pela natureza· das cousas, os 
sertões mais proximos á beira mar, mais YizinhOl! 
das terras proprias pnra a agricultura, estiio mais 
despovoados de gaaos; ·estas terras p•lr conse
qucncia perdem muito· de ·'Vlllor achão-se quasi 
d cvolutas. Não é pois um, meio, lucrativo para 
os prl)prietarios mesmos da Parahyba que essas 
pessons de províncias estranhas comprem estas 
terrus, f.a~iio estab~leeimentos, arrendem outras 
cujos propl"ietarias se aehem na impossibilidade 

d~ fazer soltas n~llas ou de melhoral-a,s? N>io 
era de mais va~tagem. que .. em. lu.fr'.Lt' d<J iffiposto 
a a~mbléa provincial da Parahyba, curando do~ 
seus 1uteresses, tratas~e de chamar esses pro
duetores p:u-a a sua província? 

O SR. HE><mQo~ '-A lei não traz es~e incon
vmiente que o nobre deputado diz. 

O Sn. _B.~sT~s D:s 0Ln·;;:m.~o:-E" a consequcncia 
necessar1a. 

• O Sn· Conn.h DAS N.e:v&s ' -O nobre dep~ttado 
nem leu a leiw - · · • 

O Sa. BASTOS DE 0LIYE!R.I. : - Nem li a lei I 
São princípios de economia · politic&. m.ui conhe. 
cidos por -todos ; pois o imposto não tende a fazer 
com que a industria diminua? 

(IIa: um o-pa,·te.) 
Mal estlrião. os Parahybnnas sa não fossem 

os ..• 
O Sn. Cú!Utt-.1. D.~s N'"vr.:s :-03 ~earenses; diga ! 
O Sn. B.<STOS nE ÜLI\"EIR.<: - ••• , os cea1·enses 

sim se11bor, e os das outrol.S provincias que lhes 
comprassem as terras devolutas que ~l<:idtem na 
P~rahyba. ~. 

O Sn. Goaai):A D.\s NEvEs:- Ora muito obri-
gaclo t • 

O Sn. PrtESlnJ!O<TE:- Lembro ao nobre depu
tado que já deu a hora. em que se de,·e entrar 
na ordem do dia, 

O Sn. BAs-rOs DE ÚUYEJIU: - Fare-i por abre
vinl' o que tenho a dizer, e se é preciso que eu 
peça á cnmara para consentir que prosiga no meu 
discursa, farei eoh requerimento. Tenha V.- Ex. 
paciencint finnlisarei logo. 

Os nobre:; deputados, Sr. p1·esidente, nlto atten
àêrào a uma circumstancia, e é qtle a província 
do Ceará podia, em · 1etribui~ão ou usando da 
pena de Talião, de retaliação; mesmo consultando 
eu a um illustre estadista desta côrte, elle acon
selhou-me que um dos meios para ínzer com que 
!l província da Parahyba reYogasse n lei, era o 
C~urá lançar mão dessa pena de Talião. E nrula 
mlliS faeil. Sabe-5e que a provincia da Pa.·n.hyba 
não tem gados em si pnra poder vender á pro
yineia de Pernambuco; os habitantes da PartJ.
hyba os vão comprar no CJarã, no Piauhy, e 
mesmo no ~laranhào. 

U>rA Yoz' -No Cear<\. não ha gado para c"-
pcrtar. · 

O Sn. B~sTos I> E OLivErn.l.: -Pois bem, o facto 
é que os vão comprar no Ceará c no Plauby; 
m11.s esses go.dog t<'!m de passar pela prt•viueia 
do Cear,\' n:>da mais do q_ue 11 assemblé!l de 
minha pro"\"'ineia. estabelecer bat·rairas nas estra
das principacs por onde tem de ser conduzido o 
gado que -.ai para a Parahyba, e então impôr 
lS ou mesmo áOO rs. sobre cada cabeça ... 

(Ila: J:iffel·entes Ql)artes .) 

O Sn. Cona~ I>AS NEvEs: - ~iio ha paridade
entre a passagem do t~ado e estar elle annos e 
annos dentro da pro-.mcia destruindo os pastos 
que existem. 

O S&. :B.tSToS DE Ouvma... : - O que dá valor, 
às terras de..-olutCls da Parahyba são as compras. 
que dellas fazem os habitantes do Ceará. 

0 !:;R. CORR~ DAS NEVES: - Está mnitO enga
nlldo. 

. 0 SR- BASTOS DE ÜLI~IR.I:: - 0 nobre depU• 
tado ha de ~onfessar qua a província da Para
hyba estA em muito maior deCadencia do. que a 
do Ceará. : e por conseguinte não pôde ter em si 
gados para. vender em Pernambuco· sem que os, 
vá comprar, ou no Ceará,. ou em Piauhy, e a 
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p~oYincia do Ce:u·t\ est:1ria no seu. dil'eito 1>e im
puz1sse õ~ l'S. se!Jr~ cada caoeça de gado que 
os habitantes da Parall\·ba compl'llssem nella e 
passasse por cll<1. E qual seria o r~sultalo de$t'\ 
medida? :5cm duvida fazer com que duas pr.,. 
vincias irwii; se YicS$ew a !ornar ad\'Cl'S:lrius o 
inimigas. 

Awu:o;s sn~. D<:PUT~DO~: - Niio, inhnigll.s ·niio. 
O Sn.. B.\.."Õ)TO~ PE ÚLI\.Et~A.:- Senho1·es, i(Tnoro 

(•$ moti\"os que teve a pro"ineiro. da Parahyba~ P'\l'a 
c~tabelece< um tal ilnpo,;to: seJUO elles qt\aes 
fo1·em, tinha aqui lu~;ar per<'Unt.ar-se- s~rá a mc
uida conforme com as. H~as que devemo.; c.,n· 
s~rlar de s~rc1n lrm~ todas a.s prodnr;ias de 
formarem elhs um s(J todo para felicida .l~ dos 
llrazil~iros ? De nilo .:onsidemt·mos essa divisão 
de proTincias senão como um meio economico de 
podermos con•cguir um fim social. e que, quanto 
mais unidos fúrmos, formando uma soí familia; 
tanto mais felizes seremos, e mais farte o es· 
tndo a que p-ertencemos: e assim debaixo desta 
consideraçJ.o pnlitiea não de,•e lutwr al"uma dif
i'erença de bahinno, pernmnbueanp, se'tgip~nse, 
Parahybano, Cearense, etc. 1 (ApoiadO$.) 

Eu ju.lguei m~ls c:onYeniente que _se dirigisso 
uma repres~nLaçao aos pc;deres g~raes do estado 
(Ontt·a esse imposto. \'Otado pela assemblea pro· 
vlncial da Parahvba; inclino-me ao tos a isto do 
que ~ru represalÍ>t estabelecer-se um imposto do 
úOO rs. so\)re cada cabeça de f:;<ldo cpte fosse 
çQln\)rado ou passasse ·pda pronucia do Cearti, 
med1d0. esta que, como disse," me foi Monse· 
lha. da. 

O· SR. Co rm~~.~ JÚs NEYES dá um aparte que n~o 
pudemos ou.nr .. 

O Sn. BAs·ros m<: Ot. tYJ;IRA: - C<>mp~1io. terras, 
~ aJTendão-as p~rn felicidade àa Parahyba. O 
nobre deputado niio vê a. diffeten~a qu.e ha ent~e 
o_ C~a1·â e a ParalJyba; que o Ceari•, como pro· 
'Vmc1a eenh·al, está. em melhores clrcumstancia• 
do que a. Parahyba q uan Lo á. cri uçiio de gados? 
Pó de o nobre deputado ignorar este facto? . NilO 
~ possh·el, porque é pa.lpa,·cl, e ô n1esmo da na
tureza das cousas. 

Fiz estas obser~ações em geral, Sr. presidente; 
.agora toca .. tne fazer mui bt•e\'es re1léxlios sobr-~ 
os artigos da constitui~í'io do_ imp~rio que jnlgo 
que sil.o ferJdos pela lei proYmcillt da Po.rnhyb!l. 

O ~ 13 do !11'1. li'.l da nos~n Cl}nslitrli~iio di~ 
que "' lei deve ser igu.?.l pal"ll todó;t, qu..tr pr<>ooja 
C(UCt Mstigue; n. n~semliloln .Pro"incial da Para· 
hyba por sua lct l ulgou utol que os cria.dor~s 
de gado< da~ outras provineias pag.\~sam o im
~~~~: • de i;OO 1'S., faz-endo uma. ~>:cepção para 

. {lia um ap(l1·te que ?tiio ouvimos.) 
Tem~s tambem o. S)l.ã da constltuiçii:a, que diz 

que mnguem fica 1~nto de pagar imp~stos na 
proporçãp dos s~us haveres. Ora, niio p&de parte 
de uma classe de cidadãos sobre quem reeabe um 
imposto .se!' isenta do ]lagamento desse imposto 
na proporção dos seus haveres. . 

O Sn. HexntQJ;:s:- Kcm o 1•, nem o 2o artigo 
d~ados l?el? nobre deputado forão violados pela 
lct pronncoal. 

O Sn. B.\STos nz Or.tv.E.tJL~:- O nobre depu
tado uão sabe que a constituído não podia ser 
C!LSUistiea, Jni!'~ciosa., a todos o's respeito~? E~ta
beleceu prmcop10~ g~raes determinando que nin
gnem fi_!IU"ia isento do·~pagamento do imposto 011 
proporçao de seus hàYeres. O que quer isto 
dizer? Quando se jmplLZer, por e.xemplo, sobre 
~ssoa.~ que plant3o canna, isto é, quando se 

sser que o senh<1r de ennenbo deve pagat' 10 por 
eento do seu producto, nlb se pode discrimlnar 
~ste ou aqucUc, não s~ pó de dedarar -os se-

nhore.> 'rlc .. engenho que r.;sidcm na província do, 
Espíril!> &9.nto, da. B~hill, etc. 

{Ra um apa,.ee.) 

A assemblea provincial da Parally'l>a uilo obrou. 
seg·undo. me p~rece, em regra. Pois porque ea 
mnr<>. pot· exemplo, na B;~.liia, e o nobre depu· 
tado mora em .l?ernambuw e tem enge11ho ua 
lhhin, não seria injusto se en fieass, 1sento do> 
impost.o estR.beleciJo pela a.ssemblea d:1. B~hia 
e o nobre d~pr.ttado delle onerado'? Certam:ente: 

'\íamos mais a.o art. 113 da Mnstitui~ão q11e 
tt·ata de p.-iYllegios. O nobre deputado' d~ve 
atten,ler que o privilegio apresenta-se debaixo de 
':la fórm,., npr0seuto.-se ji. ~ircctamente. jlr. com 
tltubs de cao·tas de exoepçoes, etc., etc., etc •• 
Ora,_ o. que quer dizer, }lJ~ exemplo, llmll lei 
provmc1al oll geral estatutr q11e um. faxe1tdeiro 
qlte tem lOJ ~:~rrobas de assuear para v~nder 
deve pagar o imposto de tantô, e outro não d~ve 
pag!\r cousa algu1na? Não .esti o privilegio esta
bel~cido por este facto? Não póde, na. conc11r· 
rencja dos compradores, o fazendeiro favorecido 
ganhar .·mais d\l que o> outros? 

E s~nhores. os privilegias nll~ . estiio o.bolidos 
pela constituição? Seri .preciso .que se fa~íl um11 
menção expressa, ,é preczso dizer-se que a l~i qua 
excluir desda ou daquella maneira. a qualque~: 
da co ncu,·rcncia estabelece 11111 privil~io 1 

O Sn. H&xnrQuEs;- O nobre deputado dã uma. 
grande latitude aos privilegies. 

O Sn.·B>.sl'OS nE OLtVE.lR .. : -Agora ten•os rnais 
o art..l2 da. lei de 12 de A"·JSto de 133!, o qill!l 
prohiu~ é.s a~~erubléas ·pN~inciaes de legislar 
SIJbre I!Uportaçu.o .•• 

O Sa· .. l:IEl:RIQOE$: -Mas ahi · n;;o ba i.np~~
ta.t;ão •. 

O:Sn. BAs-ros ]):& Ol'.I\'Elll.A.: -Pois os gados 
soltas na Pnrahyba. n:io são importados? Ha. 
mais outro defeito na lei da Parahyba, o qual 
é q otc nilo se mareou diff~rença el!tre o;~ 
g;\dos que fossem v~ndidos na ·ca!)ttal da Pam
hyba. e no< lugal1!s que são !'toprios l?a.ra agri
cultllra, o os que sahissem da. provin~1:>. 

O S!l.. LEITÃO D.\ Cu:mA.:- Não attl.lndcu que o 
ga·lo foge milito . 

O Sn. R\ST.Js n~ 0Ln'Et!U.:- Sr .. presidente, 
siio estas as considetações que tive de fJ.zer em 
susten~ação do projecto que ~ou mandar á. mesn, 
o qual l'emotto com a repre~entMitO da assembléa 
da minha p~ovincia e a lei da a<semblé::. da 
Parahyba:· reservo o 111nis que tenho a di~~l" 
po.ra qunndo entrar ·o projeeto em úl3eus~iio. 

Vai â mesa, lil-se é julgado objcct) de delibe
:raciio e vai a imprimir para. entt·ar na. ordem 
dos trab~:~lhos, o seguinte projecto : 

« A assem biCa geral legislativa r~sulve : 
« Artir;o unico. Fica revoga.J.a, por ser eou

traria à constituição, a lei ptovineial da Para
hyba n. ll de 30 de Setemnro de 1~:>1. 

o PA!;O da cam~ra d03 deputados,- em 22 de 
Junho de 18J;>.-.A.. JJ, M Olit>lrira. » 

Lê-se e sem debate é approvado o aeguin~ 
parecer: 

u A commissão de eGnstitnição c poderes, á 
vista da lnJicação dos Srs. deputados pelo Par.&. 
Fausto de Aguiar e Leitio da Cunha para qu.e 
se chame o supplent.e a quem competir substituir 
o Sr. deputado pehl. mesma provincil\ Ang:alo
~usto-iio Corrêa, que oonsta não comparecerá A 
esta sessão, é de parecer que se . officie ao go
verno par:r. a expediçâ.IJ <ias: ordens necesearias 
pnra o ftm indica.do. 

" Sala das comm\sSõs. em 23 de .hnbo de ).S;)õ.. 
-D. T. de Maeedo-G-. Vascor>ee!lr>S.» 
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Lé ... se e appr,n·a~s.c n •·cJac(ii:o do pl·t)j~~c.to _qne 

autorisa o governo a eaLabeleocr o procesoo ·qu~ 
se deYeru observar para desnpl·opriatliO dos 
predios e wrrenos nece;;sarios para a c~n~trucçlo 
âe estradas de ferro no Brazil. 

.ORDEM: DO DIA 

Rl·;PR~SS:\0 · 00 CRl~l:~.:s. ~{~~:':\. F .U~SA. ' 

Entra em 3• ;iiscu;;s?io ti~ __ :õfe"eto qu~ nppr.)..-a a 
<:OrJ'\~c-n{:iio celebrada entre C.· govern,) d1l B~·azil G o 
de Po•tu,.-ml. para l'eprcssão c puniçilo do crime 
de moeda falsa. . . 

o S:r. A-raujo Lim.a.:- Sr. pr~sideJltl), 
farei 11m a· ligeira l'cfiexão sobre o projccto que se 
.dhcnte, referindo-u>e êspecialmentc á fórtna delle. 
Diz o projectõ que fica apprO'""da. a convenção 
-celebrada entre os governos do Bra?.i! e Portugal, 
na partç que precisa d~ appró,·açiio do p·Hl•r tegis
latiYo. Eu ~ntendo, Sr. presidente, que P.ssa fót·ma 
de legislar niio e D. mais perfaita, npt·esenta alguma 
<){);cu ridade 4s pessoas que forem chama elas a .fazer 
applieaçã.o desta lei. Qual é a pa-rte d\l. convenção 
que está. neste caso? Qual ê a que npproYamos? 
"ue é a que fazemos? 

Organisado o projecto _por outra maneira, decla.
t'arhlv a com missão qn.aes ns disposições du nossa 
legislação criminnl que s~r·ião applicavcis aos cri
mes d~ q r1o. tre.ta a conv.;nçiio, desapareceria cst~ 
'\'ir.:i<>~. e até i ri~ a ·commissão d·~ n.eeôrdo eom o que 
se praticou no parlamento portngue~. segtmd" o 
declara a mesma commissão, quando diz. [Le.) 

Porque, pois, de accôrdo com a razão e coiri os 
exemplos, não disse ii commis;iio:- os nrt<. 17:3 c 
176 do codigo cr·ime, bem como a lei de 3 d~ Ont<t
ll ro de 183:J comprchendem os crimes de que trata. 
.a conven(;ão? (Apoiados.) 

Comó dem<lis se põâe dize1· que ha regularidade 
em um system« de lo<gisla.r em que se faz rcfercnola 
a uma convenção que :não fa.Z parte d"a legislaçiio? 

O Sa. T-<QC~s:- Deve fa~er. · 
O S11.. ARAUJO LnrA :-Parece-me, pois. Sr. pre

sidente, quil o projecto da comtnissa.:> apresenta 
dou~ defeitos, em primeiro lugar alguma obscu~i· 
dadD, e em segundo lugar completo afastamento 
do~. exemplos que a proJlría commlssão cita e qu~ 
me parece te1·em todo o cabimento no ca>o \"ertent~. 
Alórn disso. Sr. presidente, cu tenho uma. du,·ida 
que submetto ú. consicleraç~o da camara o dos 
membros da. co:nmiasão;duvidll que é n>latiYa ao 
fundo da mateda; pa.rece-mu que o projeclo c 
mesm<> incompleto. 

. O :::>a. AI<AU''' Lnu : - Por não e<tar autórk\dll 
e que o p>-ojcçto é incompl~to, pMque cmnbínado 
com os s~us fundamentos n~o se t:ata nelle d~ 
hypolhese. 

O SR. PEa~mA. "OA. SlL\"A ;-O projecto diz que 
sa approvc a conven~.ão na parte depende11te do 

l. pod~r Jesislativo. Logo o_nobre deputado n:Io tem 
· razao. 
\ O Sn. A nm,Jo L r:~<.\ : - PcrJôe-me o tl"obr J depn-
1 tado, o proje.~to diz asshn. íU-) Mas força é, p:u-a 
.

1

, bem._entendel-ol r.:eorrer_aos seus motivo=-1, que 0 
rcstrm!;eln. . . 

Portanto -yc-sc ~ue sogundó o p_roj~cto, ou. não se 
sabe o que e que c da competenc>a do pode r lects
l&ti .-o, ou os moti,•os di1'tlm uma cou>a e o ptojec1o 
outra: · 

A' vista, Sr. presiJente·, dtu considet•aç(ies muito 
succiutas que tenho ap•-~seotado, desejaria qnc o~ 
honrados membros ll·lbr~S do p ·oject~ d!ssipils
sem a~ duvidas em '}Ué m~ acho, e sob•·etudo 

1 lhc5 d~ssem uma outra. íórm~ de redMçiio, poi$ 
nelln observo n1to só obscuridade, mas· é:\ml>.,m 
inob~et·vancia das ragrail qtt~ s:l:o ordenadas na. 
législaç~o criminal, e mesu1o omisSÕes, de fórma. 
q~e em sna applicae,i'io capparece,·áõ muita.<; du
nJas. (Não apoiados.) Pois bem, respoudei-me :
A_ competencia da sccusaÇào ampla ao.> consutes, 
YLCe•consl11es ou seus ·procuradores depen l e da 
a pprovação do corpo logislativo? · 

O Sn. TA~uRs:-De. çértb. 

O Sn. An-~IJJO Ll!>'t::\:- Eis-aq1ü um sin~nlar 
modo do legis\:n. Os n~bre~ deputaios quanclonfun
damentao o projecta sú 4'<1.Zem necessal'ia a inter· 
"enção do cor~o legislativo para um caso: j~ il"OTa. 
a u.mpliiio l ·Não se sabe o que o pr·ojecto com
prehende . 

O SR. TAQves: -E>tii. cnganalo. 
O Sn, PEnEI>t.~ m Sn.v.\:- Peço a palavra. 
O Sn. AIU.UJO LmA :.-D;t; p~G}}rias re;postas 

que os nobres deputados tM d.to s~ pó:le cúnhe
cer que ha. ob;;curidado ne~tc p.-oj ecto. 

~egundo os J!ll.POis quP. estilo ~nnexos ao ~ela
tano do Sr. mmtstro dos negocws estrnngerro3, 
''e-se que a con.v~nciio de qu~ se ttata aorangc 
tres p:>.rtes: regula a represi\ão e puniçà<~ dos cri· · 
mes de moeda falsa, estabelece a com petencia. dos _ 
<:onsnles, vicc-eonsutes ou seus procuradores, para 
:a ncou.saçl'io desses crimes; e em t~rceil'Q luS'lr dã 
provi de Mias sobre a extradicção, ao passo que a 
<:ommis~ na sua exposiçã_o do. motivos só reputa. 
neceS$3-l'll\ n apptOv-a.çaú legtslahva, com respetto á 
penalidade. _ · 

Tenho exposto as minha> dttvida.s, e a c:<ma.ra 
resolYarü. o quo entender om sua sn.bedoria. PllT;o. 
mim poi·én1 é liquido que v preje~to e~tá, ent· 
quanto tL sua fõrmn., mn.l 1•aligido., ~cndo m~srno 
imcompleto. A SM e:o;posiçii.o de · motil'OS n•!o 
menciona a nccessidllde de appro\'ill'iio do corpo 
leg-islativo com r~laçiio à anrpliaç;to J~ compe· 
tencia de nccusaçiio, o os honr,tdos m~mhros ílll· 
tor~s do pr·ojecto me permittir·áõ qll~ lhes dign 
que isso me niio pa.rece eonfo,·mc com · o nosso. 
direito. 

'fenho concluido. 

o s.-. 'l.'a.quo": -Sr. Pt·csidentc, a duvida 
npresent.a.da. pelo nobre deputado pelo Centá ntio 
tem fu•ulamento algum, Respeito ,,~ luzes do 
nobre deputado, ma; ha de permittir-me que 
diga que o projecto niio póde o1l'creccr duvida 
alguma sobre a execuÇão da con\'enção a que_ 
eUe se refere, potque po..- elle $tÍO approvados 
todos .os pontos des$a convenção que dependem 
da approvaçiio <lo corpo legislatio;o. 

Ora, quae>quer qu~ sejão os direitos que se con
~~dão ao governo com -relação aos tratado~. é pr·in
cipio corrente que nunca· póde clle nuUi!icar a 
legisln.cão do paiz nem destrnir os se11s , diTeito3 ; 
-quanto á celebraç!to de tratados não s•Yest9ndem a 
tanto. · . · 

Desejaria c11 saber ae o governo est~ au torisa do, 
iadependelltemente da approvaçiio legislativa, para 
.:elebrar tratados qaa ampliem a aec<1sa.•íto de 
e&tas ~:.dm~~. que revogtlem Q no~:ro codigo do 
processo criminal. -

O Sn. T.•Qt:&s:- P.>r não e >ta~ ~utorist>.do é q ne 
o projecta \'em á ~nmo.ra. 

O Sa. An..uJio Lnr .. :~Na. cxposiçio de motivos 
a com missão refere-se ;;oment~ :\. penalidade. 

O Sn. TAQUES:- Mas o nobre d~p 11t~do _sabe 
que a camara o que tem de appr.l\·ar é o pt'OJeeto 
e não a. e>:p~sição de motio;o;;, e portanto a c~n· 
sura do nobre deputado nlio tam cabimento·, e 
quàesquer que sejlio os- defeitos que o nobre de· 
putado eacontre na exposição de motivos. de 
certo os não encontrara· n<:l projecto em discus
são, porque elle a.pprova, como ji di,;se, todas 
as partes ® eon...-enção de 12 de Janeiro deste 
anno que dependem da. ~pprovação dQ pod•t• Je
gistativo, 
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O SR. Ar~\t:.ro Lnr., :-Em maleria criminnl é 

<.SSC se::ummcnte tnll pcssimo modo de ltgistar. 
o sr,. Toi.QUE:;: -~âo Ycjo razão alguma 'l'llC 

l eve o uobn, deput;l.do a pen:;ar dess"' manelrll, 
porque ll!lJH'ovOILio o pl'Oi~Ct<l, set·:l a COD\'ençào 
1-atitlcada " po~ta em ~xecuçao, e o que niio es
tiVOl' approvado pelo cot·po legislativo ~crú ap· 
prova<io pelo podet· executivo na sua ratifiCI\I;t\o. 

O Sn. P~<nllrn,,· n., SJLYA,- E a lei ttppt·ovad:l 
oln• l'u>1ugnl é tal qual n que nós aq_ui apN· 
s.2nUlmos.. 

O Sr-~ An.wJo J.ua: -2\f:l.s l:í parece-me q_ue 
se mcocion*r:io os lll'tig•JS que ficU\'tto appro,·ados. 

O Sn l'AQlJI!S: - O nobre deputado quer que 
nv po·oj.cto se declarem t}uaes os artisos do co
digo p~nnl que devem ~ ... appticauo~ ao crime 
do moeda fal~, lllas esta idti3 do nobre depu
tado me psrecc nüo só dcsneces>aría, mas até 
iucon~enicnte ;· e desnccessnria porque no pro

·jccto se diz que a .:on çençiio ser:l approvaJa 
em tudo qua depender da appro\·açiio do corpo 
l cgislatiyo. 

E' tambcm inconvenic11 t~, porquanto pritnei rn
Jn,•nt<:-! _cnLCndondo o nobre d,·putado q11e l\5. 
<lospos1çucs d•t conveu~lo qne se r eferem i com· 
pctcnc. n dos consoles· e vice-consule~ de uma 
das partes, ou seus procuradores, . para a ac
cusnç,io dos crimes do moeda falsa em prejuízo 
do otttro paiz, seria pois preeis•·· alem <.la de
clin·n~,lo. d:. 1: ~nalidade, o.pprovnr ' explicit:lmcnte 
cssad dtsposicocs. .... Pnrcee-me quo o nobre 
deputado ontendeu t~mbom qne ~ra precisa· a 
nppt'l)\'l'lçiio ,~o J~.>uet• legislativo . na p~1·tc reln· 
li\'!\ :\ c:<.trad>cl>:>o. 

O ::;.,. An.1mo LDu : -Quanto '' extraJic~üo, 
J:âl), scnhoo·. 

· O Sr.. 'l'AQt;~s , - Mus o nobre deputado, ~e
gundo o seu systcrna de ar:;umentn~lio , podia 
ontcndr:r quo sim, porque urnn das estlpula~õcs 
a cst<l rcs pdto c que aquclle que fór entregue 
po1· quai<Jucr tlos dous ~:ovcrnos para ser punido 
pelo cr!me de tuocda f>llSlt não poderá ser p r1r· 
scguíc),, por crime< distincto,; antel'ior~ :1 esse. 
Portan l.o t3mhr.m nc5ta parto a com·rnç:'io iri1 
de cnconto·o :i ••ossn fegislação críml na!, . sub
tt·nhinrlo á acç~o da jnsti<:.a nm criminos.) que 
se ach:>r:i no p~ti:z. 

O Sn. AnAU>IJ LnJ.\ : - ~!J1s n mated a de ex
h'3dic~ih) .c tod:t de tnlt."l.Jils, nii~ . c Ja legis
la~~\) do pnil<. 

O St:. l'.•Q~u~:- Portaut~. o nobre deputado 
.t..,rc · conwncer-;;c di! que n:'io póde ser necit.n 
n ~~~~ opinii\o. Al~m disso n s ua idea. de eila
rcnt-"c os m1.i::os tio coLiig ..• pêll:tl que ficiio np
pro,~ados l~~ niut.lt\ \nconH~, , i eiltC! ]")()T outro lado: 
piJ r•lU:\nto ~ ..;e no p t"t.tjecto 5;é deelarnssc qt\e os 
;~rt• . uc li:.: a 17,; do codigo pcn~l e as dis
posições da lei tle 3 d e Outubro dQ !833 ~critio 
<>pplicatloa ao• <rimes commettidos em dnmno 
do outre> poiz, lmwndo alguma modificação nessas 
leis, fical'ln por esse facto som eCeito n ·con
vcn~~o de que ~c 1Tata ~ 
Vcrdndcirnm~n~c as censuras que fez o nobre 

dc·plttado nno são justas; o pmjecto não pôde 
snscitnr duYidn alguma na pratica, não põde 
púr em <lu \'ida o executor :icerca das d!spo~i· 
,;ües da connnção qu~ · tem de ser apPiicndu, 
nem a 1natcria admittia uma redur.ao mai$ 
eony~niente do q nc a.quelln que foi adÕptada 110 
prOJe<:lo. · 

O n.;1.rre deputado pelo Rio de Janeiro jo'< de
clarou que o acto legislativo do ~;ovctno por· 
tug•1ez a 1·espeito desta conveuçào é Te<l.igido quasi 

.110s mesmos te.mos do projeero que foi sul>met- . 
titl o pelas cOUHIIíssõcs á· dclibe~J\o desta casa: 
.ainda '!~sta parte pori:lnto a censura do nobre 

drputado, de que nos afa.>tmnos •la f•)l'mula aJ
Ill l t tidcl e1n outros e3lados, n iio tem fundamentO. 

Quant.o ,\ ~xposiçiio de mot\Yos, ella se oc
cttoa dn nutte .. ia cnpitnl da convt!nçi'io. Poderia 
concordar ~om o nobre deputrul.a em que ueees
sita dn npprovaçiio do poder Iegi<lativo a outra. 
pnrto · dn . conTenção s. que clle se refere, n~rn 
essa parte cstó. cxcluidn; podia, a :hptnun a 
opini1lo do nobre d~putndo, ser explidtn u este 
r esp\lt to a exposi~ão do motiyos, mas occupou-se 
s<• Ja mat~nn cnp:tnl. Note, porém, o nobre 
deputado que a sn11 opinião é incussa; assim 
corno o nobre deputado entende que a mnteria. · 
da extra1lc~iW pôde ser regulndn independente 
<le approvaçiio legislo~i>"a, tRtnbem ha .qu,)m ~~~
tendn que a ontra parte a que se •·cferto o pode 
ser . •.• 

O Sn. At<AüJO LurA dá um aparte. 
O Sn. TAQue:s :-~ão e inconcu~sa a opinião do 

nobre deputado de que as convenções inl.ern:).
cionaes uiio podem modifie!)r ,.. lcgishlçi'io do p:~iz : 
parece-me que não é tão verdadeiro o principio 
como o no ore deputado SU?p<)e ••• 

O l:õrc. Ar.,u;so LI:.<A:-Exactis;imo; quando mo
diilcúo a lc~islaç:i<~ do pniz, vém as camar•ts 
pAI'1l !Wl'etn appt·ovadas. Esoo e o principio ver
do.delro. 

U>~ Sn. DEPUT.~t>O :-Se não era o poder execu 
tivo quem legisla,·a. 

O Sn. T.,Qo>:s :- l);'n constituição Y~jn <]UC dc
pcndom dr. n.ppro..,.aç:\o do poder lcg ish1tivo os 
tratado~ que eri,·olvem sec~no do tcrti tut·io na
cional ; quanto uo mo.is ha outras regras. 

O Sa ArtMJJO Ln.IA :-Sem i sto não se nsurrão 
nü.ríbuiçõ~s de ouh·,ls poderes ? 

O S n. TAQt:Es:-Nno-quero entrar ne ;ta questão; 
niio quero c.ombatcr c•so. opiniilo do nobre depu· 
tado, mo.s p~r~uado-me que niio c inc"nr.ussu . 

o s~~. I,o.~.o.nll.os {ntínish·o doS ne!JO~io~ 
e:fh~(.t11!10h·os} ~-Sr. presidente, c-u .penso intui
nttu~nte de aeCO\'dO con\. o nob1·~ d~put.ado que 
acaba de fa!lar; entendo que o r.obre ueptltndo 
pda pt·oyincía dl) Ce&.l'IÍ niio aUI.'ndctl bet>t t\ nn
tur~zn o alcance da rcsolu~iio <)UO $ C discnl~. 
qnnnd~ a impugnou sob o ponto de \'ist.a de SUII 
e:-cecut}.no. . 

A convenção celebra,\ a entre o go,·cmo impcrinl 
e 0 J:(>Ycrno uc S. l\f. F ídclissimn "llvoh·~ estí
pular.ües que d~p<:n.Jc:m da npproYao.ílo •I•> poder 
l~gislnth·o; ~em ~.>~t~ llppro~ntiiu ni\o pX!e o go· 
,·crno imp~nnl mttllcill-n, nao po.lctu Mct· l.rvca.la< 
ns rntillcn•·õa•, por isso o governo impet·ía l pcdio · 
no poder Íc;:rl,;ltttiYo <fUC pmstnsse o s en con
curs•> e npJ>rovn<;iio a esse ucto pal'll ser levado 
a c!Tdt•>· · 

l'odco·ia a rrsolu~~o. como indicou o nollro 
<lcpulac\o, meneionur todns ns estipulaÇões qu~ 
dependent dn appro,·n~iio do poder le~islnti\'O, 
nil'l o cont(lsto; mas a rcgoluçiio como. @Stá com
prehcnde todas ·essas· estipulaçu~s, preen cbe o 
mesmo fim, evilanclo qualquer contr.Jvet-sía que 
pOI' YCDtlll'a 60 pudesse ~llSC!t:tr sobro uep~l~ 
ou não este ou aquelle ponto da appro,·o.~ilo •do 
podér I e:; i> I ati;;o. 

l\lio pôde resultar da iórm:l. un reso1uç1io nenhum 
.in~o•w~niente JlBrn o cumprimento da convonç:io, 
porque, l'Bti1icarlu, o lr<Jcadas as rati6.eaçucs, pnssa 
a mo~ma c<tnvanção a .fazer p3.rte do d i•·eito po
sitivo . do. impcrio, 1\ ter. for (.A da lei. Se a rllzàC> 
·apresentada. pel~ nobre deputado procedeso<', cntõ:o 
a.'Jucllus .conventõ~s ou trotados que não depen
dem· de 11ct.o. do poe()r legisloti,·o l.ltmbem não po
deriiio ser bem cumpridas, porquo niio hnvla uma 
lei que M m'eocionas!W. Assim como as autori
dades ;, agentes a quem íneumbe a exeeu~.i\o dB& 
leis o dos netos do poda· .e:.;e.:utbro . tem conhe-
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SESSÃO E~l 2:3 DE JUNHO DE 1~55 
cimento dos njust<>s internncionae• que niio ;;;to 1 
sujeiLo~ ia appr<l\·açJo d.> cot·po legisla~il·o c os .

1

. 
<>xc-cut;lo, nssbn terão conhecimento .In eon~cn~!io 
de que so trata, e n executarúv. . 

x.<o vejo portanto fundamento pora que') noba'~·. !' 
d eput.a <lo diga que, não mencionando a t·esoluçiio 
oa Eu·tig•lS da convenção a· que ,;e refere, duvidas [ 
podem 11ppnrccer na execucão, as autoridades judi- ·

1 darins não poderáõ bem cumpail-n. N,,slc caso, 
note o nobre deputado, estadáo ns outras c.;tí- I 
pulaçõe;~ QUe nilo dependem da 3ppl·ovação do · 
corpo legislatil·o. · 

A~uwu o nobre deput.ulo o projecto· de obscuro · 
c __ <luvi .. loso, porq!lC nppr.J\P:l cru globo a eou\·en
çao na parte que ê d ;IS a ttr ibuir.oes do corp:1 
le:;lslat i,•o, sem minuciar <1Specillc.Ídament.l cada 
uma da.; estipulaçõc.>, e declarar a. piU'Le da lei 
criminal que lhe :fica npplicavel. 

Se seg,üsscm as commissves o metho:lo iem· 
bmd~ .P~lo llllnrado nu:mbro é qn·J o projccto se 
tornnna o1Jjceto de Jnrgníssírna di~cussiio al~m 
de não úcnr mais clm·o, e se faltnri!t aos ~~tylo~ 
c )>raxo em ensos cumo este, em que se trata de 
uma conven~alo diplornatica. 

A ~ul!Ucidade qua o nobre deputado pnreec t•J~ 
em vastn não é neecssaria sõmenle p11rn os arti
gos d:a. con \'Cnç.'io que são approvndos pelo poder 
legisl a livo, â necessadn para quo seja e\ln exc· 
eutndn em to<lns ils suas parto"- Se o nobre de
putado quer 'l"e o. co•~vcnção ~M>ja impressa· na col
lecçüo <las leis, não é preciso mudnr para isso a 
fôrmn <la resolução, e por esse meio nilo a teria 
toda imprcsSt>, porque a rl)soluçlio legislativa só 
comproll Gndc pn1·te de SU:lS estiputnções. 

Creio, po ls, que o nobre deputndo dc\'c dc;istir 
dtt sua Impugnação ao projecto que se discute, 
pois quo c lle preenche o seu fim, quo ê nutori
snr o }>Odcr execut ivo, nn parto em que cat·eee do 
concurso c npp•·ova~üo do eorpo legislati"o, pnrn 

A • ~nvenciio cstipul" npplie~~~1io de Joi pen:>l 
brnz1letra sobre moeda falsa .do paiz à filts ilicaçiio 
de m oeda. falsa portuguez.-1. E Yice-\·ersa p" r parte . 
da :JOY~rnt' po,·tugnuz se contraela. l>Unir-~c: o 
falsíftcador de moeda brazihlil-:1 co na us penas do 
f:t\sifieador de moeda portugu~zn. E: a este r•s-

J peito cumpi'C·mc dizer que a penalidade do codigo 
~riminal portugue1. c mais forte do que a pena
lida-lc do coalig<> crimino.l do Braz i!. R~lcva aintla 
observar que n n~nhum dos dons paizes ficn it:
hibido o direito de augmcntar ou diminuir a pc
ltalidndc a 1·espeito de falsificação de moeda, 
comtnnto que seja ella. igual para n ral,;iflea~o 
de moe<la pol'tngucza e para a falsi ficação de moed.l 
brazile ira om roda um dos dons cstad.>s. 

qne n con,·cuç:t:o possa. ser rnlifies.tto.. · 
O SR. .;.r>..AuJo L rlLt insiste nas opiniõea que 

cmittio ; embora se. annexc a com·ençiio ia legis
l ação do p ai:lf, sempre descobre nis to uma no\' i
dadc, que se cifra em dizer: " S•io crimes os netos 
mcncion~dos em tal convenção,." o que llaP- não 
parece de accoa·do com a. clarezn e e\·idcncia que 
é propria dR$ mnterías crimiuaos. . 

Nd.o <le•conhccc o Ol'lldot· quo o que e. camnm 
approvn é a l oi e u t o os moLivns ~ julgCL p(Jl'thn 
incontestnvcl que estes servem muito pnre. a in· 
tnllí~enci:l darnesmalei. Ora, como p elos ntoti,•os 
só c nccessn.ria .n. approvllçlio do corpo l e
gislativo paL'!l o cao;o <la pcnalldnde, a consc
quencia é que em tal sentido dc,·e ser a lei 
l'ntcndl,l a, o •)ue lhe n.ão par ece exo.cto, po•·quc 
UI\ l?llrtc relativa ao -e_roeesso a con,·euç,io tnmbcm 
pt-ccasa de appro,·t~ao legislativ~. 

O Sn. P.\utA ÜA!<nino, obtendo a patan-a pela 
érdom, pctle ao ~r. presidente que lla.ia de nr.>· 
mcnr um !ltcmbt·o paro. a conamissüo de poderes, 
vis to n:io nehnr-se nn cas« o Sr. F igueira de 
:O.fclln, o css!\ commiss:1o t"r Jo dul' um parec~t· 
com Ul'gcncin.. 

O Sn . . PnEMIDll~Tll llOlllca o Sr. Barreto Pe
<lt·oso. 

c ... ntinit:t n <liscuss:io intcr.·ompida. 
O Sn. PnESIOE~T.r:: :- Tem a p:linHa o Sa·. P ereira 

da -Silva . 
o Sr. X>ót-olr& d<>. S llva : - Cowo· r elator 

da3 commis;ões r~u'llidas dé diplomacia e dcjns
tiça criminal, julgo con veniente cxpenaer alg-umas 
cons idcraçilcs em resposta AO illus h·e deputado 
pel a província do Ceará, que en.::etou o debate do 
parcocr-é pro>j ecto em discussão. · · . 

O goYerno t:arazileiro e stipul m com o goYerno 
portuguez uma con,·enção para o tim de rept'Í· 
Ulir·s<: <) c~imc de falsificação de moeda dos dous 
paÍ?.CS. 

Encerra essn convent.ãn cstipulaçücs de du"s 
ordens : umas que estav:'io nas nttribuições <lo 
poder exeeuli\'O, independente da intervenção de 
outro qualquer poder do es tado; o outo·as que, 
es~nndo fõrn das attribuiçües do poder exeeutt .,o, 
e pet"\encendo ao poder legislalivo, carecem da 
approvaçil'o deste para 11. troca de su~ ... rn~:Jl. 
cação . · 

O projeeto apresentado pelas commlssões reu
nidas tende a npprovar por parte do corpo lcgisla
ti\·o o que delle depenl•a. 

· A convcnçiio estipula ainda a inten·cnção ·c 
accusac;lto pelos consu!es respectivos, como .-eprc
sentantes de seus g.wernos, nos pr.>cessos qttc 
se ti \•e rem dd i nstaurar. · 

A convenção es tipula ainda a extradieçãt> dos 
f.alsificadore$ llebai~o de certas furmuins e eon
di~ücs que nolln 'Vóm targan>ento dcscm·oh ·idas. 

Pn\·a nüm, como relator d;.l. commi~são, só
tncnte a npplicaçã~ da penalíalude é quo pJr
tnnce Ú• :mribuições do corpo lcgíslntivo; ns 
1nais cstipulu~õcs silo da competencla do poder 
executivo. 

A in ten·enç:to e mesmo n noeuõaçll<> pelos con
sules portuguezcs nos processos ~rimin,\es en
contro-a na nossa legi$)ação Jo pr<>ees;o crimi
nal : l ogo que nos intet·e~~ados c o !fendidos se · 
dá o direito de inter\'ir e accn~a•· criminalmente, 
claro é que, admittiml<J-sc con"' crim•' a. (al
si fienç~o dn moeda pod.n::;nezn. uo Brn~il, ao go
ve1•no portu~;uez couvo illtcrcs;ndo c ol!~ndido 
compete inten·ir c aeeusnr, " os seus consulcs 
s<}o os compoLcntes representantes ddlc, c cs 
seus legítimos procurndn•·cs, t:'tuto mais qunnto, 
debuixo de certas condi.;ü~~. n<imitttl a l":;isln
çiio braz!lcira n"pr.l cm·nr:io do~ autores tl:as cnn· 
sn.s crintina.es .. 

A e:x.tra.Uic~~:lo m.a p~1·ceo t amht.\tn tiA C()UJl)C .. 
tcnci" do po1er ~xceuti\•o, o a s•im t nm sido cat
ton:!ido ,!. respeito dü ditrco•cutc" tra.t.tulos que 
temos e~Upula.Jo com <livcr<!ad nnç.ües c~tmngciro9. 

Resta pois .Wmcnt.! napplicaçdo da penahdade, 
e por isso o parecer a~sim se exprime. 

UYA voz:-Ha opiniões em con~rario. 

O s~. PlinEm.~ DA StLVA :-Sei que ha. oplniõ~-~ 
em conLmrío; sei que pensão div~rsnmeote outros 
sonbores; s~i que n lto só sobro o intervenção c 
accusaçào p elos consulcs, ae nào · m~sma sobr e 
o dia·eito . de extrauicçno, ha IJnrec~re.> muito cu· 
tendidos e lllustrados, qu.e julg-no 'lue tudo cnhc 
del:aa ixo da . -.spllern d:>.s attnb~icues do poder 
l·~isltltivo. · · 
Poi~ , senho~·es, por es...a tnesma. rA.Z.ilo, pol'qua 

h a divergencia de oyiniõcs, ,; q ua o parecer e 
relat.orio dii.S comm>$sões 11.dmittio s->ment.e a 
a opinião do r clotor mas q ,.o se .:lir igio o artigo 
do projeeto de tõ rma a t·cunir t >das as opiniões 
que o pro>jeeto> approv11. t udo <1nnnto perL~:>ce ao 
poder lcgi$t.ativo. · 

A questão, p.>:s , que se po<leria ao:cntar, é 
v:lSta e immcnsn, po1·que tenJc a d :scriminar o 
que é do eompetcncia elo poder executiva> , do que 
e da csph cra da.s attríbui<.,Õesdo pod~l' legislativo. 
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SESSXO E~l •!3 DE JU~llO ÜE" 1~55 
.Pens~is vós qnc sómentc o. p<mnlidaue prccis~ em ll• discussão, c rcmr·ttido •\ commisstio d<> 

~e nppN,·a~ão 1las camaras? Yotai pdo prucess~ rednc~fto, o p1·ojécto relath·o 4 repressão do crime 
como está redigido. Oomprehende n Yo~sa opi"i>io. de moeda faiSll. · 
Pens~i;; · ,.õs quo bmbem cumpre no l)<ldcr le· Es gotndn a 2• parte da <Trdcrri do dia, vol-
~\slntivo npprovar a inter~enç~o e aceussção pelos 1,. to.-sc ó. 1•. · 
c:onsules? O pt•ojecto, r o!digido como se acha, 
vai de aceGrd<> com o VOSSO. 'f.'ao•ceer. Entendeis T.! Ct:!<ÇA .<O Dn. A:>"J'O~Io T•OLIC.HU'O CAIIR.H. 
por ' 'enturn que nté n ex:radt C~>Io niio põ;le ser I 
estipulada pelo g•>vcrno. bt·az!lciro sem npprovn· I 
ç.'\o noss:t? Ainda u rcdncç•1o u•> projcct o \'OS I 
de,·e ng-rndar. Assim pois :t redacçiio do projccto 
fo i a mn!s conveniente c a mais clnra: npprom J' 

'ad<l quanto <lcpenue do corpo legislati\•o, p:~-~11 !_ 

f!UC n eonvençl'ío se c:.;ecutc plenamente e sem 
levantar a menor duvid·t. (.-lt>Oiados.) Assim ftca 
n convenção l ei per-feita, e entra no.~ collcc~ões. ] 

Procede-se é. ,·otaçãci da disp~n sa dllS daas dis
cussfoes do proj ecto que c•JncedP. 1 ' mczes d•) 
licen~n com tod~s os vencimentos· ao Dr. Cnbral 
para ir :\ Europa t ratar de sua saude . . 

E' npprovada a dispensa, bem como em segllida 
o projecto por -18 votos conh·r.. um. 

G-'-R~l~TI.l Jl E JtÍnos .\.C.DI;. .. IOX'A:&S 
Di:;o mais: este tem sitlo o estylo, ·cn> casos 

taes, parn a sancçlio mais sédn e mais completa jl: Procede-s~ á ,-otnção do roqnerimcn oo de ·n.dia-
das eon,·cnç.ões. . m enta do Sr. Ferreira de Aguillr, do projccto 

D izeis qu e os juiz•s, os ndvo~dos, os jnris· . sobre ~~:ttrnntia ue juros nddicionaes, cuja di seus· 
con snltos teriio .o trabalho d" ler n convenr,õ:o, i silo fiel\t·a enc~IT(lda nn ult imn sessão.-E ' ap
quo.ndo se poderia <lispeus:~r dis~o S'l o projccto \ prov!ldo. 
tivesse a n>iuucicsidnde que d~s~j:ds. 

Mns cssn é n obri gnção dos magistrados e das , 
autoridade.s, e das pessons _qtie tem de ex~cntar l 
as l eis do paiz. Uma con-venç-ão diplotnn~icn ba· I 
~cad:> em es~ipula~ões da cumpelcncia do porler 
exeen tiv<> é lei do pniz, entra nns conven~\les. . 
( A.poiartos.) Não precisa de a pprovaçuo do corpo i 
l.:Ai,-lotiYo. Orn, a .nctun!, _como contem estlpuln- 1 
ções da compete nela das camarns, c estas as ap
prov:irã.,, é lei do pniz, entra nas ccollecções de 
leis, den~ ser lida l'Ol' todos que têm de a pór em 
c~ecu~ilo, e cumpndn em t"dns ns suns p.'trtes. 

I<-'-T~IU LISAÇÕE:I 

f: 1<1<> o que quize riio ·o.s conunissõe$, o por 
is•o d.;r3o M projecto do let n fonnula llltn e 
fr~ncn que se ·uota na sua redncçuo. 

E ncm esta Cõrmulu cmbargn a discussroo. Sa
bels a.~ .esiil.oulações que con,·t!ncionon o governo_ 
lmJ.Zileiro co111 o governo portugnez. E nten<fels qnc 
f<:z mn.l? Que nesta ou naquel!a d isposlç:"'o nõo 
~.onvcm ao. pni7. n .nppril,•ação Uo ·corpo lcgisla
th·o? Discuti, emendai o parec~r. 

:Mns C5tlimos todas d.e accordo em que estn con
l"cnç~a foi ntil D() pniz, sntisf•!7. ll03 int~resscs e 
necessidades qlle se S!·ntilio? Que suas csLipula
•:ôcs s:io as mnis accordes pnm scriumcntc pu
uh·-se em rortu~nl n fnlsificnçilo da moedn brn
:l.ileil n, é 110 Brazil " fal!>iticn~iio dn n1oed" 
pot·tu;:ucza ? Quo cnt urgente tt·atannos deste 
hl>J'IVI'Innt~ \lbjccto, " que •·eatmenLe se tratou de 
Dll\dO f:l\'Ol'a\'Cl ~O UOilS pOYOS'! 

Enl·in, ~m \'CZ de combntermos o projecto, de
mos-lhe ft·nuc:llllentc o \'uto, porq nc cl!o npprovn 
t.'Ill t Cld:t~ n:=; slltiS 1 artt:~ n con,·cntuo qu~ so 
~Slipu!.)IL , 

E$Ll" ohscn·nrik~, o l~k>t<lt'iO ~ o pnrcccr uns 
commissÕI1B, ns opimues uc mcud dous illustres 
n m igos que m ;,:. prccc~lêri\o n fallnr a Cu \ 'O\' do 
:ptojcct.o, parecC•lnrJ Sl\fiiCÍCilt S ftlra pôL• termo 
a su:t <liscuss,io, c pnn1 eoniic•guir a sua appro· 
\"R~ào. · ·· . 

Achando-se sobre n mesa o S<·guintc pnrcccr, é 
lido c _sem debate ~ppr<>Y:tdo : 

" A comnliss:1u de conslitu.içiio e poderes, a quem 
fvi · pr~senle o lliplúmn. C"Xpe<jido pela cam11ra 
mumcipal d:\ capital da provineh\ da Bahia, no 
:ir. Dr .• J<>sé Augusto ChaYes, para tomar nssento 
nestn eamara como· deputado pcln res~ctiYa pro
Tinein, nehou-o eonf<>rmc e o mesmo St•. Cba'l'ell 
já ,-~onbecido como tal pela enmara, por isso é 
<.lc parecer que se lhe de assen to. 

·Entr:~ em 1• discussão o projecto n. 26 conce
dendo carta de nattu·a\isação a Philigret e Aché, 
francczcs : Guilherme l'hi!i pps, inç:lez, c a 1fanoel 
I~nncio l\!acbado, portuguez. 

A pedido do Sr. Luiz Carlos tem um~ só dis
cussito. 

O Sr. X>Ias d<> Car .... ·n'lho·:~·L~Yanto-me, 
Sr. pr~~idcnte, plll'a ofTurecer mnn emenda no pro
jecto· que ·se discute, e para dar as ra.zões que a 
justific:io. · 

.A etnendu c pa ra q_ue se faça extensiva a graç:t 
·concedida neste pr"Jecto no subdito portuguey, 

I 
JO$<Í Henriqtte Trindade. E stJ scril10r, que reside 
·no Brazil ha oito annos, que é cnsado e tem filllOS 

I, brazilel.ros, ·ma~iCescou-me o desejo de S<ar cidõtdào 
brMlleiro, nprovclt.'\ndo para ist.o o ra,·or que o l corpo legislativO) tem concedido a muito3 c.•tmn· 
gciros , dlspellSIIndo-os. das ful·mali1ades elligi.das 

I pela .l~i de naturnli~açõcs, e eu decl nr•i·lhc que 
. com·lnha IJitC cllo nzessc o ·s~u >'O<lllerimento tl 
· camnr:t. Es;.o re<Juerimento me foi ~;>ntreguo ha 

uotts d ias, c como eu vi na ordem dn d ia de bon
tem u m projccto nutorisando o go\'Crno n conceder 
Clll'l~ d& n~turnlisaçli<> a dh·crsos c$trnnj:ciros; 
cntenài que serin occmsiiio opportunn n dn lliseus
s:io desse project, pnrn ofi'creccr to.>t11o cmcndn 
atluitlva aquellt\ quo pnsso n ler. 

«E a José I-Icnri'l"c tln Trimlnuc , sub•litç portll· 
gnc7. c residente nesta c:órtc.-.Dia•· d.: Can:albo.~ 

Em gernl, Sr. prcsiJcnt<', cu nito costumo negar 
o meu voto :'tqncllcs estrnn~;cit-os quu dc~cj;io asso
ciar-se ao grcmio brnzileiro, IL menos quo rnzõe$ 
mui fot·tcs mu obriguem n proccuer de tlh ·cr•o 
modo. No caso de qnc se u·atn, c•·eio que faremos 
u~n. o.cquisiçilo_ \':wtajosa para o . Brazil, po~quc • 
nao c um especulndor que vem procurar um titulo 
de cidadão brazileiro paru obter nlgmn emprego, 
011 parn ser pesado ao estado: pelo contrnrio, é um 
cst.rnngeíro dotado de bastantes conheçimentos em 
contabilidades e cscripturac.'io mercnntil, um ho
mem de rnuit~ probidade que j:l servio no ext incto 
banco· do Brazil,-e orn ~o acha empr~~rado na mesmn 
casn commcrcial em que eu slr~o- E' por Í S'ÕO que 
tenh~ razão para eonhecer o aett merito, c niio 
duvido affirmat• que clle é digno entrar no grcmio 

" Sala da~ cornmissõcs, em !13de Junho de 1855· · 
-D. T. de lllaccdo.-B. Pcd,·oso. » 

do~ bra:ziJelros. Como estr<~.ngdro goza elle de to. das 
as Ynntagcns que as nossas reis nssegurão aos que 
l'~side.m entre nós, e procurando fazer-se eldaaito 
bt·azlleiro, só tem .de compartilhar . os onus ela. 

E' introduziuo o Sr. Dr. José Au::nsto Chaves 
com ns formalidndcs tio cs~ylo, pre.;;tn juramento 
e toma llSSCIIIO. 

Cont;nu:mu•> a discu~siio interrompida, e não 
}lnycu,to mais quem pc~a a palnna, é ndopt.ado 

sociedacl.e. . . 
Em 'tacs · circumstancins ·mandarei á mesn o 

rcqacrin.cuto deSS'l senhor, em que pede a esta 
c:tsn. n. dispensn das Corm~lidatlcs . exillidas pela 
lei para a· nalurnlis:tci'io de cldailiio or:uil<lil'O, 
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S~S10 EM 25 DE JCNIIO DE 1855 
afim de proYar tine estou aut.-.ristodo pat·a otrérecer 
a emenda que hn pouco li. Espero da bot1dade da 
camar<t que ella seJa admittida, e que se conceda 
ll go'<tÇi< pedida. 

E' apoiada a. emenia e entr& em discussão. 
O Sr. Toixel"X"a. do ~Jacc<lo: -Eu dcs~ja· 

rinque o nol>re autor do additan,ento inf<mnasse á 
camara se esse senho•· é casado com llrazilcirn ou se 
a. mulher t.nmbern e est:r:mgaírR. Seu mulher desse 
indivíduo é brnzileira, nõu tem elle ne~essiuade dR 
recorrer no poder le~islatívu para se lhe dM umn 
dispensa, po1s que a lei de 23 de Ou.tub1·o de 1832 
i~ent<t o indiviuuo ea.~ndo com bra1.ileira da prova · 
da r.:osidellcio. post~rior a dcc\oraç:lo íeito no cnmara 
municipaL Se esse cstú.1 cotno n1c p.a.ree(l, ne~ta 
ei>·cumstancia, n1io necessita de ndo legislattvo 
parll ser naturalisado brazileiro à vista da disposi
çiio muito elar:1. o terminante da lei. 

o Sn. DIAS DE c.\0\'ALIIO.:-Niio posso ·satisfa· 
zer com pleno eonLecimento de Musa no nobre 
deputado quanto á . du..-ida que lhe oceorre, se a 
pess.oa de qu~m ha pouco fallei é cusado com b ra-
zlleiro. •• -

O Sn. PA'CLA c_ .. .,nioo:- Não está ainda em 
discns.>ão, ê arti~'' additivo, 

O Sn. DIAs n& C.un"AUIO:....,. O que ofl'~reci 
não é artigo addith·o, é emenda. Poderei ,estar 
engamtdo, mas creio que tenho alguma idea do • 
regimento d'l. casa~ q11aodo ern um projeoto se 
diz : -fica o go\•erno autori~aJo a conceder carta , 
de naturalisa~ão a fulano e a sicrano, - posso 
offe>-cccr u1na emenda ao arti!!O do projccto que se 
discute, ampliando ns suns disp,,sições ·a favor de 
outro .indi"l'íduo. Sei que a votação d~\·e rccahir 
sobre r.ndn um dos propostos ~ mas podem-se 
ofl'et·ece>· emendas. Entrehnto, se uüo c•tou un 
letl·a da regimento, calo-me, desejando todnvi~ 
que V. Ex. me diga se o qt.te eu offereci é etnenda 
no artigo em tlíscussiio, ou artigo ndditivo. 

O Sn. PnEsJD~:<TE:- P!Ll'ece-n1e que não pôde 
ddxar de considerar-se eotllo arti~o additivo ; ao 
met~os Msim se tem considurado sempre. 

O Sn. Du.s .Di: CJ.nVALHO '- Bem, não faço 
quc~tiiu disto. _ 

Indo-se consultar t\ ca1nara se considera a mate
ria aufficient.~tmento discut.iJa, vci·ifica-se ni'io ht~ver 
CIUII. O Sr. presidente decllll'a encerrada a discus
são do artigo, manda 1>roecdcr à cbatnada, e le
YilDt:l a aeu~o ás dua"' l1oras da tArde. 

l'llt.:l!!DJ!:'IICU, DO SR. VJSCQNIJE I>E !IA&l'ESl>Y, 

SuM:~~ .• nto--E.r~d~»te.-Pa•·eeer de commissâQ.
Ordem do dia.-Naturalisaçl!ots.- O,•çamcr<to «1<1 
impi>-i<J. ])iscursl)sdqs S,·s. JleUo F••atlco, · e mi· 
nist1·o d.o impeo-i(). 

A' hora do cosLume faz-se a chamada, d aehiio-se 
presentes os. Srs. visconde de Baependy, Paula 
Candido, Machado, C<Jrrêa das Neves, L1ma, Lei
t•'io da C11nb~<, Ferraz, conego Léa.l, Luiz Araujo, 
Bretas, Paula Santos, Pacheeo Jordão, Augusto 
Chaves, ?t!ello .!-'ronco, ·Carneiro de Campos, An
drt-Bastos, Caldre Fiã.o , Almeida e Albuqu~r
que, Teixeira de Macedo, Paes .Barreto, Eduardo 
FrnnQa, .Jose Ascenso. Rodrigues Silva, Travas
ao~. D. Franciseo • B:1rreto Pedroso , Dutra JW. 
eha, Nunes Gonçalves, Horta, Teixein. de Soiua, 
Dias de . C:tr,•alho , Custello Branco, Ribeiro da 
Luz, Nabueo, Livramento , Góes Siqueira, Theo
p'IUlo, Raposo da Cau1ara , Ferreira do Aguiar, 
Padua FlellJj'", Saotoa e Almeida, e Rocha. 

TOMO 2. 

Comparcc~ndo depois os St·s. Luiz Soares, An
t()nin Candido, :\louteiro de Ban·os, Souza Leüor 
Ncbias, ll~lisario, :Mendes de Al1ueida. S~átar 
Ál.':w jo Jor~c • Gom<!s Ribeiro , Seeea , Brnsqtw, 
Tililra , conc~o \'\ilra, e JJtcintbo do lUendon~n.,. 
o Sr. pre;;idetltc declara aberta a ~es;uo. 

Comparecem depois os Srs. Bernades de Gotlvúa~ 
F. Octavinno, Paula Fonscea, lltpolYto, Lima o 
Silva SalJ•·inho, Zaeharias, lJar,io ·de ::lfaro1m • 
}c(,USl<l, Pacheco, Costa ::llachudo, Hemiqnes. 
Plntl} de Campos, Sobral, Tit.tra, Drandiio, Au
g~sto de 0\i,•eira, Fernandes Vieil'a, Si\ e Albu
~ttc•-qne, BnnJeit·a de :lo1ello, Barbosa, Saraiva, 
1: ercil·a· da l;ilva, Taque~, Apri~io Guimarães, . 
Paula Bapttsta, _Araujo Lima. Vilinta, Fi:::ucira 
de ~rcllo, Pedre>ra, :Siqn6ira Qtzeiroz, i:\ayão Lo
bato ,Jn:üor, Josê )11\thio.s, V. Li~boa, ::>aYli.o Lo
bat '· Beli;;nrio, Barho>a da Cunh~, Pnr;;,nanuú,. 
Pacea, D.)mingnes :Silva, Sonzn.l\icndcs, Yieil~ d~> 
Mauos, c Belfort. · 
Lü-s;~ c appront-sc n acta da anteccnte. 

UX~&DIIZNT.&. 

Gm requel'imento de ~oaquim José de Araujo •. 
1:eclam~ndo ordenados que não tem recebido. - A' 
commi~s'io de fazenda. 

"Dn companhin Seropedica F!tuninensc, pedindo. 
que se lhe dispense da pa:;:amcutú d:t quantia de 
lO:OO~.~;l()LI, impo.-tuncia do imposto relath-o :i. com
pra que f~z d~ estabelecimento seropcdico de I'a
S"unl>y.-A' comuliso;;1o de fazends. 

De José Henrique Trindade, pedindo disponsn. nQ . 
lei para natm·alisur-se_ -A'· comnli>siio de eonsti
tuicuo e pode•·es. 

Dos escri;iies e tabelliãcs do auditoria da .capiW 
ela Bllhia, peJinllo providencias na parte do óecrelo · 
n. lã97, alim de que o serviço do fóro comrnercial 
continue a ser feito entt·e os mesmos escrivães e ta
bcllilies p.)r distl·ii>uiçào.- A' comrnissiio de justka . 
criminal. . • 

T..\:·.~ e approva-se a redncçào da resoluçiio que· 
auto1isa o go,•et·no a conceder licença ao D1·. Joa
quim Jost. da Slh·a. 

Lô-se e entra ~m discussão o seguinte {>&recer: 
« O Sr. deJ,:.utado· ))ela · pN.-incia da Parall\'ba 

Ft'tlncisco do Assis P"ereirn Rochn. participa â ·ca
mm·o que não p:>dia comparecer no principio da 
se~stiO, c que talvez continuusscm .:.s motivos 
que n isso o obri~;a>-ão; corn•> ctrc-c(Í\'atnente at~ 
esta dnl.ll uilo tcm--.apparccido, é n eon1missão de 
potlere> de parecer que se . exper,:Jo a.s Ol'dens 
neccssarias plll'a o eomparecimcto do respcc~ivo . 
supplen.te. 

« Sah\ das sessões, 18 de Junho de ISW. - Td
;cei•·a de Macec.!o.-.thn·eto P.:d.l·oso. I• 

O Sr • .A.t-ci dn c .A.lb1>qu.crque; -PeJi 
a palav1'a, nilo para me opJ,>Ór :~o pllTCcer, t:>as . 
para ~trerecer-lhs uma emenJa. A comrnissào é de 
parecer que o 1• supplente ~eja chamado a tonlllr 
assenú:l, mas como clle se acha presente, o !f~· · 
reço uma emenda para que isso s~ verifique jà. 

" Vai à mesa a seguinte emenda : 
• Que· se dê assento ao 1• s;;pplente o Dr. An- · 

to.nio Carlos de Almeida e Albllquerq u.e, visto 
achar-se presen~e. · 

u Paço da camara dos deputados, 23 de Junho · 
de la.i5.-Almeida e A~rque. 

Sendo apoiada e approYada, e jWitanlcnte o pa- · 
recer, o Sr. J'residentc convida os Srs. 3• e -t• se
cretario.s a nem .receber o Sr. deputado suppleJJte, . 
que preatajnramen.to e toma n~nto oom ns for· 
maUdadea da estylo. 
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PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

NATURALISAÇÕES. 

Procede-se á votação da artigo unico do pro
jecto autorisando o governo a dar carta de na
turalisaçiio a Prosper Phtligret, A.chó Guilherme 
P hilips, e a Manoel I gnacio Machado, é approvado 
por escrutin io. 

Entrão em discussão dous artigos additivos, 
um offerecido pela commissào de· cons tstui ção e 
poderes autorisando o gtJvem o a natural isar ci
dadãos brazileiros a I•'rancisco Guilherme, Do
mingoci Monteiro Ribeiro de Alvarenga, Julio 
Braconnot, Joaquin, José Tavares, e ao Dr. 
Custoclio Luiz de Miranda ; e outro do Sr. 
Dias de Carvalho faz endo igual au tol'isação em 
favor de José H enrique Trindctde, e sJ.o appro
vados tambem por escrntinio. 

O projecto é adoptadt1 e remettido com os ar
tigos additivos á commissão de r edacç i1 o. 

SEGUKDA PA RTE DA ORDEM DO DIA. 

OR•iAMENTO DO IMP;miQ. 

Entra em 2.• discussão a proposta do governo 
na parte relativa ao orçamento das despeza> 
do ministerio do imperio. 

o Sr. l'>:lello ·Franco :-- Cabendo-m o a pa
lavra, em primeiro lugar para fazer observações 
no· sentido em que enunciei c.mtra o orçamento 
do imperio, vejo-m e nctturatmcnte collocado na 
posição que houve por bem Lhsignar um nobre 
deputado da maiori a; vejo-me naturalmente cal 
locado entre os zLvwo~ , como espi l'ituosamente 
denom inou S. Ex . á opposição ; vejo-me por 
consequencia collocaclo na posiç:'io de alliado. 
Aceito essa posição com prazer, por isso gue 
della se conclue que o nobro deputado a quem 
cu me refiro assim a qual ifi cou porque natural
m en te quu tambem definir a p t>sição do mi
nist"l'io e da maioria que o sustettta; isto é, 
S. Ex. quiz desta fórma dizer que elle, a maio
Tia e o ministerio são russos. (Riso ) 

E pois, senhores, da pusição el e alliado em 
que me acho, prevaleço- me para pedi r á outra 
fracção da camara tambem em OiJpos tção para 
que se digne de apvr•JXimar deste.> bttncos, para 
que assim melhor possamos combater 'OS russos ... 

UMA voz: - Yenhão antes para cá. 
O Sr. MELLO F uA:«co :- Nem os nobres depu

tadus poJem com fLmdamento recusar-se a este 
convi te solemne que lhes eu faço, po rque se os 
nobres deputados n ão estão sinceramente com
n osco fazendo opposição ao mmisterio. actual, ou 
lhes pergunto : o quo repre~então nesta casa? 
Aos nobr0s deputados que já prestárão o seu 
apoio ao ministerio actual, aos nobres deputados 
que por mais de' uma vez têm pt·ocuraélo illen
tifical' a sua opinião com o pronunciamento que 
teve lugai' na villa de Vassouras, aos nobres 
deputados que depois de maduro exame enten
dêrão dever separar-se da politicfl dominante 
perguntarei ainda: o que representais nost,; 
casa? Se vos iden tificastes com o pronuncia
m ento de Vassoura>, vêde que vos achais em 
contrad icção com ·vossas proposições enuncifldas 
nesta casa ... 

O SR. SAYÃO Lon.uo : - Está mui to enganado, 
o SR . lVIELLO FRANCO: -Porque nos é que es

tamos de accordo com o patri otico prouuncia
ll13n to de Vassouras, por conseq uen.õia se re
çusais a alliança fraternal para a qual eu vos 
convJdo, perguntar-vos-hei ainda : o que r epre
sentats nesta casa, senhores ? a politica domi
nante? Não. Quereis por venturit r etrogradar? 
Para oncle? 

Não é um desafio, não tÍ uma provocação 
que dirijo aos honrados deputados, á joven cp
posição ; é o desejo que nutro de ver as pequena~ 
forçaô esparsas completamente alliadas, bem de
finidas suas posições, para que seus esforços 
·possão redundar em beneficio do paiz. E' só
mente para istJ, senhores, que eu vo3 convido 
para que vos ligueis comnosco afim de combater 
a politi ca domin ante naquellas materias em que 
ella merece condemnação. Eu n ão faço opposição 
sómento pelo desejo de aggredir, nem porque 
tenhtl indisposição a alguns dos Srs. ministws ; 
faço opposição, já o disse muito francamente, 
porque SS. E Ex. promettom, pi·omettem e só
mente promettem ..... 

U~i SR. DEPUTADO : - Apoiado. 
o s~. MELLO FnANCO:- Adaptando o conselho 

que nos deu o Sr. m in istro da justi ça, direi que 
dessa P''l itica eclectica, isto é, tia conci liação ou 
da escolha dos principies, ou nfi:o r ec usarei meu 
voto á;; medidas pelas quaes diz que p10pugna o 
rninisterio; por aquellas em que natumlmont e 
nos achamos de accôt'do, em que todo o paiz deve 
estar ele accorclo, isto é , pelo que fór do con
sti tucional conservação e de progresso . Não duvido 
em occasiões taus prestar o meu apoio a•J mi
nisterb; po t· occasião da discu,;são das forças de 
terra o mea voto manifestou-se uestc sentido, não 
recusei ao minister io cousa alguma. Em occasiões 
icle1tt icas, quando o interesso geral o reclamar , 
sempre tomarei por norma do meu procedimento 
um voto favoravul ao ministerio, embora esteja 
eli 'J occupado po1· estes ou a')U<)lles indi vidues . 

Chamo pois a attenção dos nobres deputados 
para es te p :mto. ·Os nobres d t)putarlos ncttural
mente entendem que contão com numeroso apoio 
fóra da r;amara; espero que elles reflectiniõ sobre 
esta quest:'io visto que estamos na ápoca das 
r eflexões, sobre a posição em qu e se ac. llão, porque 
se de um lado os nobres depu tadus es tiio separa· 
dos da maioria, tambem é evidente que estão se
parados desse pronunciamento a favor do qual 
um ou outro nobre depLüado se tem ·pronunciado, 
o então não sei em que opinião se fLwclão os no
bres deputa rias , cujas illustt·açÕ3S não pódem 
deixar . de c ou vir que tenho raZl'io para enunciar
me desta fórma ; r eflictão que o pronunciamento 
ele Vassouras é sobretudo f<tv oravol aos prin
cipies que sn~tento e s0mpre sustentei ; que ella 
conctemna essa conservação teimosa, inimiga elo 
progresso e inconstitucional, que parece ainda 
ser a bandeira pelo me nos de alguns dos honra
do .; membros. (Apoiados .) 

Sr. presidente, entrando propriamente na dis 
cussão do orçamento do imp erio, a primeira 
observação qu e me suggere o assump to é per
guntar a mim mesmo - para que orçamento? .. 
(Apoiaclos.) 

UM:.'- voz: - Está commigo. 
O Sn. lVI ICLLO FRANCO :- P ara que tanto tra

balho? para qu e t anto.s dos nobres deputados ela 
maioria pcclir{io a palavra?~ :Sem duvida p ara 
terem a satisfação ue dizerem a1 paiz a sua 
0p iniãu. Fui justamente por isso que tambem 
prucl1rei inscreve r-me, pois que desejo em certas 
occasiões como esta não contentar-m e com o sim
ples voto symbolico a favor desta ou claquella 
mate na, qut)ro, sempre que me fór possivel qua 
minhas _opiniõ es , meus principi0s, fiquem ad me
nos regtstrados parti que se saiba como pensei 
como votei. ' 

Em 1852,· senhores, tendo, como hoje, a honra 
de_ di:'igir-me á c:!:mara dos Srs. deputados, a 
.pnmeira obsar\'açao que lh e fiz foi reclamando a 
observancia de um artig.o co nstitucional Quando 
o discurso que então proferi se publicou alaLlJlS 
dos . meus ml!igos .entenderão que_ eu havia "sido 
mnuamente unprudente pronunciando-me corri() 
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,·crava qu.~ o ministN·io contínua1·a a ser con· U:-r Sn. DEPiiTADO :-Elle ê do policia, c deve 
~er~a.dnr, ('! tao conseL·Y:lllúr que apcnfl.-.; uut ou sab~r llisso. 
outro d~Stlncho d..: nenhuma impOl"!;<nci:> politiC:l o Sn. 2\Ir-;LLO FtU"XCO:- E so roi o Sr. depu-
tinh:> sido conr.,rido aos ad,·erS3 l"lo}S da poliuca tado quo:m deu ns informações ao Sr. mirli~tro 
dominant~.... da justiç~, repilo que cngan<>u a S. Ex. e do 
·o ::3It. FErm.tz :-Isto é YcrJa.J~, cll~ o disse. uma fóL·ma inJescn[pa"·el. 
O ::>n. ~IBt.LO Fr:.1~ro :-•.•. o Sr. pl"<!SiJcntc do O Sn. F!GUEI!l.< m: ~IBLLO:- O nobre deputado 

couselho, p:1rn. tlêtnon~tl'fl.r qn13 n:l.Q qu~rin r~- csü't cngttnndo, nfia fui cu quen1 dei essas infor-
.eu,u·, ou ._1nc n, sttt\ pfllitic:\ e1·n n da cou~er\·:tr;ào uJ.n-:õcs, nlttS ~ssozurú-lhc que üstí~ enganado 
pr.~ur~:;sí .. t..l, dis'~: 11 O Sr. tninis.t~o da ju.4i~.n. s,_,LJre o ~r. \\:'"nndcr1ey. 
n>lo~ di>sc isto, nem o poJi:\ clizel". " O nobr~ O Sr:. ~I~>LL•l FtuNCO:- Esse jui7. municipal 
P~~sident~ do conselho, velho l''\1"\;lm~ntal", ho· imitott a lit"n1:1 ele um negociantG; por es<e pro-
tnem •pte ,gost<t de goY~rnn.r cúmo deY€-, comi) eu ccJimcnto S'..•ffrcu um processo qne passou pGr 
entendo que unt mi -~istro íot•t~o'. o Ue~-c fLu:er, toda' as fortJlnln~ legues ató ch~ga.r. no conheci .. 
,;.artuu <\ qut"St.íiO dec larantlt"J que o s.:u. C0lleg;\ nH~ntn lia Tt\lal;-ilo. A lmitaçii:t"\. da. lr.tra era avi-
não tinha dito, nem podia. rliz~r scn1dhnntc con~a; dent~. mas ú ll<!gociante f.Ji dispcnsad•) de pagat· 
-cntr<JttiiJto GU tinba mn?hlo S. Ex. prcferit· -e~.sns a quantia, p-:n'•)Ue exam.t:!s hou\·er/i.o ,1uc d.!mon-
pn1ttn·a~.... . strár:l1.1 qlte a lctL·a n•t() úra Vf31'dndojrn.mj':)nto 

o -sr~. ~h~lS'fl~O IJ"\. -JL· .... ·nc.\. .-De certo qu(l. cu I u~n~. Esse proeessc seg:uio Oi; t-l)l"lllOS dcYi,lo;o:, 
n~l·J c.1isse o qnc " J nob1·c J.cpnhtdv acaba de t.li:r.Cl'. cumo \1tsse, o subindo i\ rda.ç·lo de Pt:nuunbnco, 

O ~n. MELLO FnA.:sn.1:-Eu não 0 acho muito J esta decidio que o n egociante ni"i·.) d11vi::t. pnp;a.r; 
sc~nr0, Sr. millistro: t~U tlisse t1 l1lt~smo uo Sl!ll. j se ll:t algntn llr:stJmbarg:ttLlClr thl relaçiill de Per· 
.CX·collega ministr•J d:t gtterr.:t, cllc r~sponUeu;m~ na.mbnt.:o n<Jst a casa., que d·tga ~c é mt uã.o ver .. 
que SI) acJ1n\·a 111uito utlida n scns cOlleg"as: e: ·f-dade o que digo .... -
·~ntr~tn.lH .. o ft~i-se rct.h·ondo \)'i,..;tulusj, c pân'L dizt> t' i C:.[A. \"úZ:- Ha o St•. Gom~s Ribdt'O. 
:1 Yt:r<ladl~ fi7.L!r~lo .. ,) t'c-tirar, e.mhora se tenha l(lle· · 0 SE. :\'i~::r .. Lo Fn.\.~CO:"'"- p;~rmittn-me s. Ex:. 
l'i•)o 0 (;0Utl ilriO l..li:-iiU nilinn:\r. 

Outro facln q1tt~ Ycm ülll :1pn io da n1jnhn oh~er- ~~~~s~lh~o~~~;~~ u!n~eceg_su.É~: s;;,6ss~O~~~~~-~.!~ fic~o~~ 
va~::io., ~~ o scguint.e: S. Ex.. 1ua.ndou l..lar njnda sou ,roto p:.Lra se mandar rcsponsnbilisar n es:-:.4-'J 
de eust•) " 1llll j níz 111\111 icit"\L d" Pcrnamh!'CO, prc\"aricaLlo11" ... 
0 o ~r. pre~iil,-ntü do couselllo rcpreh \. ,,dC'n . 
th) inspc•ctnr da thcSJJ.UI"[l.ria d <.! Pcrnmnbuco lXIL" O S1~. FIGc;Em.-\ DE MELT.o: -Isso ó uma. ques-
lt.tYet~ cnmvrht8 essa ürdent .• ~· tflo civt~l, e o que o nob1·e üiz não é cx.a.cto; 

o Sr. ministro fez uma c:-:ccllentú nomcar;ão, a 
O 'Sr... ~Il="l:i'i't~ü D.\ Jt;~:rll.'·": - Is::;o é inex.ndo, J.e::)~e sujeito. 

Sr. olcputad•l. O Sn. ::.I1"·'·o Fr ... :.co: -Oh! meu Deus! Grande 
O Sn. ).I,~LLO ~~R.\.:\C:'O:-E' ex:actis:;h1lO. notnL"a•,::io •S a de um sujeito eu1. cnjo gabinct~ 
O ~!~. :\fr:n.·nr.•> n.\ .Jt.:s.Tt• '_\:- V. Ex.. cstii en- t~.rl·:i.Q se aelm.r cscraxo.; furtndo:ol: ~ l 

~n.na-lo, foi !\.(litnlLame~lt0 ~Uc orJ.cmhl•)S. O Sn. FÊHltl::titA Dll A'C~IAP .. :-Rcalmcntt'! a tri-
O Sn. "\lJ;LLO F 11,,:<,:v :-E já qnc rallci nesse bun:~. J:\ lib~rd:<<l~ de rnais. Ett sou frlho dQ 

~uiz u:unidpal, Sr. pl.~•~:siU.:.·nte, pc~o lh;•.::w;:a au Pt_•rnamhttco ú nn.ncn ou,·i· C.:-..H.u· om semelhante 
:ir. ta~tli~trlJ da j u:iti~a para Ui%or·lhe: '1llt'~ •lll:l.llt.lll caso. 
S .. Ex.. numeot1 n. c:-o.~u lnagi~trallo, foi cnmplc- O Sl:. l3~A~n1o:- Xn YenlnJe é de mais, 
tam<"•ntc ilindiLlO pelOS lllll\;iOS •]1lC Jh:• o.\cr·;jo abll.~:l·SC tn1Üto U(IS immuniJad~s pnrlamcnt:m:is 
iuform;l(ÕüS d0~-·e illllh·íth).,): rl;La era possiH•l evn.tt·n p>:-"S51)CI. nusc-nt~. 
que S .. Ex., Sú pol" vcmtnr:t fl)l"r\ hem infurma1lü~ 
l10lHCo.t.~sc par~ um lu~:ll· (lc t;lnta impürt=lllcia, {Co·nliJluJfo os_npa.rtes.; 
por•]UC de s::.; rnro.1.Ll::un~nt~~ os jui.1.es •rtv~ n(Lo sito O t\n. ~·11-:LLO .Fn~x·~o ~ -Ell j{t cspcrasa por 
-da cf.>ns.titui"::i o, os jto.i7.~s mnnidpne~, t;·nt mnis essa 1t·oyo:uta •.• ;Rt;..·acfa$.) 
importnnda do. qu} aqnc!l ·~~ f(ll•l o ;;:io, o~ O Sr:. D. FI:A:<CtS<~O:- Bllstava. D. ~uspoito. para 
juizes tlu rlirC'it•\ por c~~uscgnitJlt.: nilo cn\ pus· c::;.sc honl.cm não S<!l" nomead~ • 
.sh·el~ l'~Jk)tirci, 'lHU S. Ex. IIO!llNtss:c jui7. UHUIÍ· 
<:_ip:o~ :1 11111 !>L"Ill":lricaclor· ;.<~!1-<açrrn:· • • e pnra <)11<l O Sn. P.u-:s B.1r:nETO (di••iginllO·.<~ ao Sl". ::0./eUo 
::.. ~::~. Pl"·•C\ll"C ljUII\lt··· :1!1li~S l"L'IIleth:rr 0< m:tl~s FmucO): -o nobre ueputauo <l o .!cho uo des-
t)llC .::ss t~ ftt!lCcionnrio pnLlico plnl~ c:tuStU', dcstlc peito de algucm~ 
j:"t o P1"0Yin•1. · · O SJ!. ~IJ:;t.Lo :F"IU..xco:- Como? 

U;-.t.'.. VcJz: -ll<tS 'LU~m .-\ CSS0 juiz m11nicipal? 0 Sn. P;.F.s BAnnETo: _ 0 nobt•c clcputadl.l c 
O ~n. :\ri·:T.J.•) Fn.\~•~ú:- E" um ta.l \V:-..nUcrlú\-, ~~cho de pessoas que não li verão coragenL de t1'aze1' 

i Oh.' Oh!~ EsstJ hnn1em~ senhores, e1n JHinlin :\ esta casa semelhantes necusa.çUes, ~ dúrào essas 
<lpinifi.O, cÍ·do flU~ na U.~ qnal•}U~r h0111em 110- informacões ao·. nobre deputallO. 
neste•, n:io pUtle justificar-se, ncn1 mcrc.:er a con-
fiança d<> goYcrn~ nlgu.m; ~ pois 0 Sr. ministro O Sn. Pia:;;rnc:<TE ~di>·igindo~se ao SJ•. Jlcllo 
foi enganado pelas infoi·maçiies que sobre di e F>·aneo): - .,e.;o ao nobre depnl.lldo que dirija o 
lhe der~lt), e por conse:qu.encia, juntaHhHltú con1 sctl Ji::;curso á camara ou a n1esa. . 
.seus nobr~s co \legas, clcn~ prcnrunir-~c conlt•a "" ; O Sn. GO:!o!ES RmEILW:- O facto é verdadeiro, 
infurmnçii"s <l:<qrte!lc!>. nmi~os p,·,uccJ escrllpLiiosus, e eu fui o relator do fdt.o. tG,·aJ!de s•m:ação.) 
.a..lU+~ n.:to duYi:.!:.lo cOillprometter a qu~m c::.;üi. no · · 
poder, Cúmtunto quo sejão sati;feitas suas mes· O Su. FJGt;"ErnA DB MELLO: -O negociante a 
quin!Jas prct~n~ões. quem o nobre deputado. se refere negou talve~ a 

Senhor~s, esse flmocinnario sofl\·eu um processo propria lctr:l. que havia assignado. 
pOl" r .. lslfieadot• de firma çm ~mn ld.ra sacada o Sn.. P?.I!:SlDEX1">:: - Attenção i 
-eontra um negocíanto de Pernamb\lco. .. 0 Su. ~IELLO FnÁ:-:co: _Sr. prcsident~, o prll· 

O Sr.. FIGcEm.-. o.: ?.i~r.La:- Isso não é exucto cesso chegou ao coühccirncnto <In rclac:lu, é isto 
O :>n. ~IELJ.o Fn.,xço: _ Espero qlte 0 nobr~ exadissimo, c o honmdo deputnuo qtte 6 dc~cm-

.Uepulauo prove :1 mcxactldão. bargador dellf\ acnba de d12()r quo osso f:1cto é 
exacto, portanto não neel!ssíto de insi~tir po.m 
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pruvar que o honra lo ministro da jnstira foi 
llerfidam~nte illudido por p0s~imos amigos. 

O negodante que esteve pre>tcs, :;r. presidente, 
a ser 'l'ieUma dest<> 'c:<torliiill, apres ontou u1u 
átte.;tado do Jeltg:do dá '\"arzen, no qual dizia 
elle que Ja.,do uma busca na casa · d o) homom 
da optitna nomoaçito, encontráro. escravos fur
tado.< en1 um quano! (01•! Oh !) O negociante 
juntou esse attestndo aos au t·1S pnra mostrar li. 
relação do di ;trieto q•Je quem f11rtn.n1 esc~a\'OS 
era tambcm capaz de furtar uma finnn C•>liiC> O 
f ez. Ora, sonhorJS; um hom em desses não m<1-
ucia a nom~o.\'lto qui! S. Ex. lhe deu ... 

O s ... Mx>nSTRO D.\ JcsTJÇA: -Eu não conhecia 
3 es"ie in ih•idUI), guiei·me por in(orm~tüi}S. 

O Sn. MEr.r.o l~n.\:-:co: - En sou o primeiro a 
l'Ccunh~:c.er ísr.u: nsto'\t pl'Ofltlld illl1Cnte convencido 
.de qur.o V Rx. não conh~eia a esii.o homem, p.J :'
<JUe n:i.o é j>OSSÍ\'cl :"l.et·~dita •·- se q ne Ulll mioistro 
(]tte pt·eza a ~u~ ruputação d.úspacha;;sc a urn ··nh; 
~osses, t ilo de,;prcsivel .(alJG iados) , sem t.er shlo 
enganado t>Or aqneH~s q •u~ o ccrciio, c qu·: a 
pr~lexto tle corrcli~iona.l·i ,,s c par1.i•listn.s s~ j ul~:io 
c..-om <.lireib> de obter tul ú::s o~ f11vores : 6 pot· 
.estas e outras ig11aes I'R<ões, Sr. prc~i<lcnt~. que 
a pal:tvt·a coucll!aoãoJ, sómcnt·J u pnlttna, at··t-rou 
tantol a alguns pc~<eadarcs. d~ ag1tas ttn·vas, que 
llf-O hmn·u jmprvpcrios basta~1tos contra seme· 
lllnl\tQ paht,·rn, C•lm.-. se ella fo-;sc sy1wnymo uc 
' 'olcão, ou de l'O\'oluçãv :npoimlosj: é por isso 
.que 1Huitos gritão ain•h\ contr..\ e.:.~u p:tln,·ra, U 
pOl''lUe o ul('(IO d:t conciliarão n:io nasce scn:i o du 
1ncs 1 ninho sentimento da pt·optia eonser-·a<,,.io. 

A eot>ciliaçl o , . senhot•es. quamlo é feita cu :no 
.dC\'C. :;cr fdta., conciUar.üo de pL'iac ipios (rtpoi,nlo~-:~ , 
a (\SC••lha para lugares P't "l)licos uc importnncia 
quandv r ecalle sobro bomen< .de e<:>nhccimcnLo1S 0 
essa concllia':-àa ho nra a quttnl a propUo u n 
4 u em a nceitn. i,llloiac.los.) Eu estimaria muito , 
~enhorcs, ver cont rariadlls ns mlnhns palnn ns, 
por.r.:e desejo que- o nobr~ ministro da justiça •.. 

O Sa. l\ft,;th,.llO DA Jusn~.~: - X .io conlc;.t..?, 
porque. não sei. · 

O Sn. ::lf!!LLG Fn.u:co:- ... norn Je le1·c en
tenda que cu qui:r. aggrclir n s ua ro;pttla~i'i·>: 
prc\·:lléci:me. da oppC>I'tlllli<b-lc pnr:t dar-lho <'-~."a 
Jnfot·ma~aú n~t)l.'~\; l'e:.oiet'\"fl.\"i\~lllU p n•n ll<\ tlls 
cussão •l o or~amcnto da j ustiça dnr·lh'a, mas a 
discussi\·• ol>ri);l ·•u-me. o. <ld xar o meu prop~s :to. 
Estou eonvcuc•uo que o:; ministros !!O.Sl :lo •t•t:m l.l1 
querem c como qu erem , que isso de ort::uncnt·• 
.apcuns sct·vc pm·a nns suns discussVI!S s~.: t.lnrcu\ 
infürlllll•;u ·~ l '~1l~ indo.< c ncio apoiado<\, ~ p ois 
tAnto uw fa1.l 1.\ tlnr c~s n. illft)t'mnçtlo agot'fl cmnu 
lOi!ô . 

l>nssando n outro 1\Ss mnpto, scnho1·c•, o ccn
pn.rêi u nUen..:ito do uobré m.luis tt"•> elo impct· i<J 
por poucvs momento~ fBllnnJo n l'c~pdt<l o\ll 
tb~at-ro~ InCcUxmcntc , senhores, vt:•-sc 3 enmnra 
dos ~tcvult\•los obrignd:l a d_i$c_ntlr nt.; que,;tõe• 
<lo tbentros, e nem er!l pos.si,·d qu" de ouu·o 
modo se vroccdcsse, quanclo o u,es~uro publico 
despe11de n:io po ucos contos de r , 1s com esse 
<livcrtímento. · 

Em n.enhum dos artigos do Ol'c.amento, c nem 
tambctn no >·elatoTio, encontrei :\ som ma q\IP. des 
.pendé o tbesom·o publico com os the"att:os subve n· 
<:ionad<:>s do paiz; consta-me p oróm que ando. em 
158:()()\)S cssn verbo.. 
· Tenho ouvido tautn cousa a resp eito de thoa
.trosc que n:io . sei por onde pl'inciptu.1·. D csp!!zns 
de conc~rt<J s, despezas. da COI\lpnnll U, artigos de 
lei- não cumpridos. desperdícios emflm, tudo tenho 
<»uviuo • mas não sei até que ponto são vcrdn.· 
deíras 'as obser-ra<;ões que t~m chegado ao· m ou 
.:onhecimento. O· quo porém n;c_ parece incontcs
.to.vel é que o. thesouto tontmu,. a· ser annual· 
mente mul~ndo na quantia t!e 156:000SOV0. · 

PareC~·me, s.·. presiden te, que llliO se tendo 
•:umpriuo n; cond1<,:ões do cou1rac1.o que obri~:J. 
<:, go~et:n~ a. ;:;ub,·enciona.r o thcatro l~·rieo, o o 
Sr. tulDI$trO t lllh:L bom ensejo put·a modificar se· 
melh:J.nte coutracto, principahnent'! quanolo me 
asMgnrito que 11m:1. companhia existe prompta 
para e~tabcleccr um thentro iotdepenJ~nte <le qttal
q•ter su.bvenc;ão. rApoíad<>s.) 

. Sonhares. quando M paiz se precisa e se pr_!l
c•sn 11\Utt<~ Úé dinhCI!'O para o(espczas 'JUO se 0:\0 
po tem a<l1ar, ni\u ~o,ra re''•>lt:\n\c •JUC s" conti<lne 
a desp~uüet· un111 qttanha t;iô e ,) ,tSidera.vel e0n1 
um entretenimento no <[llal niio toma parte sen:io 
umn pei{U,>na fruc•;ib dos contribuin tes do e;;t:Jdo ? 
Será. posslvül eo''tinunr a in Jo\ n. sub"·eucian~r 
um tbrJ;-~tro, qufl.ncl l.) existe quem queira J.ivertir 
o publico d•> Rio de Janeit·o sem on\•.s al"um 
para. o thesout·o public"? Quanolo o p ovo ~ó1r,·c, 
qtul.ndo os !;NilO I'OS d ~~ pritn~tra nec.<::ssi ,la.lo cstcr.o 
.. la ma.ncinl. •.)1U~ tod;}:j s tt.b f:lll no IUv •1 ·~ Jnndro, 
• c ba dé ain l:\ d,, a rt·anco.•· dn l.lolsa du rri is cro 
contri_h ilillte <tu .unins . <J.UC apllnns rc-Jun,l:'10 <:m 
ptovcit·> de a lg1Lns rtc!n.~:;o:-; I'}UH ~\· 1 r.onte1n~ 
pl:1•ios com :l.S ac.;õ·~~ qu-~ d:'io din!ito a. 1::- êama
r otes dü theil.t.r\l Irfic\)1 NLio s..;r~ couun1Ü1Istno"' 
qucr~r oiivcrtit' o~ t·ic<M á custa dos pobres, c eom
tnuu i!i>lllt> nJ\'Oitant•~ ? 

::le uho1·cs, tah·oz qué o nobN ministro igrwl'C 
rpw o< pn~'idistas das sub,·onçõ~s 1t fan)l' dos 
t he:lt•·os sih1 muitos úaqu cllos q 11e c"nt:io com a 
lJcne\·o}e ncia. · do g oYõnlO p:.1ra. vorcm·S~ coutem
phulos co1n a.::a jgnn tunl:::i <iUO dão Jirdr.u a cama
t•ute.; con\ que nt:g.Jciii.o <h:pois, Cl)tnl) algnns fa
~em, tirando Uah.i tuna r..:uda. a 'lue não têm di
rcit •. 

E tt ~nt~nc1o, s~. presidente, q uoi aquclle• que 
d~sfractãe> cs•~ eub·ot2nim~nto, que eu sou o pri· 
mci1·o a applamlit· c " f1· eqnentar q_umtdo P•lsso. 
s ito:o ,,s qu" ú~Y"m con tribuir. cou1 a g q u:mtias ne· 
ccssnrins para se mr.ntcr "s;c passatempo, E 
dcYOlll•)S nós -d iYcrtir a cur te à custa do povo 
quando a vidt\ j:'1 é t:1o cara, 

O ::>tt. J. J. »-' l~ocu . .: - Ap\)ia-lo. 
O Sa. ;\ll::r.Lo FnAi:co :-Isto ú rei·ott.Íl.nt '.e en 

nunrn darei o ltlüll y;,to a favúr J ,, semelhante 
ntt.••tt!.'l.do contra a proprieú:tdé <lo cicl;\llúo. 

Chego natm·alnH~nt~ ~ ~l}llhvl"c.~, n. h·:atlu· üo Utl'U\ 
quj_.st:t.:} 'I U I! me purcc\! tloe g:raudll im port:J.nci!\: 
falto das e;trac.l;\S. :\"aJa t!u'üi i1ccrca ú" l!Stl'tltla 
<lc k no que cst.:• em pduci)'ill, t"'" 'li'C quRnto 
cu puUc:-O::i\! \l\ :t\!1" 1\ scmclhan~d l't.:!Mpdlo aeha·SO 
cott·dgn:ulo em l.u~ lti~sitJttl:i nrtiuos •!UC têtu si"to 
puUlit.:.;ul~>:i tu) J M'Uttl tio Cunu,l.:,·,·i.n. 

E" 1nu:to nntu.-:J.l 'lu.::: S. E~.~ ;r.dut'l•.l cJmO ú em 
:-i.U U \'L' }ltll'li c;lu)~ l•:Lih:t lhlo ~~tS4.'~ :.u·t i:,: .. i!'4 • l{ltO pR
l.'I..!CC IU hCl' lh> illus tra..J~J St·. Cl~~·l..:tidtav Uttaui. tlO 
tu t.::B•J ::i as iuid:tlt.l~ ns:;im o il~ ~li.;:,o ... \h i t.t~ra S. E~. 
vi~ to que u c.Juta·nctn poclt.·•·in S\!t" rcUigi,io Ue :ua· 
n t"! Íl':\ •pll) nu'\i:) ,·nntaj•)SI) K~ t.-wew :-1:o~.1.: uo~ intt!· 
rcsxe~ tJ.o pni1.. n :EnlJ'N<lUlt> :;, Ex. ,!i~·nos a este 
re..;pdt 1 o s•.;::;uiute ; n U.cspousnbil sa•u.lo·:;C l'Cl~ 
solidez tl;1s obras pn· u1u anuo ·lcpois de con· 
cluidas, (·te. 11 · 

SobrtJ este ponto, nliits p~ríeitamcnte do~serivol· 
vido nos a.rtlgos qt:e. mencionei, diz S. Ex. o ~ue 
·ae:~bci de ler: pcnmttn·-m.,·hn porém que "lhe d1r:n 
que n:to ó isso pct·feitamento ex~cto, por11ue. estSL 
eondic,'>"iO e. · qn : se sujeitou o cmpr~sano e P.o•· 
t.-1 fi>nna m'ldificad" quo se to1·na umn perfczt.'\ 
bu•·h•. O em pr~!l-at·io .liz, é ' 'crdndc, quo so rospon· 
~abilisa peln so l iuc7._ das obms P''r um auno 
depois de concluid8.3 . ma• . qunnJo se mo~trc 
quo a dctcriura~iio foi p_or iucuz,io , e tc, J_ã "r"ê 
"::::). E~ .. quG- c ;tc a.rt.1go 11~? offerece garant.•a ale 
numa. :i companhia que crew su acha org-ums~da, ou em t ermos <le brevemente s~r. 

Já disse q ue ~eria inutil r ;Jl_)roiluzi:r: -~qui a. 
d iscussão que a. 1 n1pren-;a, em mtnha llJllllla.O, tem 
tratado com muito · conhecimento de cnusa. S& 
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S . E~ . ten1 litlD cs,:.f\s r.r tí~~)$ com nt.t..(·nt;~<>, tc.~t·A 
~e~tu·atnunt 1; ubs:·rv:.t•l•) ~lll~· :llAumas _it.l_l·a:i )10dt•m 
~ün•l :.t. s er apr.n·cit,:L•h1.8 c multtJ::! pn•Jut;~os o.l crtn
tclndos. 

~(~uhor ... ~,.:, a. l'f\:o;.p l·itv J,~ llh!1hm::t ~12\.'Hlf.lS, 1l1:4lC~ 
rincs l' ::i lva cuu·..-,·Jh:i,lú •]u~ a üJHiln!o ~~1..l llc'1. •-~ 
unan ime t.•tu :>Nt fa \'Hl\ 1.! n u í'Htnutu U;h> St'l por,1uc 
nH~ - ~•~lt•• :li u .!a .lh 'd'geutu J, .s u1cu~ Hlu:oLl\:S cVUI· 
Jli'OYÍUdfl.lHI::ô. ])]g;.. tli't;~·,·!!•lHl !..', pm'l)ll<!. ~).;,]im~\'~J\)~ 
11\l'IH\.11\.iS qn:lntlú $1~ th;.!t~:ht t~r·n.:IJH1Uh,;!'U ~IHt.: :sU!b 
jJt'•as iw.li \'iJu ~\ lm~·uhl •·s:t~l•) pC!'fl!ltnmt..ltl!c 4.1 •~ :.lCCt)r· 

·:- d :l t•ônuuig:t>, (~ s ú n. fni;tli dtlt l~ r.~z t..'~)l\) que ~lh.·s 
í:tit ,~j:i•) ua,1u.~11~~ lt;u H~O~ f! (H\ :\•1m. E ,:,..,·,lado (JU(I 

~~- Exx.~ ·pdo iilltl!ÓlJ \lUO t ..'.:tn ~unrd:1do Ju
nl.nll" h ·nl;t 1..!':?-t. :t S'-'~Sút.', parece-me tlU<" \':.to ~nH•$· 
trn n .. lf· tJ ll •; cs~:o .:an$a.du :S. •lc ~1r pnh JI'lH.es. ' . Ex.. 
u JcS11lO . clj;·i!Jiudo-.~.: av S;·. J'ii.'t"-P.i'(..~sicl~·;, l~.:) Jlc~u. 
d c-i •ll lt' hi.1.1 n pl'n;)t)~ÍLO~ qu~ tlt:lll Ul) HlCihJS \'..:010 
\.0\"\l;.\.L ü t>:C ll 1ngal' Uo~ prcSh1~n~ ~ ~. 1l:\ 5:ama~·a - ptW 
n1u lt- •.s di:ts . En ac:l'i~th i~; i \l ll•~ l ~ a,·J~ _nl~~:• .a~guma 
co usa.. m:.\~ '-lcpuis ,-l <.JUC co ul ctl,~ ato \' . E x. cs .. 
t~,,·a • hleni.ot~ , c ~ :th·i~m·~· 1-"n!Hln.va ... ntc . pnr ;l pens.'lr 
p ela fúnt l:l l~t1tu qu~ mu euuuc~e-i. ~UI me dtz~ l'P.~n 
que y·~ Ex. j ~l 11~10 4~ ra t:lis prt.~~llh~ntt\ <.ln provn1~1a 
elo H.i t"J t'lC .):tll· ·il·o .. ~"rue r.s t:'t li l~ ~pitch tt,l•l p:ru·n.ontro 
lugar., f) ~iulHl iuc<ln'illu no d~::;:lgraUo pelu 1nêUOS 
(.)~ ! llg" lh:OI, 

fitl nt;a cotl.tP.nlo. t·âo-sc cout ;.tf.õ ÕN}lnrn•:õ~s de S . :t:x i. 
{· n pro \'bH:ia d !! Miua .. o; ~nntinú!l a. ser b lor1ucada. t 
On1~ a p ruv:uda d t: :\litHH>t QU.t.! cuncorr~ .. . t:Om() (~ 
p11bl ico. pnra nngmllnt-t>r n r~n <la da alfandúi:A 
i.Jn Hio J,~ J:ltH~in:'l , tal\'ez cum m:us J-J 4,0CMJ·U : HJ8~ 
:\ pi',)ViHCift tJe lli ll :l.S C'O U l UUIU fi4~pnt.'l.~~:i•l . l)Uê l"' 
tlc Cir~·gos O~l t.lc Troy~no_s, (fl\0 IIU!Jca iueon~rnMtn 
ao l.mnlslt:·no , a p•·ornu:ta. d~H ~hnns d...:\'n\. seL"" 
Ln\t:\ll~t. c.tJm tnais al~mun con sidcra'.~:'i o pdr~~ po
l! C" rc.:;. . Un C$tnUo. I >vr isso !nzem muito búm os. 
lllc ll$ lJcl lW, ·~ . C0111pft\Yinci :l!JOS f ( U:l:Hl10 ~-m O SeU 
s i l .. :ncio prutest:i u, d~b.:~'io po.rech~r que L.)Slilt.:• Cl\n
~;lllos dP.' sat· prud~nte$ CillT~saJQrc~ do:~ 1\linis-
to·o.•. · 

Em· vt~l.·d:ttle, s~uh01'CS. qnnnt.lo Yolta~·df'S TJri t':l 
a. llt'S~a p n>,·inch•, o .. "IIlC h~l.Vt!'iti de tlizcr a ~llu'! 
·- Cli\C:Iit \llll de ltÓS W \'C UOl hnbitn, lllll:\ Cúffi• 
m cn•l:L. . 

s·, .• pn:·s jJI' nlt:•,.. :'1 ('Stf.'\ n S p C'Íi.tl ~ll 1}li0 PO,..SSO c)f!i. 
x~u· d ,·. CL ltn -:da r :t Y. E x . }Kt1·~ a dascnss:to ; -per· 
l Hitfü.-lfJc ful.('}-,_. p 1J1' tnnlh\s razões 4.)H.e Y. Jo:::x.. 
,·t:r:l no cot'rl}r d::tS uhS('l'\·n~õe:; (}Ue tenho de fn
zer. 

Em prim~iro llt!!:lt' os C<ll'l'o~li)!ion:~rins de V. Ex. 
.:Ji~Clll <J II•J :l lldllli.Íois ln tç,io) d~ ll!ol de .Tttncirol têm 
s iJV p !.!~Sdma~ aí"tCS.t:.lYCl <' m C:'ntO Cl!Ulpromd..tc
dor:< tlo• int~rcs~cs dn prvviucht. 

O 'Sn. F. 0-:T.\\"lo\XO : - ApOh\llo . I ALr.U:<S Sl!<- D1wt.:·u nos: - :"iio npoind(l. 
o S o:. ){r.u..-, Fu.,:-;co : - .\.pt'Znl' <le :~.,b· crsnri_o l 

JX•!ttico> de _Y. Ex., •Jimnuo so tr:tt.\ dc tun m i
Jit~ U\1 en nuo pusso dcJX:ll' ti~ cünfessnr-mc ,.;cn · 
JlRt't iolis tn ü ~rucurnr l ogo tlcf.mdcl ·<> principa l \ 
tncntc •lU~tn t lu <• '" '~ o i nj ust:lmt~ntc r.ggrcUido. 
{.-11)0Üuloq, - '~ ·niio Clj"J&iru1o.~.J 

En J,~~(·j:."l ria. s;\tic.·r o:> tuotivoF- <l•:st..a. gu0rrn 
q 1w S i! rnz p. V: Ex. A ô'\ llli~o~ _p.:::;soaes L' l!f'Jliti- l 
cc)~ t.··· lllltJ cu ~ ~ u,·~~.lo •it"~ ns hol'Õith d alics '-} tl c "'\~ Ex. 
sofrr.:- ~•1~'> tlt;o\·i.la:s a t ··r \". E.,, cort.n llo por mui
tos a.tnt~(J~ a qu~ c~ !'.Ín\':it·í· h nhilltndtts 3 s ô Ll h·u$ 
::tümiul~tl·a~êies. ! 

o Slt. F . OcT."·l.l:-.o :- X:io apoiadll. I 
O ~n. :\fELJ.o F1:.\~c~O:- A outro:> túnh~, Olt\' Í•lo li 

q ue ,~. r:x. é ~ucn·cnlf•) l)Or s e L' tuinciro , c tiuat.: 
lll{l<l\t~ , \t~nh<• mivi(lo que V. Ex. jlL m1o .: pr~~~~d (~utc 
dn p1·o,· iu~i~L do H i o: n1:1s ClltH•J t)ncr •.JI\C ~<'Jn , eu 

1 
CJ'I I.4.~n, l•.) \l llC (j tl~::O ti;cl"t J .... stn ot•th•m U:iú po\lcm ser 
trnt.a• l.• ~ •ws corr-.!l.lm·cs, auas ~im nesta •·:•sa vu 
pela i mJ'l'Htl~n. 1,.t pl}iadn~. } ~lt · nssim poJ(•)':\ o a c· \ 
cusa•l•' ~tcf(•u \lci··sl'"! , ú o a.ecns~.1dOL' sustcnt~a· snas 1 
nccu~n~·4H .. \S. 

l\la~. :S1:. prc~iolc1;tc, c tl que ignoro tstes focl.<ls, 
que d~S<!jo n.u:to qnc Y. li:x . S(lÍI\ em scmPllmnt~ 
qnt?S-t~i() eCU1)1J lt..•t:t1liOnt e \ ' ict orioso, t onho a.lgnmas 
•1ueixns a fa>.or rle V. E x. a V. Ex. mesmo. 

Qu·ondo c u vi sentado> n:l cadeim prcsi<.lcncial 
da proYincia uo lli<.> de J aneiro um mineiro , e 1: •i· 
ndn1 comu é V. Ex., cnt~wli e entenderão todo:; os 
meus cllmp.-o\'incinnos qne o bloqueio <la <lcsgra
çada pmvi liein de 11inas Gcraes i•• ser levnnl.aclo. 
Em \'erdaJe trot.a\'a-s.l apenas do 11 l c:ptas de 
cstnJ.da, e n nd:l se. fez: e , o que é ainan mais 
eensiYel, é qu c o nnno passndo os meus nobre~ 

•ompro,·incia•los p ropon<lo aqui 1UlUI emenda n<> 
llr~amcnto rara :1. c..m strucr;ào da est1-adu do Pe

. tropo!i,; no P a1·a l1yb:>., o Sr. presidente do cons<~ 
lho C!llenden q ue niio dw ia :«<.itar essa cm>.:ndu, 
C os Uleus nouros collcg:>~ pcln Oleol'ia <la cun-

O ~n.. StQ~:mnA Qt;JO:IRO% :-~Llis nlgumn couso. 
O S u. ) [1i1.t.O l<'n_, ,.co:- Que mni~? 

O Sn. ::::i [QUt::Ir..\ Qt:r~xr:nz :- E tt sei ! 
O S1~. ;II;,;l.w FuA:->CO :-Sonhot·cs , não tmto de 

cornpt·om utt~ t· n lJUClll q uer <rne s~jn , cn apena~ 
n esta occas iLio s<m .õol•o ~~~ t óda _n p i'O\'incHI u,) 
)Iinns-G ~ra"s- Os transt><H·t.t<s é~tàu -nlli cun•o .; 
pnl•lko : o produdvr J c cnr,; qn:tsi qu~ !una om 
a\,;uHlo n::u· sua~ .:o)lld tLiS : o.; t . 3ilSpurt.o >: ul>so~
v~m l\'la i~ Uc Ulll f clt;O Uo nllor Uv care, o pois. 
cutn a f:t1 t{'l ele br:l~OS •JUê s v vni s..:u tiuclo bre· 
\'cllld1tc temos de pO.s8a•· por ttllln crist·, t.:ujas 
couscc:tucncins u~o se póàc ainda cah:ular. Se pví s 
o. l ttYotu·.1 continUa. n bandonad a comu Lmn s1Jo 
ntC ~{ll\l , O ,tl \tC St.:r it. Um~tro Cll"l pouco da•1n ella 
prvvincia? o qutJ s;;râ m c.smt> Uo gr.uldc cvnsu· 
mid~·r, c 1u~ é o Rio de .J a uciro7 

l::tt. <!stun {!L)n,·•mcido, Sr . pre;-i.iticntt:~ que os 
1uuus nohrcs comprovincianus qlli ~el':\0 dctn<•Hsh'\\r 
o ~eu J~~Cu!lldlLaOlent•J n res[l<'il<l d" procooi
l t•Cnto do go,·uruo ,.m~r~cf?uJ ,, a emvnc.ln que t:un ... 
betu tive ~\ honra de ass ip.mu·, poryuc w .. ::.ilO.& 
qu,~stÕOS .SdUpl'O cStul' t: II)Ol'J jLUll t)S; lltlS. qUê:S tV~S 
(.!iJ \' ~,•l'J~Jciro illt:Jl'4.h)$1~ g~,:ru l~ lu\o ~o v ~u·a a. pro .. 
vincLa J~ ).[inns ..:011•(.• p ara.. "llH.t.b tue t· ouira, c~
t.un:i _t!O_tn o. tu aio ria, cv1u o ntinisL;rio. co tu ttúeJn 
P \'Op\tgnar IN•· e~$iL!i .iJéu$. Di ~ia t;U pois CIU~ mo 
llllrccia "< Jlle os nuur .. ·s •h•p utado"' j ulgú.rüo llppor
tUu:l a. occasl1\o r.Jc UHtu tfcst :.n-..-m a sua opiuuio, 
:.t iJI'(.•S<t.!HL:uu.lo ·~ssa cnl\·lHla au\.oris;.cntlo o g··v~ruo 
i>H.ra g,;wnut.it• o j uro. àJJiciouul de :! ~;. afim de 
l~,:,·.-nt~,- um cilpit.ul s uifiddHO pn.ra ulH·it• a c:o; · 
tmJn <Jntl'•' u l>;u-:ohyua c P otropolis, o que com 
a. ;.:aran tin \ln lH'O\'inda. do Ui•~ Ül! J aneiro fa,.; 
i %, c n:s:sina facilm~ulc s e orgn1lisnn·._ uma cúm .. 
paHhin parn l>.:vnr n dTeit.l scmelhllo<tc t•strnda. 

l'l'l'f:'Ultnrd 1-"'t'tauto ao Sr. n1inislro <lo im
p c t·iu s•: u~dliL :1 emenda o!fercci Ja {>elos n ol.o1'cS 
c.h:putudos c tiltnbl'tu por 111m1, gc tenciona dsr .. 
lhe o seu np.·io, fnzcl-a passar nesta ct<~a e 
t:tmbctn llll seunoh•,. po rqac pela nomhn.· p;trte 
c~tou c:~nt.ado li~ 4.:Sp~J·ar, jtl m1o ci"cl t.> n1!ljs em 
l ' '''JUlcssos. quero fact .s, o se t•llcs niio appa .. 
r cc..:nt, cc•ntiuito tw meu muninho fa.zeud.o OJ.lP'J"" 
skâo, :;c1npre opposidoui . ..,w. 

)lns , Sr. pre~odentc. :1. censum q ue e u d esej1wll 
fa•t-r a . Y. Ex. n o1o ó ~sta, porqno V. Ex. tum· 
t.H:ln Lleu o seu notne, assiguou a emenda ; ó qut 
nchan do-sc Y. E :t. nu. pru,·iucia do Rio de Ja
IH:iro, noto ti\·essu pedí<lo >luxilio ulgu111 para que 
essa. us t rnda fosse l~va<la a c!Teito. niio se prQ~ 
'Y'~tlec<o~c. para C< m o actuttl S1·. minostro d o im· 
pet·io u..s propr,.Ls <lp iniõcs que S. Ex. tinha~ 
(1uando p t·esideute da província S. Ex., quando 
presidtmt~ ila prot·ioicia d <> Rio de J au.,iro, pro
mettin scmpt·e levar . a c ffe ito e•sa. obr.•, u-.M 
dizia- a cst1·u<1a é geral, a o· gov~rno pvi >$ com· 
pelo> auxiliar com a quantia iu<liSpt'JISil.Yel J>ara 
que eJl,, seja fcit.•; - noa,.s ue uma vez l). EL 
<il~sc isw, u ·creio que cvnst.u DLC$100 de t<lgum 
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docum~ntn. Orn., acl:o.n.do-:;.c S. Ex. na. pl'(lfliil cn~i:t 
du Hio de Janeiro, n:L() t.inh:L 1llni:; tlUe ra\a.a \.lur 
<:OJ)illt' as opíniô.!s Jo S r. min'istrv do in.i)e l"io ê 
.di~~r-lhe :-V. E~. dis.-;':.) •lUt~ c.:Jla estrn.di.t (~ g6l'al, 
.quo no go"·crao goral comp•;t" forne-cet· os nl..:i •>s p•tra 
t{Ut! \l.lltL :;.cj'' l~va..la. a c:flo~ to , a gt)ra Y. t:;x. I!St:\ 
j•t.stnm i!Htc no ' minister io p~)r ond\) ·con·cm t..~~a...; 
•lt!spczas:o cu.n l(lllt su.a p:J.IR.v l·a. (t)L.I\(~..,;n. ns tnei o .~ 
}Jat·a. a estratla. 11uc é g~r!'ll, 1) (le ~t·aml!! impor-

a r•>ecita <lc H~. O r clatori'l mesmo <1~ l"cpo.rti<;ã<Y 
das tcrràs pu.b:icas uã·> Ynlia :1. pena Sl!r ímpr.:sso,. 
em 1niuha. opini:'i.;,; s:1o l)~qut}fl a.:; obscrr~v;:Ue-s , flll~J 
ali:1.$ r~ucuL um \.·o11unn enoru1.1~ , c c.uj .~ i u1pressào 
ha1·l:\ de custn1· n.uit•> <linheir<>. · 

t.ancm...... . 
ü~u. Vo7.: ·-Já foz isto. 
o Sn . l\II~Lr.o Fr..-><co :-Já fe1. ·? Ett nüo ~~i 

disso, e p0ls C•1n,·iJo '' m~us honta<los co,npro
, .. inci n.nos r'" qnn s e npt'l.)sentem fit'Ul :!~. ~~xl~in •lo 
a quillc) a. qttc t i!m dirt~itil , o direito i nr~·'lnb.• st~,·,~L 
Sei <tur. DS noln·es (lüpnt:\JOs tihn nmit•.> p:\trio
tismo, ma~ t oJ ill(H. t~Rpct•n.,[O tn.utv <}l lt.} l)i'i. t) pV~Sf) 
deixar c],~ Ct)I) Vi..Jnl·O::i pa~·â q,ue JoiX~tU 1.\c csp :!
)';~u· . East11 d,! .~spl~ràr ~ nao l1:H1vs \"tlpor•!~~ 
llÜ~) tem•.)$ t'·~c..:hiJ .• Í:lYlH' nl;.;-utll, ú prcds~> p.;-lil' 
justlça., Hl.fLS p~~\ lil·tl. ·com;) d eve pe.lil·a ~'!Unu ' 
a te1n. Os nobres tle?utu.Jos ~~n muitn. f:.>t:..:-a, 
somos Yin~, votarnos juntos, e. cmn "'s .lh)S
sos \'ot.os, fallat~do n'Úlit') clnrnm cnte, pot.11t ·: 
n i1n tle,·eulos ter L'ecdo de npl'cseu tat'. eul 
p u\Jlico lltJSsas pr~tcn~,.~ücs fazewlo·o con \·cni t:'ntc
lucntc, hnv~mo.s do c.onsc~uir a~ltlillo n '-l ttc tcinos 
(lircitn. Fazcnto:i p:u·t.e Llo impcrio, nà•J 'JUt~t·cuJo~· 
SCl' tl'atados c9n1 ;.\is1..hacvã4J, ma') t:uuhem n~o qüe-
1·c.;ulO!i fi '\.! ;l. tl l"úVÍ lle-ia de ~finas Sir\"!L ~Ô · pata 
dar r~crut:~~ ... 

U)rA Vo:t. : - U~JCl'lttas ·? (J;is~cltJ..S •. ' 

Ot:T;,\ :-E' cott>il. quo olla não·J<•· 

O Sr.. ~11-:r.Lo· Fr..1:<co :-Diz o nobr~ <l~pn\adl) 
.que eUn não dá. :\las, n~o é . assim , ,,sti cng:1.· 
nado. · · · · 

n"irci tlinJ:\ tl S. E>:. o Sr. ministro. uv inLpcrill 
q ue se a ~straJ.a entre P\!lropali~ o o !'amhyba 
·ur1o íVr ~1u:\ul-u ante:; conclltiUnt u comp;J.uhin. 
U uião c l i\<hlstrin se ac;hal·il muito l>l'CI""mcnte 
colloenda um s~L'IOS cmbara~os (~llOirtdos·; , P•> 1·qu~ 
n C()lllpaul\ la, C•JntO V. Bx. sabe, vo.itJ·a u:llhanJo 
Jc l\latl cirn I]UC dcntm em mui pou•;o t()alpu " 
obr!l p()r tl'tttellc lado ~e :to:h:u..;. conclu i,l:l.: v 
tli~ 110 pre.iiclc u.tc da comp:.tnhin, i frente Uu tollos 
os tra balhos, inc:ln$.a\•cl C~..•mo é, cvu1 u UUJUN'O Jv 
trnballm10!'CS qu0· Wm hoje Íl SUol l[i SpúSio;:!u, lllllito> 

1 
l.lt·c,·emcnl<l nprescnlnrã :\O pnl>lico U•Jlldl:• >(l"<' '"l<l · 
Yi;l 'd..: C•IUUl\HniC!l('.àO, ta\Y,!Z a }ll'iúl i~Ír"J. dO -Í tn· 
lJCrio, fei ta primdrv :i cnst11 <los cof•·"s pL·o,·in
dn<!:o!õ1' c futO.f tuen lo pcl~ eompauld:t Lnir"to é I,,_ 
du ... tria. s!:nl ucn1uuun J)L'ul.cc•.~:Lo do gc;,·crnv 
::crnl. 

. Dit·ci :\l~tlliUl$ palavras :\ •·••Spuito ela r~parli· 
.(,~rio gc1':11 tias t~J't'lL!) pt.t.hlil.!n~r E~ll) ollJP~l:.O ,~ Ul!)) .. 
l>Qll\ elo :.;mmlc lmportancln, ser-me· Jun ]>rccJso 
ltUl iS ttlllp\J c t.:s(or•·o tlo (lllO po~:S•) t.\i:(p()r !'lg:t)ra 
}ta\'!1. tratar, nintlu (i'uo pcrrunctol'iamcttt ... ~. ~tD .- ~c· 
li\Cihaat~ ma teria. Omini>t~rio entendcnd•.> <[llO. clcvin 
p1·omo•or .a coloni~a~:io crcamlo esta r .,rnrtk''" · 
quo aliás não tem r~ito AtC dgor!l scniio ,,, .. s.rum· 
der c des~cndúr ruuito, ã utn· novo mini~tm·io ; 
I)S empregados com grande orJcundo, ct•cio •ruo 
sú o pessoal <lo eôrt• 12asta :l-2:000,'! por nnnn, · c 
o dns proviucia~ 60 a. t>U e tantos co11tos. S. Ex . 
pede para c ... t..-. .vcrllt\ 5(H:(l00~; é o que c•tá i.!"·· 
pro~so. no orçamento, por(J.uc nas obs•;r\'nç<.~es 
ann~x:t~ ao relaLorio ·pedll-Se um .~uco mnts; i sto 
.,, {i(i(;:OO()R. T~•nos pois a . de,;peuder este anno 
quasi GOO:OOOS co1u. esta ''et·ba do serviç<> publico : 
entrct.'\OLO o relo.torít> do Sr inst)eclor ~~ral niio 
.apresenta de maneira alguma a .possibilidadu rle 
uma indemnisaç:Iu d~ t.lo a\'ultada qunntia, peJo 
co•1trarió, para compensar os 100:000$ j;1 ücspcn
d!dos, ~e não mai..l, por Isso que em nl~uma~ pr<>
v inciru> se devem ter feito despczas nao comum· 
nic:W..,; s dirccç:lo das tero-as publica>, hà apenas 

Scnhorc:=; , c:s,ta.s leis~ C oJ I111) tli~s~ no princípio 
tlo m .. ·n discm·:;ot cof,i:l.Jü'i í.l.: outr1H tln.iz···"' nu\is 
prn~o~a,dnio; do tple 4) n r)SlF) 1 (' 111 H il.!l :l.t.J:an tfld('S• 
n :l1) pOJt!Hl t )l• n.p ptiCL\t.,::1u no Dr:lJ;il. En cutl·ndia 
ll11t.' se pod ::l' i:lo u tklp ~ n."l· n~ p. ·,>vi,l•! nda~ ·d t'- lei 
d 1L"' f t! l'l'; L~ CUln Hlllilà ,- HH:t;.:• ~IH 1.;!11 lt ~nt\ C<WtrL 
7.•.m.n ll •.l liVu·::\1: IWH •1'tí: t"d" ( !?.•!t." appfinn.•: ·iO fl!:tS 
:tn., ~o:o; ddlu. u t11dü o U t ipC: I'tv por oxcmpl~), ctn 
~fiu a,:;, Go,·az, ,.I tttto·GL"0:5.'iu , ·<·tt:. ~ urn a.b~nrdo 
cta e . n ·io 1~d. P. c:l.b r.: t' nn ca.hc•:a ~~ um Jt,J tUCUl 
P!.úasa.tn, 

O 4}11C lli?: n dircc<_-ào 1L\~ t ::rra:\ pnlJlica::;, c o 
q ue cU: cnt.cntl o tliH: · S l1' fa t-:1 uuüto l J:'C\'tHHl•U tl!, t} 
qn,~ se pr~:L~u :.k croar n 1u il tlp·>~t, l l.!•"l'itodat: para. 
ist1' 4:r ,J;o qu1; ta:l;; n.li cl\:! :\{~c . n·lo ::;.~m St~r pn:ci ~o 
r~fJ,.•r:lir . 

E11 n ãt, . so u. inimig-o ttó . .; itn po-.to.s Jirc..:L~Js , }lelo 
I!Ontr~uin c ntcnd ·J •1n c t·m · uru p ;ti ~~ li\'t'.; c~tcs im
posLl)$ SilO mai:; cun\'C~Ilit~Ilt·!s t.lo j1n•~ os i n clírc).:~ t: .. s~ 
po1'•ttll1 üS c~ntri lm i 11h"!i' . i~JH'J l'. cnUu com •.JHn con
curl'\:.!Hl IJ!W:L :\s dCSIJ CZ;lS pltblit~~l >. t--~rn 10 · SI.! Utll 
pouc.J in ;l iffl'l"Oute.~. ;.tuix.rl ô 1p1C se fl~m :;uU\·~ t\ çl)~s 
M thcnlt"c) . crnh:Jl"~ OU~:; n :'i c) ,") fr,··~ pt~ntcmt c (>n
jo; :~ ntem onu·n..:; lh.5SifH\•;vcg IJ.Uc) pnbl.c:\ u csctUl·la
lo$!UUent..a (,tz o g,J\'Cruu pna·n n :.:.~\1.\sfa: .. "i ·"> de llal 
un .•JI.l lt\J inlliviJwJ u . tinem •>s 8l'd. nti ili:;;trúS tC:ut 

. ::\lf~ic~::'t.o O amiZH.dD, 01.\ C•_,a·:~":m C•>H.·h~l'\"al' tlt) Of.,;HÜO 
Ja ·otn;il. l'd Jia. ... J•t~ ex: cl•t~ivuHt.:at\! domino:.:. · es~c 
ut:llfaJa.lu pn iz. tAl'oiwlo., : 
N~lu ~vn, pois, i nim ;~.j .Joa. imp:)::;tos tlit•eetos; 

tb.a ... ~ pnr:1 ' l ltO Col~cs St: t!St ~l' h~lc,;·h.) c01h utilhhtJ.o 
c vaatugl!m ·· pal'~l o p ~'\ iz $..:riu. c''H\'I~OÍ€HlC co rto.r 
vriHlClru vo1.· tcJa:; :·~li dissip~\~~.Vi~~. nbl'h' c:;tr.L lu:; 
'l.ue ;,.Jcs:;eul· lml.Jurt.aud a. (, {) t'lJ JI I'iCll u.J~ tvr d to· 
nal c :\4)~ .prOt.luctus J a f:tw•un~ : e tl :.ao a ln·u
pric~.h\U:! territuriu~ pu·l~~·i: L .:olll \':lJ\tt~i.:mt s t.•PP?l."• 
t~u· U\U lUJJ.) .•SLú CllJtl ntJiidacl.: '··ll~ S'l!l'l:l. ~L pl' Ul.l t.l ll't\ 
.a l'~couhccl!l' t~ n. s.!Ht.ir: fnlla~ p:_~rCtn I JOj·~ êln 
hnposto t:.!rl·it.nria l, •fll:Uhl· , o l:l.\"ru\h.H· luta c:ou1 
u. (a\ta. J l! lH't\,_:u.:, ~·Hu a f:4~tu \lc c~üt'<.\•.ln::; , Ctl\U 

dcn\lli~,.;iuloJ ~;nstcJ tlc Lratl:;. p<.H'Lt!, 1! Cnl m i uh~ 
up: n i i1~> t.t'iú l"t!Yvltautú im twlul•:ndn. q u : Uasü\. 
11wn cionah .1· ( . l~mimlo . ..-. ) 

\\>tt Jiz.: ,..lr u J;:arHaS (•al:•x ra:.:. ~r. pl'l!:.;idl!ntc, a 
t'espul~o da iu:-;t~·tw,~J. t J t ' n1•lio:;t. J~nLnu~.~i UC3l.a 
~J llc;ooil:"'ao c u lU mu,w ncon th :Uth!Utd . 

A itb;trn4!•;~11) p uhli ~~a, ~fJIII Q:o:. r t•gnl:UU·!Btt' S que 
llltin•n1U0nttJ SO Jtlt'l.t~l·i· ~J ÚIH CXCI,'·Ht: i\t'J pr!·C iSn. t{l) 

lUILitH ~:-:tn.lo c llh 1ílltn c:~·t\J p:u·a l'il ~ f~n~pJ'Ch~~l~·!r 
111!111 tl systt! Hlll t! t hn lcr ;o;-.)IJI·•· d l c_ , :IUILUr tl lU JUl7.0 

. SI~J.!tll'h. ·,...• 

LnsHHIOc: !"lHlauh1, n:'i.· · h \,. ti •ltl ila~ta 11tc t.~mpo 
pal'll t.~X1\ll1illtlr, ClHWl \.!H1.c!!l •l1t 4!11 •' 1.'1':\ I! (IH\'(.\nlC:lte, 
um•\ • 1 1h}~t•\ , , d ·~ tanta itnpt.•nl\ 1cia : cnlt'~tu.nto 
t l'luho Jw~.'<~nrthl..- !uf,n•ht;h:.-,r~. pd1l ll)t:'ll"üs, a · res· 
twilu c al:,:: t~m.a _con s.:~ • tat"~ p~~ ·· ... ulu lm., ~ conl 
f rnn•'Jlll·r.a ttlllttli'l.'• a uunh:l •' PHJla·J. 

o y, oh•·e mini~tr .. . b imJicnv 1\•t n rrst>clto da 
i n~lrttt~t:!i•l tutblita. O utcl'imn tJit~ :km·•: L ~.ta n'{'n.r.
ti·~:-..., .dns t~L'l'3~ Cl'CO U lHll tl lllliS\I!L"to U 0 \ '0 Cm 
q1i~ s~ dcspi) ntl~tn 4l~uns con.t. . .J~ 1.h~ n~is . Est!\ 
cumtnis....:;.ào ou con;o;U'lh(J tfJI\l fu1t- > nlgu.n1~1. co usa; 
c ant.e" de pass:n• al~m <!irei •tuc a reg peito tlo"· 
exames qu.., ultlnnunent~ tin~r:LO lu~ilr ~o C?llc
ghj rl~ Pedro rr) ft!Z o. seu prc~iJentt! ou :n~pcct~1." 
geral um granJ~ SN"\•tço pnl>l1cv. ~m llll llh~ op1: 
n hio ac..'\botL ~utu o pa.tl'01HltQ, muttos cxam1nau· 
uos fo.-!io repr üva,IM, c ol\ tros por j nlg. •r~m quo 
ignal ~ort~ lllB~· co.l>c.t·ia tlt\o OU$~r:lo .comparcc(:r 
a c~amc. posto qne se ncl\assem mscnptos. . 

Fazendo-I !.te, pois, este . elogio, em m eu entender 
mer~cido, não posso de1xar de o~,.:erYar qu~-o 
conselho tcm· s~ çontent:.tdo r.om mucto pouco. 1:\ao 
tom c:cnmi uaJ,, os eomponrlln~. n oo llT•.>_cuT~Rcon
selh:n ao~ difl'~renles professores, lDUJtas aulas-
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~xislcn1 sem diseipnlôs,. reci!bendi> os r\)SJ>P.C:tiY<.'S 
professorc~ n.s arntific:·u;õcs sem n c1al1um tr~l bnlho, .e 
assim vni murchando c.::o.tc nlmo do scr\·i~o puhlic..> 
da UlCSillé.\ Cól'llH\ r or ')UC lll;ln.:h•l qml~i LUJu entl'e 
Jh,ÍS, isto ó, cr4..~ -::;o o cmpr(l'gt-, , uc..1 mCa·,S~ o en1- · 
pre~aJo: r,.r,,rnu\s rep.·tii.la~, mas nflnal o que se 
obser\'n é qu(• tudo contlnúa na mesma, .,om a 
dHT.~ I'Cll\'fl J,) n1:üs dinllciro gasto, de mais algunl 
::uuíg1) arranJ;ldo. . 

E' as~im, Sl'. pl'eshlcnte, que o collegw de 
Pedro I l, hoj~ exdusiYnlllentc destinnuo a ,lar 
instrucc H> s~tunõnrin. n~l. cürlr.-, fi~.h:17so ~tnonta•lo 
de maudrn que Clt cio t endo qne niio poder:\ pr.;sl.ar 
o sea·vi\':u pnra que é t.lestiuudo. 

Aqtt t!Utl t.'Stabtll ~cim~n.to. se m,~ n :to et\gnno. foi 
do~do p ln· n1n mineiro 1\0C: •l d~ixou eonl a.l ::;tlm 
r.~ndimcnto pam asylo e cdueaç:io un pobreza. 
Foi entr -..:•gnc ,·., aduainistrac.:ão do Sr. bispo d io 
ec~a.no J.o llio tle Janeirü, e conti1HlOt\ D.S$ifn por 
algt1l1S anno~, nté q ue ~m t8l9 o tiioccsa lh) fez tlulie 
pm.,entc, :lO So·. D. J"uilo VI. EuLão o Sr. D. João YJ, 
por ncecssidtule d:< occnsiâ•l, ou QÜll ·sei porque, 
scrvio-~~ tio OLlitlcio em que esttí o wllcg1o pnra 
quartel, muduu de l<ldo o se11 destino. Posteriormente 
ef•t~n•ieu·~ conveni•mte restaurar aquclle estallele
ciu:cn~ conw convinha por ohservnncin da ,·ontaue 
de quem o lm\·ia do.~do A pobo·.-.za c l ai ellc dot.~do 
co1n a lgumas cndeiras. I•..,inahnen~ ct:a 1837 fui 
or10anis:tdo o colle;;io do P edr o li, IX''' Uul mi· 
ne•ro quo) honm á pt·o\·inci:l e · ao impcrio, como 
,; sabi,lo. {.-tpoiado~.) 
T~m. voi~, cont.inundo o cl•llo:·gio de "' Pedro li 

con1 ·o mesmo re:;tlhlltlCDt.o. pouco mais ou muJlOs, 
d,, sua crençào, até ús reforma:> que se derào o 
:mno passndo, creio cu. . 

:5~nlloroJs, etl não r.ensuro o ministerio por ter 
entendido conYeniente a refot·ma daquelle estabe
leciuwnto : não tenho mesmo cen suras a fa~er nos 
seus riiff~ ren tes empregados; pdo coutt·m·io, deSE:· 
januo e:tnmiunr n poSição em que 6lles "e nch:io, 
pedi info rnoncões a r espeito daquelle estab. l eei
m~nw ao ministerio do imperio, mas inf.,!izm-mtc 
at.l hoje ellas me niio -..·ier,1o oi nH1o. 

O Sn. PAULA CAXr>too :-Já Yierão, por descuido 
não ôl! l~rt\o ; niio lvi cul~a do :Sr. mimstro. · 

O Sn. ~LLO 1-'r:.,x~o :-En. ainda não as vi, 
e por i;;so 111io poderei dizer co usa alg~tma a .este 
r"~ peito:· o que 1ne pnrece porém indispensnvd 
é fazer · ver a camarn. rJue nqnelle collegío, que 
nliás de,·e 1nerecer toda n atton~:io do go\·er•lo, 
não \'ai bem. ·A pro\·a di~to, St·. pt·esideuto, es tá 
noJ insignificante numero do nlu.ounos que nlli 
exi$lC, numero que niio CXI::cde de l>Ji, séqundo 
consta de 11m ll'lappa oprcscntado no r clatorJo.· do 
tninioterio do imperio, ;cndo 5\J internos, c os mais 
ex temos. 

Vê a cnmara que em um estabelecimento da
quel\e• , unico que entre nós póde conferir o gr{lo 
de b:!charo!l em letras, que habilita o estudante 
a eMrar para qualquer nc.1demia do irnpcrio in· 
dependente de exame, se nilo hou..-~sse algum 
def~ito em s ua economia interna, seguramento o 
numero de estudnnt~s seria muito maior do que 
realmente é. 

Ell tenho ou,·ido sempre· dizer, Sr. presidente, 
que pam um l)'cêo o reibr c tudo. O nobre mi
nis tro diz em seu relatorio que aqnellc .reitor 
continua a proceder com zelo e economia. Eu niio 
C<JDte6 tv a ::;, E:oc. essas qualidades no reitor do 
collegio de Pedro Il; mas perguntarei á camara 
se é baotante que um indi\'iduo seja illustr-J.do e 
ecnno~ico pnra ser r..:itor de um tal . estabeleci
mento . ... 

Os factos, Sr. presidente, contestao a proposi
ção do n obre ministro, qllilndo e lle di?. que aquelle 

·cidadão é z..loso, ·e a prova esLo\ ne> que Tou 
rt:f~ti r á. camara. . 

Z<lo,• Sr. pt·csidente. em um estabelecimento 
dAque;le:> n.l.o cxi.:;t.e quando os alumnos internos 

p<Lss-To ''Cl'dadcim fom~, J esapparecc o roupa, e 
~:io l.rntnuos f:t'OsSP.ira e miseravelmente. So.ibão. 
s,c,nhorols, q ne os al u•nnos do co\legio de Pedro H 
a té ha muito pocus dias tiubiot.. para alrno~:o um 
pão de dous ' ' inten>< com cll:\, isto é , nm J'OUM de 
ngua. quente ;•·imc!us;; .e pergunt<> áqnelles dos. 
Srs. deputado quo tém rilhos, se um menino de 
1:?, 11 ou l (l onnos pód~ passat· o dcscn~''"'er-sc
com sumclhnnte· nlim~nto, alimento qu~ e11 cha
noarl'i homrnopathico e mais que homteopa
thico 1 Além ucssc nlmoco um detestnvd jttn· 
tnr <lllC não pildc SCl' \'Ír s~niio pno·a e~Lragt>.r n . 
saudc uaquelles 'l"e tkm o desgraç<l" de ir alli. 
pl'Ol'Ul'llr i ns t t'UC\:10. ·· 

Ultimaml.!n~, .. lignnndo-sc S . !~ . o Imper ,\àor 
faz.,,· u•na Yisita áquellc estabelecimento, cnten· 
<leu , c nem era poss ivel o con~rorio, <]UC o sus
tento et·n incnp~z e iusi!<n ificante pnm alimentar 
os alum nos (!U\.~ Unscão alli inst.rucç:to. '-! em con
~cqucnclll. da~ (' l'OYiclcncins tommlas .nesta occas iüo 

, consta· me q ue o tr•ltam,mto tem melhorado. Qu.:m 
i não sabe que nn idttdc de 10, 12 ou t.Jo annos hn
. ncecssil1ade do alimcnt? a_ e ~ vezc~ por dit1., IJOis 

tJUC 1tessa !Jnde tudo c·v1dn, a alnn~ntnção deve
corresponder ao desctwoh·imcnt•J propdo dtl idade. 
e pois nec:essn.t"io se tll1·na 1Ún atimênto simples,. 
mns abundnnte e nntriti v o. Creio que se trnti'ie> 
os doent~s do lwspital da Ju,·ujubn muito melhor 
;«poíaclos) d<> que aos :tlumnos do collegic de Pcd ro H. 

Qll:<;roccntos mil réi• · entretantll pagaaHi c.<da 
tom alumno, ainda que se ret :r e no t .,;mP<> das 
férias, sob v.:na Je ntlo ser a.dmittiuo n eJtame. 
~ se essa t]uau tia não é sulllcient~ seria m~lhor 
e~igir umls; seria isso mais rel(lllnr e l' hllantro
pico rio que e:tpôt'·:\ saude dos alumnos. 

Senhores, eu tinha alli um filho, . procurei exa
minar esta questi'io, e nào sou do~ q 11~ eostumào
a uar Ottvidos a .rceninos, OU a saber delles o Q.110 
eomem, o que fnz~m. et.c.; meus cuiuados lomitào· 
se n. examinar se a proveitiio, e pois n este t·es peito 
as inf~t·matões qne tenho do c<>l111gio de Ped,·o II 
são ob~idas do ou tr n parte ; sim, ::>r. presidente, 
apeza,· do quanto eu.· subia desde o anno passado 
alll.!n DS$ÍOI persirl ~i e deixei que o meu filbo
eont.inuasse a scr.alumno interno daquelle esta
belecimento : este anno, porérn, os lncommodos 
que cllo soO'rin e que cu, attribuo ã a limentaç:Ie> 
que lhe ·era forneciJa, obrigáriio·me a. r~tiral-o, 
pllrll n l'io consenti I' que elle estrngasse a sua snude. 
Nii.o ó possível que um menino que passa tão mal 
em qua.si toda. a. semana, nos dias de sexta-f.,ira e 
sablutdo tenha ainda po•· alimento o detes~aYel 
l>ncalháo (>-is«e!,c..<), ba.catbá.o, sim; não é posslv~l 
que esse lllhueuto nlio arruíne a saude de quem 
se se,·ve dell~, .p rincipalmente quando é de má 
qualidade. · 

Senhores, cu entendo que· quando se tral.a ·de
educa•:ito p ublica , quando se exige que os pais 
tenh:lo confiança em um estabelecimento deslies. 
ol preciso que se seja mais zeloso, qnc se -pro
eurem os h omens competentemente liabi!it.a.dos; 
paro\ o e:tercieio do lugar ue reito1· é neeessario. 
n. par da i_llnatrn.ção, probidade o ~elo, Lambem. 
delicadeza e disp<Jsiçào natural para dhigir um 
~stnbel~><:imento destes como o verdadeiro chefe de
uma. grande fa'milia.; eu, pois, não posso concordar 
com u nobre minist ro do imperlo (sem negar com
tudo as bt,ns qualidades do actual reitor do collegio 
de Pedro 11), e dizer: -Sim, senhores, elle não é
zeloso,-como diz S.Ex:, e espero que estas obser
vações mereção a at.t.enção do nobre minis tro. 

E ' verdade, s.!nhores, que depois da visita d& 
Sna Mages ta,.le se melhorou alguma. cousa, e cons-. 
tou-me que Sua Magestade dera ordem para que .se 
aliment~<Ssen• os alumnt.s mais eonvemeut.cment.e. 
E por isso, se eu ti\'era a fortuna de poder ser
ouvido por Sua .Mag~sl.ade, lhe faria uma supplica 
para que se digna,;se repetir, quando o julgasse 
conveniente, suas visitas áquelle estabelecimento. 
Comquaoto eu não tenha alli um interesse lmme-
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dijlti>, e<>mt nolo eonvêm, ao estado, interes-sa nmitll 
no" chefes· de farnilia, que os alumnos d11quelle 
cstslbt!lecimento. 11 par da necessaria in!l!trucc;il?, 
t cn'hiio bastante vigor para SPrvir à nação. 

Pergnnt:tJ'<'i n~orá ao nobre ministro se niio 
jul:;a conv~nientc aceitar a demissão qne, se:;undo 
m~ cnnstn. por mnis de uma 'l'ez nqnellc rtltor 
tem pedido! 

Para qne, sen'hores, se manter em urna posiçílo 
lUll l1omem que eonfe><stt que não é competente pnra 
c lia! Senhort", e n.não qnero ref<rir á camara: tudo 
~nanto t cnl10 ouvido. e nem mesmo o que l enho 
presenciado, porque entiia eu p~ovnri::t., ""-m con
testar a capacidade do nclu::t.l reitor, sem contestar 
n sua probidade. e reonomia, que elle não t~m as 
qualidades nrces,ari~s para <'!irigir um es!Jlbelccl
mento dnqnell" n~tureza ; é por isso, Sr. presi
dente, que, pedindo N l informações, qui1.cra ver 
quanto se despendc com nqttelle emprego, e se me 
parecesse que o o rdenado et'Jl exígu o, prop<jr {, 
caml\ra um nn:;!mento, para que se pudesse ter 
um ltometn lt::t.biiit:ido. c possuído da neçessaria 
dedie.~çiio pam pt·cencher bem aquelle tugnr. 

Senbot·es. existem alli alguns !!SfA.dan tes admit
tidos w:~tnltamentJ?; eu Mu o pn me1t0 a louvar o 
procedim~nto do ,!(nvernn admirtindo es!e;; pensio
nistns, mas dcs~jára que o nol•re .ministro me 
dissesse qna! e a re::t-a quo diríge o ministro quando 
POr ''entnra tem de <vlmittir-sc um aJumno gra
tuitamonte. -- . 

O .sn. 1~. O~T.WII:<G: - H <>je est:l. man-ndo 
em lei. 

O Sn. MEt.Lo FH.<~co: - .Não vi isso; sei , poi·ém, 
que se ndmiUcm p oucos nlumnos a frequ~otarc'm 
as :iulns b'rntuit,ament&; mas já que o nobre depu· 
tndo di2 que está na~rca.:lo em lei, c en não vi o 
r ct:ulnmcnto nesta p:rrte, por isso passarei adiant~-

Em um 5ystcmn~ sel!hores, como o que e seguido 
no colle:;:lo de Pedt·o H, os repetidores sao indiS· 
pensa'l'eis : o no'I'O l't!gulamento os ereou, mas até 
ngo•·n nenhum existe. ·· · ·· 

P:il'I!C~ . c .; lll'a tien· na Europa; q_ue as matcrlllS 
cuj o <>studo dc!'landn m:lior esforço àe raciocínio 
tlo que mcmol'ia s•·jiio·rescnndas porn os ultimos 
annos (]O curso colkg<al ; no collesio de Pedro 11, 
porém, o pelo n<>..-o rcgulamen.to, fllZ-l!C estudnr 
lnat.htlnatlcas uos p1·imeiro~ a uno.:,. 

Assinl é· que se torna estmuho ver -se que pelo 
novo regulamento se estudo primeir o hi~torin 
moderno, depois antiga, c fintllmente mo!dia; r•· 
reee-me que <'Sie systcm ::t. é irracional. 

Alêm di~to, uoto qu o a tê o fim do anno pnsS::Ldo 
era uo (;• nono que· ~e estudava hi~toria moderna 
>nas peto novo re;::ulamento passou a se1· estudl!da 
no 3• e <1• ~nno, lk :mdo por 1sso os a\umnos que 
frequentiio o t.• s~m o estudo daquella materla, 
que· n1to a estudtil'ào no 3• e -l• anno. 

))irei mnis que o estudo. da· musico e desenlto 
se faz ltojé com ttm::l lição por semana; cr.tretnnto 
IL continuar isto assim ser:a meltJor acabar com 
essas cad~irns. 

Exis tem oind>\ muit:ts observações que eu não 
possu fazel·, porque quero concluir o meu discurso: 

Entret:mto dinli 1>gora ao Sr. ministro do liÍl· 
perio que, monopolisada como.se· acb::t. a educação 
public:a secut:daria pelo coll~gio de. Pedro li, seria 
conveniente conceder-se igual ra·vor, se não a todas, 
Ao menos a algumas . das províncias do imperio, e 
por isso perguntarei a S. Ex. se está disposto a 
aceitat· nm Artigo addith·o neste sentido, declaran
d()-lbe desde jn que ainda não aeei!Jlndo, eu wma-
rei . a l iberdnac do o aprl!s('ntar __ _ 

UK4 ,-oz : -Concebido em que termos ? . 
O S n. 1\íELt.O F'R-'-"'<C~ :_-' COn;:<,cU!ndo ás pro\·;·;,. 

eins d ireitos identieos aos d" collegio de Pedro n, 
e se a instmcçiio a !li es tá · bem regulada, como eu 
não contes to, pareee-Dlo <Jne a centr:>.lisação deve . 
eoosentir -iDe dla chegue a a lguns lugare~ do ím-

TOKO 2. 

per i<>, p~I'I)UC nii.o> c poss ível que de todos ns pont·l$ 
~" p<ISBUCl mandar alumnos par& o coll~gio ue Pe
dro li'· e nem clle l!;m as pruporções J>r•cisns J>:>.r::L 
ad•n•~ttr u populn~no ·que seria necessarit~ manter 
em s1, "'' de t<?das n!> províncias vie_sscm os·moço's 
que procurilo mstruu··s~ nas_mntenas que consti
tuem o curso daquçl!e collegto: em . outros pnize~. 
ond" hn ~odl!_ a fnc1hdadc de comrnunicneilo, ohd~ 
n cen trnli>at•ao é forte, como em França, exi stcll• 
nos departamentos collegios como em · P <u·iz qu~ 
conrerem _o grao de l:>aclmrd ; por eonse.:uintol 
ofT,!TcccrCI o ~rtigo_ ad~ith-o ft. considernçilo d<\ 
ca1!larn, e estm1nrcl DIUito que soja approvndo. 

~<:nLo•·es, acho-mo l:Jastnntc fntinado 'Í"Oll pur 
te~o no m~u discurso ; ante:;, por'ém1 ' Ue o fatcl· 
fure• um p~d1do no govern.o. Sinto , Sr. ,~~rcsid~nte, 
v_cr -mc olir1~;ndo a fazer semelhante pedh:lv, mns a~ 
c•rcumstanc•as em que rue ncho obr.~ão-mc por tnl 
fôrma. que ·cu não poderia sem de'S::t.r prescindir 
dell!!· ~nbores,, quando em 1852 me coube t ratar 
aqui do~ n cgoc•os do arseual de guerra, inféliz
m~ntc tl\•c cu ~e censura.- o procedimento de um 
alto funcc1onnno, e po~ cs.•a oc~asiiio disse q ull 

esse fuoccionnri!> ba..-i::t. distrnhido em int:ere>s<> 
p rop no 1\ qnnnttn. de 4:0009, ou pouco mais · css9 
Cl!l tJre,::ndo foi dt~titu!d? do oommando.dn cÓ.pito.-
11111 do porio pelo numstro de então e teve dn 
rc-1il;ti tuir n quantin. . :.. :t " 

I>or css~ fnrto, St·. prcsident<', .par ece-me qu~ 
fi~ou d~mon-.trado que . c tt bnvin feito nm::t. censura 
!nndndn ~m rnr.no c justio;n. 

·lJas, ~r. rr·~sídcnte, esse cídadiio, cn~ndend·> 
'l"e c\1 nilo hn,•in p>oceditlo como caYalheiro dir i
~!o-nw um curte• I tio desntlo. (8cnsaç<1o.f EnÍão cu 
JÚ me llllo ndul\'n na cü;·tc, c por intermedio elo 
:;r. Atnnt.nl me chegou esse cartel de desafio: 0 
:;1·. Amllml e um cidauiio tiio impOl't."ln!Al pam 
mim, ,()nc ni•<! p_udc rccus~r-lhe umn promptn, c 
em mmlm. Ol•li!Juo, con~'CillCnte r~spostn. . 

Jtespondt, pots, que n:;o ~11vn snhsfatões; quo·:~s 
minhas censuros permnne~uto, c pennancciiio tanto 
que o .proprio ministerio, além de h aver demittido 
l1nvia mnnclado que essse !unccionar io entrasse 
p11rn os cofres pulilieos com :t qnonti:t .que cu ha,·ia 
dito que elle tmha dcsYiado, declnranile~ · por essa 
fôrma que o cmprc~ado que proced ia desta maneira 
niio podia m erecer confiança de governo 1llg~m. 

'l'ranquilllsel-me, Sr. pr esidente, c entelldi que 
css11 q uestfto cstan\ terminada; 'de~graç::t.dnmcnte, 
pol'ém, o ministerio nctual nomeou esse cidadão 
porn a mnis imporlllntc comrni5SUo de q~:ebamuito' 
t empo temos nGticia ; !oi elle n omeado chefe. da. 
missito ao Paraguov c comman dante das forlns, 
com que n ~ovcrno-j ulgou de>Cl' dar-ll1e prcst1glo 
o forca. rnornl. 

Ent:lo, St·. pt·csidcnte, disse cn: " A questiio não 
esta ternlinnda, c eu necessito de informn~õt!s, o~t 
para poder u:!r uma satisfotão áqu elle .cida,\ão do 
mesmo lugar em ·que o aceusei, ou para fazer :1. 
nccusacão n1nis grn,·o que é possh·el ao ministerio 
nctunl. » 

Espero , pet·tnnto, por essns in formações, e ,iti v·~ · 
a ellmarn ~uc não posso pre~cindir de lias. Esso. 
runcelonario foi, como disse, eensu':~o p~r mim, e 
o facto de sc1· cllc nomeado pelo mtmstériO actual, 
mostra IJU.C cllc se ln\·ou dn mancbn que por \' en
ttua lho r~sultou da censura que cn lhe f!7. e com a 
qual concordou 9 winistêrio de ent:<o. 
T~nbo, pois, necessidade de dar llllla satisfaça<> . 

n esse eid~diio, e quero ro.z~l-o com multo prazer, 
porque n5o tenho nenhum intere~se e111 .accusnr 
a um brazilciro, e· principalmente a _uln brnzil~il-o 
que tem occupado importnntissimos··empregos pu-

. blicos, um l:>rnzileiro que o governo do meu pai7. 
julçou ·habilitado pnra terminar a nosS::L mai~ im
portante quest.ii.:> na actualidnde. 

Se pot• ventUra quando ~upoi a attenção da · 
easa por occasiiio da discu>siio da fi:-.açdo das 
forças de te~ nic nüo pronunciei desta fórma, a 
camora comprebenderã " necessidade qno! eu tinha 

30 
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~nLã(} u.~ rcs(H.Y!l. E.sse cidallão n.;lu.1,·.a.-sc Qmprc
,nn.do cn1 uutpaiz c;:;tr~Lngeiru, e M·a COi\Yeniente uào 
titar-lhe de maneira algunua a. r~JrC::l. lnornl. l!oj~1 
por.;m, que ~sta consid<cr!lção deo3.p(>arcce, ett peço 
::to governo que me babthtc e n1c (ilga se por ven
tura es;e homem Jestrnio o. impressão que causou 
no ·paiz a re'>elação do facto que cu j:i th·e n honm 
d~ r~r~rtr, ou se por .,·e:ntura o n1tni-st~riri, apcz~u: 
desse r~cto, ap~zar de tudo, entendeu que a cs.>e 
ntcsmo lwmem podia confiar a decisão da mai~ 
í:uport3nte quc;t:io da actualidaue. 

Yo7.o:s:- !\Juioo bem, muito bem. 
O Sr. P.odrolra ;·,aini~·tro do ÜllJl,.:J•i:o~ :

Sl~. pr~sident~~ apcznr de já algum tanto ::l,·an
çada n horn, julgo conxeniente responder :'1s prin
t•ipaes obsen·o.~ões feitas na p>·~~ento. discussão 
do orço.mcnto do m\nisterio o. mcn cargo pelo 
nob>'c deputado que acaba de sentar-se, · 

A primeira. obscrvac~o do nobt·e deputatlo Yarsou 
~ollrc a conscJ,Tação de SS. AA. li. o Sr. conde. 
c n Srn. Cl)lldcssa cL\.quila na Europa, sem 
que nt~ ngora em lu:::-ar do. Ycrl>n que Jlropuz 
de uotaoiio :mnnal th·esse o ::;o1·erno pedido no 
c.orpo legislntiYo a conYcrsão ·d~ssn dotn~ã0 em 
um dote púr uma >Ó vez, corno c:dgc !I consti
tuit;ão. 

RMcrindo-sc v nobre dcputauo ao que dis<c 
nesta cas,.: na sessõi.o de !S:i·2 c ao que a bl 
1·espeito Jeclarou no senado nn scssiio do auno 
,; ~guint" o Sr. presiuente do conselho, ndmirou-sc 
<Íc que ainda c"istisse essa, no entender do 
n<•hrc deputa-lo, viola~:i<o ftagrantd dn consti
iuio:'io~ e continn1_1sse ainda .{l figu1·ar no orça .. 
11wnto do impcrio uma semolhanLe verbn. 

Yio nisto o noln c deputado to.mbcm uma con
tradic~lio com a opinião do Sr. presidente do 
conselho. 

Responderei, Sr. pre~idente, ao nobre depu
t!>.d•J qne em meu entender S. Ex. lahora eYi
dentcmomto em 11m engano qnat\tlo suppüc reali
"'\da pflra cont SS. AA. li, a hypothcse do 
at•t. 113 da constit\li~ao, em que é baseada a 
doutrina do art. 11 da lei de ::!0 uc Setembro 
de lSW, do quaL se derh·a o CO<lh·acto dohl de 
.Janeiro de t~H4. O nrt. 113 d:l. constituição do 
imperio trata claramente dn llypóthese em qne 
os plincipes que se casarem ~-;;o definiti1·amcnte 
para fúrs. do impcrio, d~ixando de ter neste o 
seu domicilio, e não no caso em que saiilo delle 
-kmpoririament.c com licençA do impcrnaoi-. 

E· esta. a ,.erJa.doiL":l. e genuiua iutolii::;encia 
da palavra- rcsidirc111- que se acha naquelle 
aTtlgo .... iuteirJtmente CQnÍonne ~10 qu\: clarol e po
~itivamcn!e o nobre d~put.1do encontrarà expli
~ado e dese,wolvido a ponto de niio deixar a 
menor duYidn no já citudo art. 11 do -contracto 
dotal de 2ü de Janniro de 18H. Sendo isto a,;sim, 
\'e-se que estando SS. A.:\.. U. com os screnis
~imos principes seus augustos filhos na Europa, 
em ,-irtude de uma licença dada por S. ~1. o Tm
perador (a.poiados), não se d:\. a seu respeito 
nenhuma. dn> hypothe3es dar1uelle artigo cuja 
•·ealisação de'l"e•se importar a medida a qt\e 
nlludio o nobre deputado. {,1J>Oiado,•.\ A prim eira 
licença que obth·et"lo SS. AA. li. terminou 
em 1852, cpoca em que foi prorogada e que 
:unda niio fin1ou. O f~cto mesmo de .ter s1do 
oollicitl\da tal licen~.a, pro,·a que SS. AA. 11. 
reconhecem que sem ella não podem residir fórn 
dv paiz, e portanto nii':l sei onile _estil a 1"i.Jiação 
do arti!(O da constituição cujo cumprimento o 
nobre acputado reclama. 

Kem outrn., Sr. ·presidente, póde sct a intcl
ligencía da n.rt. 11:~ dn constituiçiio. em face do 
a1't . 1 I do contr.1cto dotal. nem seria justa, e 
menos ainda razom:cl a opinião que Mssc uma 
ínterpretw;ilo tal á pab\·ra- re3idirem- <ló ar
tigo o. que me referi, que f.Jssc lJOr clle inhibido 
qualquer dos pnncipes de obter, como no caso 

prcscut", l!llla licença temporar:a p-:ntl sahir da 
uupel'io uo int.uíL-o d~ tr.ttar de :sua saude. 

O Sn MELLO FRANCO: -A ~onstitni~ii() ma11da 
quo i;S. AA.. H. residiio no paiz: qu.arJ q11e a 
constituiçiio s~ cumpra. 

O Sn. PJ,;nnun.~: - Jt\ dis;;e ao no!Jre depu
tado qttal o me11 mod;> d~ pensar a respeito do 
arlígo da constiluiç:!o, em presença do qulll, ·e 
nüo se dando uenhnrna das hypotheses do art. 113, 
não 11''ucede a accusaçiio do nobre deputado, nem 
ha portanto lugar 3 cessação da dotação annunl, 
c a sna conversão no dot.e por uma S::. vez. 

At;:0•-a permitta o nobre delH>.tado que lhe 
obsen·e qu~ ainda quando se dó~so ou qu.:.••d<> 
vcnlHt a dnL··se qualquCL' da'l.ucl!ns hyp >th.:sM, o 
govemn. tanto na, l~i de 20 do Setembr;> ue 18-lO, 
como no contmct~ de 2G de Janeiro de 16-U, 
eucontro.l"ia jú. autoL·isados os meios de l""solve1· 
a qtte~tito sem ter necessidade de vir pedh· ao 
poder le:::isia>il·o urn'l lei e3pecial. . 

Direi mais M nobre deputa.do que não estou 4 
este respeito em contradicção com a opiniiio diJ 
Sr. presidente !l-O conselho, como se·poderia in
feri>: do que dls>e o honrado membro. As pa-' 
ln;vraS proferh\as ee\o _nobre presidente do C!)n. 
selho no S~llado nao t•'m. o alcanee qtt~ o illush·e 
deputado enxer:::ou. O nobt·e president~ do con
"elho em seu prirueiro discurso não ter<> ont~o 
fito sr:niio :::uardandG semp<·e todo o ncnta[Jlctlto
e respeito devido ú• altas p ersonagens. d~ que 
tratava, chamar a ·attenção do governo pa.t·:t c~se 
objecto, sem comtudo pretend<lr pt·ovocar decisão 
alguma difinitiva sobre elle. Qualquer lnte~pre
ta~Ji:o diver~a das que dou :\s pala\·~·as d~ S. Ex. 
desappnrece diant~ de um segundo discurso por 
clle pruferido, e em_ que francamente declaruu 
qual a sun intenção. . 

.. Assim, q,enhoras, não lLa nem contradi.cção en.tt-c 
a opinião <J.UB àeal>o dG enunciat· ~ a do Sr. pre
sidente do conselho, nom se acha t·oalisalll ne
nhuma d:H hypothescs em que, pelo :u·t. 11 do 
conlracb dotal, devão SS. AA. 1!. set~ obrigadas 
a residir uo Brazil, ou a receber G Se>t ·dote por 
uma s<J vez, como manJa o art. lU da oonstL
tuíção. (Apoiados.) J.imit.o-me sol>r~ este po•ltu 
a estas c:~.:plicllCiics. 

Passou depois o nobre deputado por Minru; :r. 
trntar do conselho de e;;tado. c referindo-se a 
diversas <>C>nsiderações que tiz R!) mou rdatorio 
ã<:ercn. d'' tlecessidade de algumas refot·mn.s d~ 
que precisa esta instituição, o -nobre dapuiad<> 
aproveitou-se de algumas pa!m-ras que escreYi 
:\cerca Ja conveniencía de crear·sJ uma seeretr.o.ria. 
par~ o ~.•n>elho de estado, e p&l"i\"Untou-me se 
e11 qtteria a creaçiio de 1101a secreLnt·ia tâo int· 
portante c t~o Ynsta como qualq UP-1' d·1s S<!ere. 
tat•ias de estado,. -e se cu pretcn lia Mtnbe!eee._. 
um no.vo nünisterio Com uma soeretaria tão 
apparatosa e da ~tegoria da s~cr~;taria do im
perio. Sobre este pontA> direi que se o nol:>re depu
ta 'lo ti.,esse titio a bonda-ie d~ ler o m~~< relatol'ÍO> 
com· tanta attenção q11nnt" e a bellevolcncía cotn 
que co~tuma tratar~ me ••• 

O Sn:. :Ya;:LLO Fn.~~co : -Como s~mpre o t.enbo 
tratado, "nõ:o por hcnev<llencia, l[lll.$ s<m p.<r de..,.er_ 

O Sn. PKnrumu.: - •.• eneonLra.ria a respostn á 
uma pe~unta nas proprias palavras a que alludio : 
são as seguintes : « Com um ollieial maior, uouil 
officiaes e um amanuense çoderà .ser mont.o.d.'l 
essa repartição. >> Vê p01-tanto o nobre deputado 
que se trata unicamente de uma secretaria com 
muito1 pequeno pessoal, e do que eu digo antes" 
~ depois daquella.s palavras infere-sa elarn.menle 
que eu Uo só meu te indicG nmu repartição po1· onde 
corra. todo o expediente do couselbG de <>stado. 
por onde se processem c se oopiem todos ""' 
papeis sujeitos ao seu ex:une, onde se ar'?hivem 
as cons'llto.s e os documentos em_ qu.~ .se tiverelJI. 
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b:uleAdo, qne s ·..,,. de tl~posil4ri4 das SU<I'i tra
dições, cu-. Te• ia poi.- t.a1 secretaria um expe· 
dient.e ei o·eut>>sc•ipt.o tot.almt-nte ao oouselbo de 
-estado. A ·nccessadade desta secretaria ni!o ·é de 
hoje qne se r .. ,. sentir, nem neste anno a pri• 
m"ira vez que ella foi tmziJa ao conhecimento 
da easu. E' o resultado da experienein, a qual 
tem ~cmon~trado que, dividido o expediente de 
Wdas as ~;ecçoos <lo conselho de P.Stado por seis 
repartições · tlíversas, já muito sobrecarregadas 
de trobalhos t..'lo variados e importantes, qulio 
.avultados e muitas vezes urstenlea, n.em {; pos
sinl <}Ue se conservem sempre as tradiçõe" do 
eo~lho de est.aio c ,. prévia uniformidade, p::>r
que nmQoS seeçõcs nio podem :>llber do que se 
~sar o se resolver n~s ou.tms, ncn\ f)S negocios 
sobre que eonsultnr podem ser ex~did•>s oom a 
eonTeniente rnpidc-z. A .medida pois que tive a 
honro de lembrar é .filhn npeoas da exp~rienciJO, e 
indicando-n · não tive out.-o fim senão o melhora· 
mento deste 1·amo do se.-vl~o publica. 

Referindo-se o nobt·P. deputado ainda a este to
pico do m~a relatorio, teve a. bondade:: de li:r IB 
obset:vaçi.'íes qn~ fi1. sobre· a convenieocia de dis
criminar-se o contencioso administrati~o do ju
diciario, o acc\"esecnt.ou que, . po$to conc~.rdasso 
commigo nesta convpniencia, admirav11-Se com tudo 
que mostrnndo-tn~ t.:io zeloso pelas attribuiçõcs 
do poder . executi,·o, niio manif~tasse o m~mo 
:zeln p elas dos outros poderes. 

Qnn!ld l!> o nobre depu.lado fez est.'l re.flexão, eu 
pensoi quo cllo ti..-essc em mira a prcsenf.3r nesta 
cnso. alpum acto meu de -..buso <'11 de iovasiio 
em quatquct· dos outros poderes do e>tado: mas 
assim não ncont~ceu, o ·honrado membro levou 
a questão pnrn o cnnpo da;; lncnmpatibilidade$, 
c creio quo · ~:tigio a minha Ollinii'í.o, ou a do 
governo, n este .-espeilo. · 

O Sn. lli;:LLO .Fn.,xco,-Pedi. 
O Sn. l'• DP.EJn,\ :...:.. Satisfazendo o clesejo do 

nobre deputado, dir-lhe~llei que jú p~r Yezes. os 
m eus collegns do ministerio tem-se oecupado 
desll! objecto e enunciado o seu modo de pensar 
á cero!a do.s incompatibilidades. E' fóm · de du-ç-i
da quo o ministerio · recooh..Ce a con-ç-enícncin 
de !lO <:stab~eccrem algumas.íncompatibilidades; 
o facto mesmo de ter o Sr~ presidente do con
selho instado no senado para que as respecth•as 
commissões den1 o se11 parecer sobre o projeeto 
que alli pende de terCClra discussãO, neerea da 
clei~iio por eiJ-culos, indica bem clnrnmente qu-e 
<• n1inist"rio rlcs~jn que essa lei so discuta e que 
passe, o que port:tntu adopta certas incompnti
bilidaJes nns circulos, porque, como o nobre dc
putlldo bellamente sabe, ha naquelle project.o um 
artigo especial co~rnentc n Incompatibilidades 
que p:ucctm j ustificaveis p~m asscgtU"ar .melhor, 
ou ao menos tirat· as suseeitas contra a inteira 
liberdade dn eleição. {~pou:tdo.) Por -este lado, 
pois, estA bem clom a opinião do m"inisterio-

o· projeeto a que me refiro tem de ser "discu
tido, o então set-3 a occasião a mais opportu
na pora discutir .so eom·em dar-se maio.- óu m~nor 
cla.sterio ds dispo~i~ões nelle consignadas · n tal 
respeito: o mais me paraee que seria C:cslocar 
a questão de sen ''erdndeiro p <>nto. 

Tratando do conselho de estado, cn.l;le-me de
darar que talvez se me ~ssa argulr, porque 
indio;>~ndo os melhoramentos" que me parecem 
neeessarios nesta instituição, nenhum projeclo 
formulosse en~retant.o at~ ag.:>ra paro\· ser discu
tido; mas direi que se ~m· procédi foi porque 
entendi que certas ·medidas lucrão scmpr~ em 
apparecer 1\ hu: . do dia · embor.1 nlio tcnhiio de 
ser .immedial:tment_e, adoptadu. · · · 

Uma Ve% commnnicada.s As eamaras, podem 
ser. desde logo ~studadu e ~flect.idM, ir-se-hiio 
por esta forma amadurecendo, e <J.Uando tiYe-
1-em de sc•· levadas a elfeito, mats racil sem 

a S\la ~xecu<;>io, c melhor e mais scga.ro o seu 
resultado pratico. 
. Devo ig1talm~ntc oleclarnr quo não aprescnt.li" 
JÚ um projecto pru a as reformas quo me arris· 
quci a indicar, nllo porque me quilesse !ormr 
ao trabalho, lu~ felizmente na casa quem saiba 
que tenho ldéas firm:ldns acerca deste objccto, 
mas sim porqns ..•. 

O SR. FEnn~z:-Está. rdlectindo.~ .. 
• O Sa.. PEDREIR.\: -.... a occnsiiio não <!rn op· 
portunn. O nobre depntn.d<> pela Bahia sabe pel"
feitamcnte qtte minhas jdéas sobro est.e objcct•> 
estão assentadas de mnis tempo: não me pa
l"eceu a oecusiiio opporluna porque to.es re(or
mas t•!rii!io de trazer indispensavelmente um 
uugmento de despeza, e não pequeno. A crea
ção das cla.~scs dos auditores e dos referenda
rios, que j ulgo muito convenientes como auxi
liares do conselho estudo, a creaçilo de trilm
naes que devem julgar J.o contencioso o.dminis
tt·ati v o, a organisação da ~ecretaria do conselh.:~ 
e outras cousns eonnexas ncarr~tão comsigo in
fallivelmente 11. necessidade de despcza algum 
tanto avultada ; e no estado presente do paiz, 
e ã vista de nossas fianças, julguei que nào 
era ·oonveniente que est.l II!IRO io.;se tal projecto 
2presonll>do ás eamaras. . 

}'oUou o nobr~ dcput.edo em di•·crgencia qua!lto 
ao· pensamento fOiitico do !!O>erno, deuuúndo-a 
das palnvras do Sr. presiaente do conselho e 
dns do meu nobre collega o Sr. ministro da jus
tiça. Crl!iO, Sr. presidente, que o nobre depu
tado nlio devlo. msi$tlr sob:re este poq,to depois 
das explicações que sobre elle i•\ se deirlio nesta 
casa. Senhores, o nohre ministro do. justiça nada 
disse em controrb áquillo qua o· Sr. presidente 
do conselho ha•·-i~ dito no senado e nesta casa; 
diSSO qUO ern COOServad!'r, mQS 9u0. J!-drniltia O 
pro"resso como ac~cssor.o do prmctp:o con>er
,·ad'<ll". Ora, admittir o progresso como occessori<> 
não é recusat· ,· e m~nos ainda repeli ir o progresso, 
é antes ndoptal-o-semprc qnc ci.rcumst.encias bem 
estudadas o cxi::irem por uma maneira prudeu~ 
e circumspe.:ta. E' isto mesmo que desde o seu. 
programma te10 . constantemente dito i> · Sr. pre
sidente do conselho. s. E:t. tambem niio qtte ... 
o progresso pl"!!Cipitad~, mal estl\dad~, e peio ... 
n•·aliado. Aduutt .. ·O s1m como a satura~ifo de 
uma grando neccssidtvlo publica,-lento c mo
derado,- com calma e rcfiexão. Nl'io J>a, ·pois, 
nem houve n menor discot·dancia de Yi~tas entre 
os dous me"s nobres eollegas. 

Outro facto I"C\"clou o nobre deputndo para 
pro\·ar que 11a,·ia dive~cncia entre os ministrl)s, 
c foi o de uma ajuda ac c•\sto dada pelo nobre 
ministro da justi~.n. a qual t endo sido pa~n pela 
thcsourario. rcspectiYa, íoi e~ta repreberidiJa pelo 
Sr. presiuentc do conselho, na qualidade de mi
nistro da fazênda. . Creio porém que, n , -ista do 
que em apartes disse o Sr. ministro da justiça, 
o nob.-~ deputado por l\iinas dcye estar co>n-ç-en
cido que os faetos nüo se· passúrüo por est:l. 
tórmn. • 

o Sn. MEu.o FR.\:Xco : - E u li isto no Jortwl 
<lo Comnun•r.io. 

O Sn. PEDn'ErnA: -0 que o nobre deputado hn· 
vio. de ter lido· era como explicou o Sr. minis
tro· da jastiça cousa di;ersa ; tratava-se de um 
adiantamento de despez..'l para que não csta-ç-a aut~ 
risada a thesouraria, e ~ i!d_yertencia do thc.so~ 
f.,i feita mesmo á reqrusu;ao; on com seteneut 
e accordo de ·ambos os ministros, segundo me 
informou o nobre ministro da j ustiça : ·em 9.ue 
p "oís esta a dr.-crgeneia ?· Nüo se pense, porelll, 
<}Ué me esfoa·ço nmito e~ fazer. eonven;cer ú. ~
ma~ que neste p<:1nto nao houve a dtvergeno~ 
notada pelo honrado membro entre o nobre mt
ni stro da: j usti~n c o nobre pfesidcnte do C()n-
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t:J.n.io reuaiJJ · o corpo legi~btivo. n em teve p)r 
fim u pa~a:n~ntl d11 de;;p:!Zas que uiJ csti\·~ssem 
j .i. f~itrts an tcdormente. Qae o croJdito n:i•> foi 
aber to l)!l · pr~scu:;a d.<s eamn•-as V<i·S~ do pr.)pria 
data do .dec•·~t ' ·.. . . 

O Sn. • FRn::.\Z d.\. um aparte. 

s~lào. Q••~ndo ella se tiy~;;sc da<lo, nal.L inflai
ria, n:io p :lSsaria de uma quest.'io tão pe1ue~l 
que n'to podia jamais te1· n menOL' conscquene1a. 
Nem cu jul.-.o que o nobre deptit.aüo qu~ira 1~\':\~ 
,, solidariedade de um. m inisterio qualq '•~r··:ttc 
um ponto t:'lo peq•teno c~mo c~tc. de uatll<'cza 
inteil'am ~nte aduünistrati,·a, e •ttte n~nhwn al
cnllce n em mesmo r-emoto, podiot ter nas rdn· O S:t. P•wn~<uu:- O deçr~to é ele () de Abril 
r~es de qualquer do; ministros. Se t~l[uei ncst~ de 1$~4. c quer na emenda, qlier n.J rorp:. do lnesmo 
ponl<' foi mais por deferencia para com o nobN decreto; o nol>re depuhdo havia de ver a deelara-
•lcputndo do que pcln g•·a,·idad~ do facto, o tam- ç.to de qu3 era pnra oec:orror a despezas feit as e.>m 
l1Cl\l po1·que o meu nobre collega o Sr. milli>- n tbeatro lyrlc.> no peáodo· decorTldo tl ~ l • de 
tro d~ justi\a 1n'o acaba,·a. de explicno· por U,if· Jlllho a 3J de Sctembr.> de 13J3. Ora. entr11ndo 
fc n!ntc man~irll, c Yi .qu: o .n~IJr~ d•pntado s.: cu para. o ministerio neose mez. elnN fi cA que 
t:nba enganado. semelhal)tcS do!Sp~~ nã:~ for.to creadas por num. 

Ocçupou·se d <'pois o honrMo membro eom I) Niio pense, porJm, o n?bre deputado que, ccmn-
thet\tt'O Lyrico, e \'Oitou a nlgUnlllS uas aq~ui- eiandO•t\'le por cst& !órm•, pret~n1o Íllrtar•llle • 
·~ões ~ue já m.: foriio .feit.'ls por occnsi.io d,. qu"lquer ee•1sura p·ara. lazêl-a recahir sobre mc11~ <tiscu~tr-se a resposta a falia .lo throno, e as t so N- h 11 -
"t\nes enti'!o não J' UI"uei oppottuno res•,lon:tcr por "!'-eces. res. ao, sen or~s. por~ue e cs n:.o po-
" e dmo deixar de procoder da manelr::t. por qae·proce-
me parecet· mais azado ensejo " da discus<iiú dcrii•J em fa :c: uos contractos existentes, inclttinJo 
ÜJ or~amanto do impcrio. o dos ncclonlsto.s da edificação do the·•tro pro"riso-

Primeiro que tudo, informarei o.o houro.do mcm- rio: · fi7.er.to o que eu teri:L .sido forçai ; a fa.z·cr ~e 
l,ro qlle n ão hu neto nlgunl m eu do inicia~ivti e;ti\·csse em s~u lugar, e se déssem a~ mas:n'" 
•'m tnnterií'l de subycuç:lo p~r" qualquer . <lo~ cireumstancias. · · · : · 
nossos 'tbeatros. Poucos dias antes de catrnc· · 
para o lnínislcl·io ha\·la passa;J.o em fl.lnba.; ns Arguio·mc lambem o nobre deputado p.>t• l\.{inas 
camaras umn lei a utodsando o contr.uto com por causa dns despezas com os conce•·tos: qllJ o 
llma cmpt·e:>.'> que tJmassç a si n ; ~epresenta- -'lnno passado :~.ut ,)risei no eclificio do theatro. 
ções l~Ticns, m~dianle um:~ sub\'cn~ão marca:l:J. Esta eJnsura j:\ fJi pro.lut ida un c:u:a. pelo nJbre 

. - deputado pel:t província das Alagõns, c eu damoo.s-
na mesma let, nãa de l vl.i contos por :mno como trei·lhe qne_ n~ilhu.m _mi_nistro podia preterir _taes 
itr!vnnàri!o no nobre depnt:ldo, mas d~ 12) co•t· ,. 
tós. ){c firo-me :i lei de :J de Sete•ubro <I e 1s:;3_ concertos. nmençanuo. r uma como lltnea~ava &1Uelle 

E sta lei. te,·e por fi•n l'eglll:uisar ns despez:J.s edlftclo. Forilo obrns d e seg:u·anca. as qa~ mari~ei 
nuc nté entiio se rnziiio com 0 thcat~n .. Logo qlle fazer, ten do . em vist~ não só ·eYitar qu~ o cdilieio 
·• · t f se desmONOR$Se com risco de muil:ls -,.idas, como 
:tssumt n pas a qua occupo, lli lnform:J.Io que a cmP.r!!'•!RCia que nesl.<l caso se daria de maiores 
" meu digno n.nt.Cce;;sor J~ se tinha visto em -
gt·:J.udes cmba~aços a l'espeito do pn::trtmentos que ~asto;, c por conse~uint& maior ptejllizo para. o 
<·ra obrigado n. r.,zcr em virtu.io de contrac~os thM;Juro nacional 1ur virtllie dn demora. 
cdebl'ado.> ní'l Europa c.m1 os n.rtfs t:<s , contra.- · Accrcsee que sendo b-~s ·despJzas n io de sim.-
<:tos qu~ nr-lo pod.ião deiX.-tl' de SC~ observndllS ples Or,ltlto C A3S.!iJ, rn::n de :teglll"an;3 C C;)túer• 
por credito uo p:tiz, c que ele\'nvlio 35 despe- '<'açlo <lo pr~dio, :to go.-:erno cllrn;. ria P!llt:1l-ai em 
>:!lS mensalmcntJ a sommn. superior á que ti:l.ha. -,.irtude elo contracto. -
sido ta:"n.d:t na lei a que a.cauei de referir-me. Cmtlntt"lndo 11- t rab.r.dJ the."Ltro, o nlbre dcpu-
l?nre~me até q ne o mesmo me11 antec~or ch~- taio fl\llou do arti~.lS não precncbídos, da blta 
;.:ãra a. scupeode,· por algum tempo a ; l'dprese:t- d l comp11nl1_ia c~tnptct.a de baile, et=. A e~te ro,;. 
!ações Jyricas, . m edida quJ te,·o de susta r , p~ito d1rci no nobre d~pntado frAncamente qlle nn 
t>orquc as desp~zas e.>ntinun,·iio, \•ist? omo em tocante ao cumprimento d~~tas e de 011~ras e~ndi-
todo o caso tinha o go,·erno d~ pngn:- o; .artis- çues uo contro.1to, deacnnso muit > no zoln o f\ scl\-
tas eontractndos. lisaçiir, do lnspector do3 theatrn; sllbvcneioo~do<. 

Nest:1s clrcllm stancin; cnbnJi qu~ p .1rn rc~aLl- O tlObre d~puLa-lo SAbe que lta,·la u:u docrcto 
o·isar ~ dimlnnir ~s ue;pczus nenhum mclJ ~~~,-:o. ere::~nlo cs:o Clll"jl'ó, mas cnja; funccõ~s nã.> csü\'iio 
LM.is uc eonomi~o tlu qtte exccutar-s'' n l"i cit:Ldn, aintl:l r~gularlsa bs, qwmdo, reconhccend ., q1te 
chndo o thentro por cmpreza a. uma r.omp:lllhia qtlJ 1110 Ct\l poSSi\·el q110 o m:nistro d·• imperio t en,lo 
l-Ir lm\'ia. apresentado, c impondo-se-lhJ a obrigl~·to tantos· c t :io importan t.cs encargo:~ que de profu-
ll<--snb,·enei~nar a"s artistaq, cujo~ conlrnctoa nii.o renda d e\'ino ocenpar t~.la a su'' cltllnção, nii.o 
r,staviio .'linda terminados. E rão, como disse, artis - p~lia Jeic3r ti inspoeçi'il> d•n t hentro '· e á All d)·se 
ta; eontra.ctndos em nom ' do ~p,·crno, c que aio o exaDl!l do to:llU as q11~stõcs thoa~racs, clP. t.>dns 
podHio sor p,or ~Hc nbnndon:ldO.i. .\<Sim o r.z, e u q11eixa ; e repr.:scnt&ç.jes do.t artist&s, o~~- . en-
c,I(Lhi por dia'nte a dêllpez._ mensol b~tiiou ao limite tendi que dc\'ia f~rmular e p11bllcar umA.s lustrne-
marc:tdo na lei, e t znho plena con\·icçilo 11_~ qate ções, reglllanoh as a~tribtiic;iies cla111•:llt! empre-
(lbran:lopor <lSt:l.fbrma, ne•u•ne pCldia cab~r em tem- ~;a•lo e >~ua. eoonpeten~ia, para o qll.: Íllli)IU, a;l . .; 
r•o algllm a censuro dosinconvenien~csdas sub'<'eu- 1 empr~zarios a obrlgal(iio d~ sujeil.ar~m·.~o :i. •ua 
çves, que n :to partirão de mitn, nem Jt de hn\'er ·! immediat.'\ inspee'ç-lo e fiscalisn;;;l.:l, au~'lriS,\Ilci.>-o 
cons•tltado rnul os intcrcs;es publicas, porq11c em tambem pam hnpól" aos rnestni)S oma.renrio~ M 
,·cz da solllUHI mai; eleYada que ali) então se pa- multas !)m que in::orres~cm. · 
jl:a\'a, p:tssou o thcsouro a d es;>cnder sómente n A pBs oa qtte j:í. tinha sido n omeada por" O<t<> 
~ut>vanciio dJ 10:00)$ pJr mez. ~mpreao qu~ ter\'J gratu.i~m~nte. c com " 'lu••l 

'j!:' n')lli opportuno defender-ma da !ltl;uiç'io que 1· ilutei p .u·a qaa neilo ~ conse.,vnsse, ê Utll do$ 
fez o nobre deputado pela Bahia, quando,.me ecn- -~•aractore.; mais <Ü<tinctJs qu.e conbeço 'P"l' su:~ 
sumndo de p~uco zeladvr do3 dinheiros publicas, intelligeneia, por seu zel" e prol>id:We: r"lir.HDe 
t rou.xe em seu. apoio um· cndito ab~rto p.>r mim a o d igno m tgiiltl'aio o Sr. Dr. J'os~ Joa111im · d J -
para pagamcnc.o das· despezas do theatro lHico e1n Siqueira. (ApoiadO$. : 
presença do eorpo le~i~th·o, accusaç:lo 'que niio Eitoa eertl qn) c;te f~ancü-m~t'Ío hil de .:UIRprir 
tnc r ecordo se . Coi r~tta tombem p~lo m~u n obr .) o seu. de\1or , e q_ue q .uan lo \'ir qtt~ A direetoria 
amigo deputado pelo Rio de J aneiro. O nobre da eomparihia na.o preenche as eond~õesdo • ._ 
depttl.ado ha de pormittir·me que lhe di.-.,. q ue foi contract '• lançaTá m to dJS meiOJ coercitivos que 
muit() injusto ne.~t.a censura. Se ô nobre

0 
deputado lhe d:\ o m l.!ttn > e)ntra~to. o~ ehatDará a seas 

ti,·esse COD$1lltado o ueet'eta qu e tmtori3ou tal deveres. P<~lo mono~ nté agora· nenhum roeu•-so 
c.l'Cdito, hn. \'la de \'cr que n~m cs~e fJ I nb~1·to c~- re:Jbi eontra su;~i decisões, e a.cn1 Lem subido á. 
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SESS10 E)l ::?.0 DE JUNUO DE 1855 
pre.MHlça tlo govcmo rcclnm>J.çlie; eontr!l o s<>u 
pr•>eetlimcnto. · 

Mas disse o nobt·~ tlcputnJo: • Cem,· s~ pn:::n 
uma sui.nrençãop qnand.ô ha umf\ campaHhin 
prornpta que quer toma<' !1 si o the"tr.>, fazer este 
serviço scn~ subvenção?» A rcspo<ta "· faoH; o 
governo esta p~r emquanto preso p n· um contrueto 
oolebt•"d'' por iL·c~ nnno3, e só dep<'!is.de t·~seindido 
essa cont..acto poder-.;e-hia tmta•· com outra com· 
panbia 11 ctnp<·eza do theatro LHiCO". E a(jlli vem 
a pr.:>posib responde•· no que dlss·o outro nobre 
depttl.a•io, relati<:amente â notici'' que dei no mm 
relatorío de p•·etenlcr unu co·mpanhia tomar a si 
inedin••te certos .favores a con~tr .lCÇ<io de um no\·o 
tbeatt·o. D.ts p.1lana; que a est~ respeíto"ilis>e no 
meu rEh)-l.orio tirvLt essJ nobre d'eputado 1'eeeios 
que mnmf~st~n de nnvos encarg.'ls· p ,ra o the$ouro. 
DeYo informar it camara qué tendo J'uas i:Jmpa
nhías ~e apresentado, cada um'l com a Stlli pr·J
postn para . este fim, mn.s uma rituito depois da 
t:lntrR, c goYern., ertteltjeu q11e lh~ corl'ii\ o dever 
<le pt·nfet•ir tmtm· com á primeira, com 11 quo.l ji1 
hl).vin como~ndo a en~rar em ajuste.•. Por. ·fim, 
<Lssent~i de ~o,·mulnr ns condições med'iante as 
q1taes o go,rcrno não teria 'du\·ida em aCeitar u. 
pmposta. 

Taes cur1di~ões, que ·erün· muito "<'an~ajnsns M 
tbc,;o.ui"O c qua remetti á cummíssão fiscal da 
nova cmprez3, .niiQ agt•adárào aos sodas,. qtte requ~
rêrilo modificações. a. qu~ .o grnr~rno J1iio julgou 
conveniente annuil·. Em ''isla disto, a campnnhia 
não ft:z o contrll.Cto, e di•·igio-so Ão co.t•po legish-t
tivo. Se tal cont,·actu se tiv<lsge eff~ctuado, o noln·e 
<l<•putauo mesmo haYia de considcr.ll-0 nJclito vnu
tajo~o: ma.s a· companhia'niio se qu.i:z n cite prco;
tar, pot"que receimt que sobre ella vi~s.em a pesllr 
muitos onus. Este resultado pr<wa bem eviclent~
temente que o governo' não foi ·nas bases que 
o!Iercceu de encontro aos interesses .:lo thesou1·,r, 
~que pois, por este lado, n~o foi beu\ ca.biuu a 
nccusnçiio. 
P~r~uutou o nobre ueputado qual a minha 

opinião a r~spcitl) do projecto assi::t<Htd' p "los 
llonl'ados membros da deputacuo minei!·,,, o em 
cujo nunlCl'o· ~sL.i o nobre de;putndo,. nut•)ris:m lo o 
go\w~•·no l"IS\l"â gJ.rnntir ntó o 1ninimo do jure) dQ 
~ •/• á empr~za quo ti\'et• pn· fim n coMtrucç;;o 
•I e umn c.str,\tln de ClllTJ do Pctt•opolis em dhntJ. 
Da.·ci ao nobt·c dc!>Utnlô frnncam~ntc n infOL·
matào que des :jn, communicnndo-lh~ que tendo 
lll"uns tios dign<H m~mbru~ d,, su:< ileputa~iio 
tid'o n b•>n lnde de con<ultor-mc úccrcn do mesmo 
uhject.o, <lPelo1r~i-lhes q•te pela minha pn•·te nc
uhuma <lu\·lda so n:e ofTcrecin em neottnr o dito 
projecto, c tanto que pretendia, como pretendo, 
\'Otnr pot• . ellc. \Apoiados.) 

Pnm isto fllnuci-mc, S>'. prcsidcnt~, em que além 
•las Yantng~ns renes que ijc,·cm rcs•1ltar no pllit 
e com <·spccinlid!W~ tl.s províncias do Rio de Ja
neiro o de !IH nas Geraes, dessa linha de cst\'lldn,.. 
que ~ por certo nma dns mais importnntcs, hn 
para mim 11 consideracii:o muito ntt~ndivel nas 
actunes circunutnncias de não ser preciso au~
mentar o; onus do thesouro com a at.lopção d~ 

. LHl pmject.1. E•t me explieo : niio passando se
melhnntc medida, t! preciso. é mesm•> indi~pen
savel que duranf1l os annos neecssarios pR.rn que 
a Astrad<~. de f~rro do vnlic d<> Parallybu chegue 
11os por. tos em que se dc1·e liga•· á estmde> de> 
Uniô.~ e Indu<tril4 se. despenda nnnualmente pelo 
cofre g~ral unu1 quantia qu~ n~o póle- ser inf•· 
rlo~ a 60 contos de reis,. qua f<li a que pouco. 
mats ou. menos se g11stou em cadtl um dos :mnos 
anteliores. \ApoiadO$.) . 

Ora, sendo o capital da project.ada Olllpreza de 
3,000:0~, .maximo até onde será.g.\rantido·o jnr.:> 
d~ 2 %, importarúõ 03 sncrificioo do lhesottro em 
igual quantin, na peio~ hypotheSo'!. que ê a de 
pa:::11.r todo o juro de 2 %, eom a ·diff~rença de qne 
dcntrJ em dous ann s, segundo creio, póde e~tar 

concluidll IULH cxcc~l~ntc cst•·ala normal pll>'ll 
001J.R. R S.O~·t~ d~ \'t;IUCU!OS, :.lu· }JB.S.SO ([Ue cnnt.i
nnand.) tH cou:;as comv Eio, a-snmm::\ dos G:l:OOOJ 
q1~e o g.:,·~rno t~ria. Uc dP.sp.mUer_ com a t:$trada 
ww ·SE:rn1·Ja. s:::na.) padl, tuna ou "" outra obra dço 
arte, c para trabalho.; <IP. consen·açào e r~paro, 
sem que nem uo espa~·> Lie 10 a l2 anos p~ssa
m~s oblel' um:1 cstrn:l' de carros (apoiado~ ) como 
com·em,, como é ma> mo t~rgente em . beneficio das 
1uas .PI'O\'iucias a que me refdri (apoiados:. como 
" m<ltspensavel par,. que n provjncia d~ Minas 
G~racs Ob\enha os frnctos Jo;. sacrifício.; qLle tem 
Íl!lto p:u·.l lo\·ar t'wnnte a ~ontiL>uar.ãn dessa linha 
de e$_trada. (Muitos apoiaclos ao, ·s''"· .Up•klados 
de Mm.u.) 

Ora. daixar o thcsour<l Ue ·fi·.;a1· sujoito n u1ua. 
d~spcza de üO:O lú~ P•'r anno, quw menor· uiiv 
po~e s -·•·-, ~em A'L'9.Tules . sacrificto:; rcaes par.\ o 
p:uz, ~ n.ctntar o gov~r~o U\Jl (JrvjecOO pelo qunl 
se our.~:a a um saer.tl._c•o c-;entual Je 2 %, c que, 
nu .pe•o•· hypothesc, ·•mo poJe exceder áquell<l 
somma. tne pa•·~cc que é Llc reconhecida vanta
gem rapoiarl.!Js ), e .qu~ p~t'klnt'.) o proj_ecto a qtle 
me refiru nao podm detxa•· de ser· acett..: por um 
ministet·io deJicndo aos melhoram.~ntos mnteriaes 
do paiz. íApoir.:clos.) Mcttos ·ainda ·podia ser im
pugnado por. mim na posição de ministro d'l 'im
ll~rio, qnanJ.o como p~esidentc d.t provi11eia ·de. 
R1o da •l u.neu.'t) procu.ret serrtpra dat :1 mni.)t' itn
pm-tanei:t e o mai <> r impulso .que C;lbia «m mi
nbns forças n essa. eslraln (apoia<lo.•), c,nno o 
nobre <lel'ufado por l'tlinns Geraes. mclho1· do que 
ning:u.e1n sabe, 4! jtt. rnc fez o i'~vor d j o con ... 
f~ssat•. 

0 Sn. 1\I~t.r.O FR.\:"CO:- ApJinJo .. 
O Sn. l'•~Dn~m.;:- Sendo dumnt~ a 1n inha ad· 

miui•traç>io qtlC ti, .• •:. prnzer de \'er queln·,tdo 
o encnuto de uma se1·ra assn7. ingremn, e cnjo 
atalho até então não so t:nha p~till•) levar a 
eiMto. (,tpoiados.j . 

O nobre deputado ce:-.surou n St·. presidente da 
pro<:incia llo Hío de J~nei,·o, adm':,)·.t uuo·se de que 
elle niío ti1·csse iustndo e·'m o •ninist.~rio afim fi~ 
quo esta concot·re.sso mai:i cffil!itZ:mt.'!nte pnra. e;ta.. 
f!Stt'lldn. Pedem a loaldn<l.l e· f1•3 LILJ1le7.n 'I ue cu 
informe no nobre deputa lo qtw semelhante cen
sura ê injusta. O nobt'C pr~sidente da· pt·oviucia 
Uo Uio d~ J"an:lil'o por molis Uc umn .-ez inst~Jtt 
commigo ~obm esto objecto; mas eu ti\·~ de fa
zer-lhe nlguruas considel'Uçiics t ~n lentes '' mo~tra1· 
que 11:\0 era opportnna u. occ:uitl.> [)1rq tte tt com
panlti1\ de ~lauú. n.iuda tinh:1 f) ]ll"i\"il,~g~n para 
ío.zcr um.::t. estn:vla Uc f~rt·o ele Pdrop:>lis em 
diante, e ospertt\'t\ u. t.lc-eisào d...t g J\'t:l1·no Ítl!et•cn 
<ln ga1·a.ntin dj juro.< que havin polid,,, ott p:tra 
leva~· n\·antc cst11 catra-Ja, ott pnra. em sell. l1t~ar 
pt•opót·-se a constmh· tuna cstra•la de carro. A.p· 
pareceu mesmo a idéa de fo•~nat·-sc umn compa
nhill p:ua untu est.rw.Ja d\!. cart'01 e cn'U1o julgou 
o gO\·erno que niio era prudent~ · arriscar o dis
pendio de sommu elev.,da parn r•~c .tlli•- sohre " 
thcsouro Mm neces~idade um onn.< tlo pes&dn, 
e do qual s~ podia livrar organisu"tlv-se .qual-
quer companhia. · 

Agom, porém, depois de rec•tsa. la pdo g->\'erno 
imperial a. g.1r,1ntia d~ jut•o qu' pata uma linha 
de estrah de fe•·ro pedia a C.)mpanhin )fau''· c 
<le eonceJido o Jlrolon;amento dll. linha .ate o 
Porto Novo d•> <;unha >< companhia tle D, Pe
dro li, me p,.t·ece a;nda· a occasiiio pam auxi
liar·se. pGt' m:uleit~n efticaz. umil emp't'Jr.n que 
possa realisaf, dentro em mui curto tempo, co1u 
a construcçito dessn cstrad~ um dos mniot·e$ me .. 
lhoramentos .d~ que c~recem du <S. impotantes 
provinei.as, ao men<H até q11e·-11. estra•ia de fdrro 
p»ssa remediar por nma ve;,:· os cru eis emb"~a<;.os
e os. males. que saff,·em no transpoi'te de seus 
prilductos. (Apoiado$.] 

Passando a outr.;> ponto, não s !Í, St·. p tesi-
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dente, em qnn se fnntlou. o núbro Jeput~J~ 'para 
dccl:ll'nt" t)rte o Sr. pr~slllcnt.c dt\ provtncta do 
Rio de Janeiro já n~o era _o, presidente. 

O SR. ME:LLO FH.\:S<::O:- Tenho ouvido dizer. 
O ~rk P>:D"-EI!H : -O Sr. cnnsclheiro Bo.t·hos·> 

ó hoje tanto o prcsi<lentc do Rio de Jo.nei.-v como 
era nnt~rionuentc, c o miuiste•·io o considera 
oomo um dos seus atliados mai~ distinctQs (apoia· 
dosl e mais dedicados. Nem me consta que ha.jn 
da · pnt·t·~ elo~ nobres dcputndoll pela pro,·! ncin do 
Rio d P. J nneiro essas hostilidades por mon eirn tal 
qu11l flg~1rvu o >h.Jllre deputado p or ~lina<;. · 

O Sn. 1-"F;n&\Z:- Por manei1:<1 tal, então scmp •·e 
h :o. alguma ·cousa. 

O SIL Prnm:tRA : - Creio, 011 :m tt•s sei que hn 
divergencias cntt·e alguns dellês e o Sr. pre!li
denw da província; m "s hostilidndcs quaes figu
rou .-. nobre <lepnt.'lJo p <>r Minas. não $t1pponho 
reaj)S, on pelo menos não tem chega•lo ao meu 
conltecim•)n t.o por mudo positiv<'. COntinuando o 
:reu uiSC:Ul'$0, oeeupou-se O nobr e: deputadO COm 
a r epartiç5o ~rsl das terms pablicas, " di~se 
•1ue ~~•a repartição até o presente não tinha f<!tW 
))>ais do que despcnelcr muito dinheiro e nndtl 
Cll'l p>:oYelto publico. . 

:;e o noíne tl<!putado ti\'Cr a bondade de le r 
com ntleJit:io n:lo só a pat·te do tneu rellllOrio 
relllti,·a a este objecto, como o do ·sr. director 
da repartição das terras, que n:io é um doctt
tnP.nto de t liu pouca i1nportancia como o nobre 
depu tado suppôz, hn. de -v.tr '~"' esta r epartição 
uii.o t~tn cstndo em inaeç:'io, que durant~ os 13 
lne;r;.•s de ~"" c:d•tencia tem tt·aball1ado e tl'aba
lbado muit-o. A êste respeito confio muito no jui zo 
do nobN depu ia lo desde que presta<" pat·ticulnr 
<lttenc?h> áqut'll~s docum~nto•- A "'l'op:Utlçi'io ~ernl 
das Lerms publica-; n1iv tem unicam<:nle d'e p~OP,Ôl" 
<!mpriJWldOS para esta ou pnrn aqucHa prO\'tnCJ!I, 
pol' clln corre o exame, o estudo c a expedição 
ae todo3 os objectos que entendem com 11 colo
nisRçiin, "- sobJ•e este assnmpto t<Jm npresentndo 
trnbalhos inip01tMtes, e al~uma cottsn s e hn 
feito , n"l menos t.'lnto quanto é possivt'l no cs· 
tnrlo nctual dn p!!.i:r. ; tmu, além disto, n seu cnrt:o 
todo o rnmo dn c nt<'chese e ci-vili~n~,io dos ín
dios. os cstahelccin>cnlos dos presídio~ c colon!as 
m ilil-nr<ll! , c tuolo qt>l! cli:r. respeito 11 m<>c.liçiio, de
lllRl'CIIC~" ~ <listrilmíciío dns torra.< publicas em 
todo o impcri••- l)bj~tus slio ~t<'S MSII7. impor
lantcf<, e <JllC nii•• po:1t' m tleixnl" de occnpor muitO 
tempo>. c -de ~xi ~:it· muit.o tr.tb:tlho. Aflimh> n.o 
nohr.-, J .•putnelo 'l'"' no c~pnço dê l:lmezes tem-8() 
fdt.t' t~nüto p!ll'n tUH l)f\i7. 1mvo r.nmo n n~o. O 
nnbrê <le('lltll•lo sobe 'I"" Jl'>S Esl.,dos-t:••idos só 
tllttito!'l l\HilOS d e}XliR. flUC Si: Cl•C1\1iio ns Tt.~p:trti · 
,..,.,s tln~ \ errns ~mblict\s, ~ ql\e es; as terras Coriio 
~xpo~t t~õ á \'CIH.Itl, fui <IUP. se cnnsc~uio n to,_.. 
rente cspnnlo•n Ü;\ ""'i~o'11<;iio •l'te p tu·a lllli s~ 
cnc.nnfiu !10U .. l )1)r IHttit.us aun,ls essa \!migraç:lo 
n!lo pn$SOlL ele .;, -1, ou il,u:~ l colonc>s por anno. 
N•lv queit·~mos pois tct· u; cousns logo e do re
pente, nós que ainda agJt'll principiamo~. c quo 
tell\o~ de ltlh\1' nc,;to pont.> com otist.'lc-ul~s espc' 
~iaes. que u:io ha,·ia 110s Eslldos·Unítlos. 

O nobre <leputatlo <li,.;e tambem que tu•Jo mar
c h:l\'a pat·a n co·eaç.'io J<> imposto tcrrit.ol'ial. N iio 
sei , senhores, donde o nobr<:> J<!put.ado inf~rio 
isto! No meu l'oi:lt0riu nã.., C$tá e$Úl. i de o, ,; opi
niiio por o rn •naniíesta<la apenas pelo Sr. dircetor 
scrnl d!\ l'epart.içõo das terras publicas . 

Nii" s e infira porém des tas minhas · palavras 
que son contrario n es te imposto, o que entendo 
e que a O(:Ca<iiio n;'io é ainda opporlunn paru 
elle ser estabelecido. 

QuAndo passou ne.sta cttsn o pr.',jeeto que foi 
em 18 de :,;e11.>n1hro de l!SiO convertido· ·em lei 
com as Jnodilic:J~ôes que soft'o·en, (,,; dnqui para 
~ senado e.>m um ~t"tig<> cstah<:l e.:<>ndo o impl).lto 

tP.•·rito~lnl ; mas o s~nttclc., <lepoís de mu ito luuli
IIOS:\ ~iseussiio. snpprimio esse arti_go, e assim 
n:\o fo t ad<•pt..'\Jo o impostQ. A~ r.uoes q11e entilo 
so ud-:lo prepondcrão a:nda locje para que eu 
me pr0nnncie, n>to contl'l\ o imposto, mns con~•·a 
a s n" opportuuidade actualmentc. (•tpoiados.J 

Occupou·se " nobre deputado com a instrueç.lto 
publica primaria e se~um.laria. A este respe•t.o 
direi no nobre deputado Ql!e o r<egQlnmenw de> 
eolle"gl•) de Pedro JI data apenas l.lc 17 de F e
vereiro do anno corrente, e por conseguinte não 
tem ainda decorrido tempo sufficiente para que a 
p ratica tenhn. feito Yct· os inconvenie1\tes d~s me
<lidns nelle ad•>ptadas, nfi.m de que . possa J•\ ~~-
lu~tar 3 li,Ua alteração.· · 
Et~ tenho sempre fall:J.,Jo muitQ ft•anca.mente á 

representação nacional -:o-cerca dns rerC?rmas q1;1e 
u\e tcn• parecido conveotente f'J.zer na Instr\\CAtHO 
publico em ~)dos o.; seus :;-r.>os. 

E' mtnlta opiniiio, por mais de um.'l. vez ma
nife<t ada, que refonnas deste gencro dependem 
multn <!:1 expcrieneia c dA sua rcnli.saçiio prt.tlca. 
(.·h>oiados.J 

Bellns t heorí 1s, prir.cipi•}S que seduzem pelo 
le itu"' tlos livros, c pelo que a s ua applicaçlto 
tem· C ,i to ver em out ros paizes, contra os 9-ua~s 
nem nm motiv~ pnrece antol'isar a suspel\a de 
quG entre nós nã.o prod11ziráõ iguncs re.<ulta~os 
desment1.-m depois sua efficncia na pmtica. Dtffi
culdnde!l ·sur:rem desde logo, o n:io ba rcmedio 
senno admittír alterações ott supprimil-os. 

E' P'?r . isto q tl~, bem longe de querer t~l arJ~D.l' 
cxctssh·a _modcstm, mas dcsconfi.!\nJo de m1m 
mnis do que de qualquer outro_, tenho. cn~st_an
temcnte pedido "o eot·po le~islatl\'O que su&pcndl\ 
por ora o .seu juizo dcfimtt vo sobre as refurmru; 
que cnmeço a executar, até guc sobre cllas corra 
mn:i~ . o.lgnm ten~po, e a Prat1cn m~strc. se; trl!zcm 
nl~uns iHC<>llVententes, fí"llC eu s~re1 o pnmo1ro .CI 
prÔcnmr remediar. Assim_poi;; não_ c aind:t tempo 
d e julgarmos se é ou nno vnntaJo~a a •·erot•tan 
IJ.UC fiz no colleg-!o dB Pedr•' H .. 

QnAnto no r <it.or d~ss J collag•o. de ltucm s ! 
o~cupon o nobre dcput.'lrlo, de,·o fr:mcAmonte _de· 
cl~r!lJ· "" nobre depntado que eu aindn pc~osto 
110 boa npinioio que sempre fiz do Sr. J ose tle 
Souz!l Cúr rún qnanto n ~u:l.S habiUtaçõe.; Jlara 
nqudlo cnr:;;o, c qnanto á sua p_r.obidnd~, que, 
como o nottre deputado mesmo ülsse, está RCnnn 
<In t,)d4 n sttspeil.:.l. (Apoiados.) E' um aneiiio 
rt}sp(! itnvd, que, con,o dis~ no tnN\ r~lntork>, 
~:cr,·c com muita dedictt.;.'i.o e 7-elo. l'~'\m Jlrovat· 
n s:tn dediene.iio bastovn, quando onlras . r az<J<!S 
ml f~ltnssem : " fnct'l de sujeitar-se este homem 
jt'1 <l<'poi-; de j ttuila<lo c no ultimo. qunrLcl clt\ 
virln, em que <I~ onlinario o que mai.• se nmbl· 
clonn é c tlesc:~nso, a t<xlos os pc;ados d~,·eres 
d,, Cllrgo q1tc occupn, acccdcndo no con\"it.c que 
pnra este 1im lhe fez o go,-erno, sep.lr.mdo·se do 
sna fttmilin c d~ seu; conm1odos, pcrce\)_cn•lo 
njH.>nAS uma grntili.c:J.t;ão, por ccl'to mu1t0 extgua . 
(A"!)QÍQdO$. ) 

Quanto ú alimentnç[o dos alumnos internos, 
àe,·o diz~r a o nobr~ deputado que nunca recol>i dos 
pniso dos. meninos quê cstiío nnqn~llo cs tnhel<>ei· · 
ll1Qnto n. manor rccltunnr,?io on queb.R contra ello, 
quer n ., t·•canb á sul qualidade, qnct· sobre a 
sua quantíJndo. 

E " objcctc) este t:.io importanb, que se ti vcss~ 
chega<lo a> mim conbcc•mento qua~quc1· rccla· 
n•u~iio f•111dadn desta ordem, e•t t~rul 1lndo .em 
continente as precisas providencias. Aindn depois 
d o uma con\'ê!'$:1 '(lao1.icular que ~ nobre depu· 
tado ~,-c n bondadê de ter comm1go a este r~s
pcito, ouvi o :5•·. ins pcetcr :::~ral interino, ve~soa 
em quem muit.o confio, c "lle disse-me qua tt 
C.)tni~a que obS<'r\":tTa no j!l.nt.ar ~>ta ~bundnnte. 

O Sn. F1:nn.\Z - Abundante "t Niío é exacto. 
O Sa. P,:;on.,..tn.< ; -Em todo o c:Jso, porém, 
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.&credite o> nobt·e uQpnttlJo 'ltte suns rd\c:<õcs 
IÍ.cct·cn de$Ul ponto ni'iQ pc:><icm deix·"· J 11 me
recer n mAis purticular nttentii<> da pnrte do go-
,.c,·no. . 

Quaut• liO o.q;umcnto que ó uollrt! deputado 
apresentot\ com<> vro\'a de qu~ o col!~gio não ia 
bem, deduzido do numeru que acuou mui limi
t:ldo de alnmno·s internos, p~rcce-me niio ser 3.~s::u 
p1·occdcnte pela consideração que ha pou~o fu: 
ugora c que se eomec.a.n pOr em c:t~cuçi'io as re
formas feitas UO'luelle estâbelecimentu : não ó pot
t9nto nindll t;)mpo de apreciar-se o seu l't!sullaúo. 

Pergunton o nobre deputado> qnaes ns >·cgras 
por que o ,;ovcrno se dirigis. n& admis.;ào Je 
ulumnos gratuitos. Direi e!l'l ,.,,sposta :to ntlbrc 
deputado que no regulamento de 17 de Fc\'er~i •·o 
·se nchiio cstabeteei<las a$ •·~g· ·as que parccériio 
snfficienf.cs parn •·eguln•· o.;te objecto. O nobre 
deput::.<lo as ~n<X>ntt·aril nesse regulamento,' no 
qual tumiJem verá •·cspeiladas a s tradições que 
hu <ta vontade do instituidor da antiga ~as .. , 
oulr'ora convertida em seminario de ::> • ..Joaqu1Dl, 
q=to no numero de menino; orphãos e pobres 
oo município da cürte cuja e<lucar.ãl) na mesma 
casa era, >1egundo as tradições a que me rr,feri, 
-o· fim princip;~.l da doação. No noyo re!julamento 
pon!m;julguei convenien~e el~var aqu~H~ numero 
a 20, pm·n que os benelicros da lustftrw;ao so pu
dessem est.mdcr JJ03 meninos des~alidos de i'Ora 
do muuicipio c de O\ltl'!\>$ prO\'incins. 
· Fundei-me p:nn ~sse nugmcnto ~m que com o 

novo plano de estudos, e com os melhorameiotos 
das gr<>tificllções dos professores, o outras des
pezas, forçoso era que o estado par:1 ellas con
<-orressc com nlgum supprimcnto nnnual, e então 
pediu a j u~tica que os I.Jenclicios da instrucç:to 
secundaria mini:itro.du no cvllegio de Pedro li 
não se circumscrevcsse unicam ente aos meni11os 
filhos da corte. Pareceu-me ou,·ir o nob1·e de· 
putado censurar pot·límltado o numero de alumnos 
gratuitos: mas ness.'l ccnsu1·a o nobre deputldo 
ha de {let'l'llitlir que lhe dig-~ que deixou de pr~st:tr 
attcnçao a o numero ruarcndo hO noço regul:uncnt.>, 
porque se· t~ttendes~e a isto Ycria que alem d~t 
~lavar o nmnerl) de alumnos intc;rn<>s d~Ssll classe 
<le 12 a 20, crco.ndo o goTe.rno a classe de mcio
pcns_io~stns quo . nlli . não e,.j.~tia, nutorisou . n 
admts~uo ~c 12 t~lt1mnos grntu1t0~ d~saa ordem 
c tomou llliDiitAdo o ntlnh!l'l) de cxtcm ns, que 
nêio ~ pagiio. 

Assegurv 110 nobre depn ttt<lo que não CSJ"ll'll\'il 
'lue ·por . -o;ss~ lndo m• \'i~e a necu$nçtio rcla
tlYllnlcntc no numero de ninamos gt·at\\ito~, por· 
<lUC até ngo•·n nlgumn cen•ttra~ qttCl n <'Sl~ ponto 
se me tem feito bão sido pelo l'~do wutrnrioJ, 
i~to ~. po•· ter ele\'ndo o numero de tnos nlum· 
nos, c Jc ter iuo al~m dn constótui~ito, <]tiO s<i 
garantio i1 cust:l do estado a hlstl·uc~ào prima
•·in, e não a sec•mdnria • 
. Lembrou por fim o nobro depu~nd<> a c:on\·~nicu
cin de se esblbelcccrem nas pro1·incins colkcius 
il:uae~ no do Pedro li. dtmdo-lh<!S o mcsn1o pr•
vilegto da cJ~lnçlto do grilo de baclonrcis co1 
lctrn$. 

J>enniiia o nobre deputado que Ih" diga quo 
não posso cotnpllrtillmr a ~un op:ni:la, e qua 
quando della 11ilo pudessem r~~llltnr muito$ l1l · 
convenientcs, que sobrcs.lhem ú primeim viota, 
me parece -que no neto addicionul encóntrn o 
uobre dejlutaao scl'ios embaraço& á rcnlisnção de 
SCll de$eJO. ' 

Fôra mist.er ~ue o governo c~ntral se em-ólvesse 
immedialu o d1rcctamente no ensino secundaria 
das pro,·illeiss, <tuc lbc d<!sse as .mesmas reg•'lls, 
que fundasse os collegios com iguaes condições, 
e que sobre clles exercesse. a mesma inspccçiio, 
e igual·fiscaFsaç.iio. Orn, nada disto póde o go
verno fazer direetamente sem offcnsa. do ucto n1i
donal, que póz n c:1rgo da• · assembl&\s pl-oYin-
ciaes a instrue(iio sec<lndaria. ' 

.... ::.~ .. ·, .. ~~· 

0rdo, Sr. t>\·,~sident~,ter r~spondido :is prineipaes; 
<Xlnsidct-açõcs !eilns p do nohre d eputado po1· :Ui· 
nas, no t..>ea!HC ao utinisterio do impel'iu Aqui 
pois terminarei, ~>«lindo u '' . . Ex. o ã. camara 
ilcseuJp,, de e1n l1ora t:"io avançada lei--Ih" to
mado lllntü bmpo. (Xilo apoiad~s . .)- .. · . 
Yoz~t.'<:- Muito b~m, muito bem. 
A Ji,;cu;;são f1c<\ adiaJ:J. pela hO\':\, desí:;nn-se 

a ord~m do di:\, f' h~\ .. üntn .. se: a sc~eü'io~ 

Sessão eu• :ZG de .JuAllu 

SuJJ.>tAniO.-E.C!le1lic•tte.-O•·úem d·l din.-Re{m·ma 
l<ypalhecal"ia. Di•cu~so< dos Srs. :1\u"'-'$ Gon
!·'ah:l!s ;! Ftw,·a:. 

A' horn do cost\lme, faz-se a ebam:tda, c achão-:;e 
lwesentc3 os Srs. viscon~e de BaeJ)endy, Paula 
Candido, Maclt:ulo, Carréa da; NeVQ$, Lim!l, Leitão 
da Cunha. Carneiro de Campos, cbne~o I,cal, 
Pache-co J"ordtlo, Ouulla, Pauh Santos, lhrbos11, 
Ferraz, Rodrigues Sil\·a, barão de Maroim. Antronio 
Cnrlos, Augustn 'Cba\·cs, l<'errcira, de A::;uiar·, Lu i~ 
Araujo, Nunes Gon~alYcs. Ribeiro dA. Luz, 1'eixcira 
de SQuza; T~ixell·a de Uacedo, Dut1-n Rocha c 
Ril:oeh·o. 

Comparecendo depois ns Sr~. Kahucn, Seiu-n, 
Padua F!eury, .Horln, TheoP.hilo, Jncintho de 
1\Icnllonça, Souza f,eão, Luiz Cm·los, Luiz Soa1·cs, 
ilobral,_ Azercdo O utinho, F. OcL<l.''inno, Apd::i•• 
Guimarães, DiM de Car..-alho, LiiTnmento, Ne· 
bins, Antonio CandidO, Pncs Barreto, S:l e. Al
buquerqu~. Al1g\1Sio ele Olh·cit':\, Barreto l.'Pdro
so, Lima c Silvn Sobrinh~. R:lposo dA Ca m!lt·n. 
Gõcs Si<J.neirn, B J1·n:u'des <lc Gou\'ca, Caluro c 
F iiio, Bandeira do Melló, Brct.'\s,S~co, D. F•-nn
ci.eo, Fuus to o .Pach~), o Sr. presidente dccla•·n 
1tl:oe1ia a sess:io. 

Cumpat·ecem depois o~ Srs. corwgo SH\·n.·Drug. 
que, llocha, Pc•·cfrtl d:\ Silm. Piguníra de Mello, 
losé Asecnso , At·aujo .ror:::•:'• P<ltlla Dapti~t:t, 
l'itárn,- Pon\•> ti ~ Campo~. So\ltto~ •l Almeidn. 
·pa,·a,mguà, 'l'aqucs,AndrG llustus. J,;.1unrJo Fmtl· 
ça, Pamuhos, l:'edrcir:J, Vennncíu l'.l~l•oa, Siqucim. 
Quch·oz, Jose Mn~hius, l\!•mtdh·o de Barros, \'i~il·u 
de l\!attos, Me llo F1·n:u:o, llmnrli\o, S:lyoio ] .o
bato, Snyiio T.obat.o Jnll i<ll", Cnstcllo llnmco, 
Vil'iall>. vomes Hillci.-o, 1-'cruntlllt!K \"idt·a. ()tln· 
c lido lht'!:!!S • ~rcsl'lcs d" Ahnd. l11 , 'fJ"cH'ol•~~•. 
Dnsbo~n da Cunha , Co; IR l\f ndutolo " Zuchst· 
rins. ~ · 

J,,..._sc c npprom·s;: a neta da ~Hs 1u tllltCcco.Iomt •~. 

l':Xl'El>ti<!IOTl: 

Um officio do Sr. ministro do ilnpcrin. eltl'io.ncl<l. 
como por esta enmartl-fõr• rcqllisitndn. a tnb~lln 
da rceeil:t c despezn do coUc_t:i<> l'eo.ll·o li. llcompA
Hhndn UO" Um ro\::tc:io do;; \'eucirnentng dos pro(os
sorcs e ~mp1•ogados do estabclccim~nto.-A· qtt~m 
fez n ~uisiçíio. · 

Do mesmo· Sr. ministro, communica!ldo q_ue expc· 
dira aviso ao ministcrio da fa7.~1lda participando 
que fora nomeado portl!lro ~narlla-li'õros déSUI' ca
mara José :r·rancisco Xaner de Castr.>--Fica a 
cnmnrn. inteiradd. · · 

Do mesmo' Sr. ministro, reme.ttendo Ul)\ officio 
do>·t>residente da província de ?.!in.u;-Get·acs. acom
paubado de uma representnçiio qne· o nr. Theo
dorieo Manoel Soares de Souzn, j 11rz de direito 
da comaren da Pa~ne:.tü na mesm,, p1·ovinci:t, 
dirige li ass~mbléa gerAl legisla tivll pondcrnndo .. 
cotweniencia de UC.'\r-se uma nom p ro\·inda_ sendo 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 1610112015 09:35 - Página 2 de 16 

SESSAO El\1 26 DE JUNHO HE 1855 
:\ c:~pitnl a ei<ho.lc do Pal'lcatit -A· comntissão de 
.shüstica. 

Do ::>r. 1• :;cerctarit) do s~llt\d '>, cn\·iando a 
ememh feita c appro.-ada l'elo senndo á pro
r~uSif.~:lo f1CSt.J\ e:amara uutoras::mdn o go,~ernll a 
Co>nccd~r Cartn ue nahu·~lisa~iio de ciJ~d:lo hr>l· 
úlQiru n Cnrl.:>s Frederico Adno Hocfer o ou
tril$.-A imprimir 1·ara eulrar M or<lcm dos tsn
lJal!Jo~. 

Do m~stno. communicando que o ~CLll)do adoptou 
e ''lti tlirigir lt sa~cçiio imperial a resolução 
abl'ino!o nm crcditb no go,·emo para paRar ao 
1" ten~ntc reformado l\[anud ·Soares de Figueiredo 
os ro!dus que lhe · dc·tCni.-FicR n eumara in· 
teirada. · · · 

Um I'C(JIIcrimcnto de João Claullio Jllnu,·ernn~·. 
naturol d~ Ly:1o. provinci:~. d e França, pe<!ilu.h> 
naiurnlisn~iio.-A· comu, issiio de constiluit;iio " 
podere~. · 

I)(! Romiio .Tosé cic Olh·Pirn Ro•:t, petlind() o 
Jogar de ~'ltttrdn dn!S gnlcrins dest:l cOllltlnL. -
A'me&ft. · 

De Antonio Fernandes dt1 . Costn Junior, p~· 
dindG \)ETllliSSiiO l1Rt:l se poder ffillLI"\cuhu· no 
~ ... flJI))() medico, :dispcnsondo-se-lhc certos pr:e
p:'lr~to>·ios. - ·A· commiss~o de instrucçfio pu-
blicn_ . · 

De Jonqll;m 6i:mini. ~ubdrto de S. -~ · Im-· 
perilll o Rt:nl o grilo-duque de Toscnna n:~. Itnlis, 
pcdindo dispensa nn lei· para ser nntmali.<stdo. cida
d:1o brazilt·iro.-A' commiss:io de cons tituiç:tq e 
poderes. · 

],;,.se, c s~m 1l elmte ú approv~db, o segÚint~ 
parecer:. 

" A commissão de pcnsues e od~nl\dos, tendo 
.-xan:i»ndo o ··cqn.?rimcuto de Christtlv:io d~ Abreu 
c .• n·n\ho Contr , it•:>s, capiti\o dn 1• Jinla1 do c:tcr· 
cito, qnc p r.dc uma p:.!nsilo n eeta ntt~nst:"\ . .ca
nlat·n em t·~n\uneraç.ilo Ue seus bons Sl!rviços; c 
consid~rand•> que ~ão é do S\ l l\ IÚtribtiiçiio o 
conc~d<' r .reJnu41era~Hes desta nnturczn. com'J•hlnto 
n ão se posS:> tlcsconbeccr que o petici<'nnrio é 
merec<!dm· do · qne pretende, pois u lém <l<ls sens 
lJon:~ !ICI'Yiros, f<>i o supplica nto ~mvcmcnte ft•rir!o 
no Indo d irrito da face. d <l 1]110 lhe r~.<.nlttln 
:rrPndc dcformid:u\e ; ,; do parccl!r que se rn· 
Ji·egucrn ao peticioonl'io O!< s~us p11pcis, pn•'n 
que pos<:l elle n:eorr"r no p(lder eomp~IA!nte, 

« Pnç~ <h cnmnrll tlo,; clt•pntndos,t•m 25 do Jun],~ 
de J~f~J~-.D~ Fl·tutci.srv~-GOJ~h:.-t !llht!il'(L lll> 

OHDE:\T D~ DIA 

Ct:.t-'..Jflll.\ ll ,'t•OTI I1-.:(.•AUl .\ 

Hntr;L t•U"t ~· •li~cnA,._i, , n pl·ujL'ClH 11. 12.1 ~te If):i·l• 
qnc rr.Cormn ~ lt·~i,;ln~.:lu hypnthcc:u iu . . 

(') s .· .. Nun•'""' (."àUT\C":n i\"C!'N'- ~r. pr~..~ í· 

dcnl.P, em o:l•!~nlJ>''nho de nu• penoso dc\·er, que 
mo iwpõe n po>'it::lo l:'ln qne nrP. ncho collocn•fo, 
cabe-me hoj') peln p•·imrira ve1. 1\ mui s nlliàn 
bODT:l de\ fazer OU\' tr minha uebil roT. no re
c into Jesta ou:rusut cnmnm. Sei que -tenho de 
fnllat· dinnt" d" 1nuitns das illnstrn•u~~ do paiz 
dinntc de hilluens adestrados na gcrenein do~ 
n~gocios pttbli"os. c pllr is,;o mcsnw . aquellcs em 
quem com n1zii?. • e presunul todo .o criterio para 
nqlltlntH c snhsfn2er suns Yordude~rns ·nccessida
•les. Como c !'aeil de imaginnr, t :io poderosas consi-. 
tlerações ni'io podem dei:tal' de produzir em meu 
cspirit ô mn be111 natural acnnbamento, tiran:lo..J!•e 
1no:s 11•0 "Jlr~isa HL>t-rdade para a enuncia~'io de 
nlinhas i <ÍM·-

Kste aca~>hnmento , senbore~. sollo·· dê p~nto 
qunndo p~r um Indo atlendo à gravi<jade e ,di f· . 
ficnldnde dn. matcr~a, ao bem met:eeido presti~io. 
que. cerc."' ·o nom e do :mtor do pro;eetq; e ao tão 
lulllnloso qn.outo completo parecer que sobril 

dlc ~mittio a illu<;lrc C< nmus,;~o u qu~m foi 
~ubm~ttido : ·e por outro lao.lo ndo llOSSU recusa•· 
o te~tcmuuho de minha consciencin, que me re
Y~)& a frn'!U e7:a e poucos recur$os de que posso 
'dispór : 5Ómt'nte o desejo de \·e•· satisí~ila pc.r um 
modo conveniente uma das mais J;>alp!tantcs neces
~idnd~s q\10 s~ntimos me impdlerm a tc)rnar a -p.1la
,·ra par:.t ~mittir olgumas cons.idCl'flrÕes sol.ire o 
objccto qr.e se disc11te. . • 

J:o'arei prim~.irament~ n\guu1US reHe:ti'les Sobre 
a mntcria em s;-eral. e ~epois enll·arci nt\ op1·eda~<io 
do proj~eto, do.s~u systema tle suas disposiç~s. 
e por esta . occa$llio apresentDrei unia oit outra 
idéa em dil·ergcnci:~ de algumas de suas disposições 
particulnr~s. · 

P~la lcitiU-a do projecto vc'se· que clle attinge 
a dOllS .fins oiwrsos: }o, Ú · ref:>nna de um 
importante ramo da no,;sa legisla~5o í o di
r~ito liypot\,ccario l ; 2•, :1 crear-ào do ct·cdito ter-
ritorial' · 

Com· i·•ll<tçito no primdro fim quasi que pód~· 
SO UÍ~Cl' . que niio tefl>O$ O que SC chama l~gis-· 
lação bypothccnin. O estudo de obscuridade. de 
conf~'>ih> e de ·multiplicicll\de ~m :-..;uc se achfio 
ns no .. ~lh! leis ácerca de tal mnteria, nenhum co
nhcci•nento .d:l. do que s~ja gnrantin de bj"p<>tbe
eas. Sabe-se <Jnc a lélll das ordenanças em varios 
títulos. nilo menos de lO lci3 têm .. regulado ns 
l<ypothecus. e em todas cllas p rcdominn o s \·s tem& 
de elnndestinidndc, tlc gcneralidade das h)·p·>the
c:~; pela ·e• andestinidade pertqanec6m occultos 
e dcs~onbeeld·•s, ninda mc•mo. daqui:llcs a ·quem 
lr.n's intcrcssào, os ontts que pesão sobro a p•·o
r>r icdndc ; p<:•lll g~n~rnlidnde~sno IP':l'"ndos perpe
tnamcute t."loe os bens. do dcYcdor, -pr.::sentes e 
fntUL'OS . 

{0 SJ•. pl."t!.r:id..cnte CO?H:-ida O S'·· -r:iCi!·pl·esid~~· t~ 
a occupal· a calleil·a.: · 

C•mfundol·Se o prh•ilegio com n l •ypcl thcrn, c nilo 
~· ' discriminn· n IJ~·pothec:~. prh·.ilesh!da da hypo
theca l~ognl, •)UC são co usas nnuto <.h versas. 

Oro, c"n'o· s.; pócle conhcc.;r, nüo ê por cert..l 
~ste u !<S·stemn •tuc 1n:lis po<len\ sutisf:\1.cr :\s uce«s
~idmlcs publie'ls. 

Ma11. como St• não bastasse cslc estttdo do~ con 
fn>< .. Lo " "' <ji!C se llCha il lcgislnçi\o, nhi témos nós 
n ld <lc :?0 <lo• Junho ele 17i4, q_ue, prop<>ndu-se ,. 
ut·nulc:nt· pt•ln t•ab: toJos os aúusos quo existclh 
no fôc·o 11 •·ate r ,•,.pcito, dispur.. não ob~tnnte, no 
nrc. 4 r, que sct·hlo reconhecidos como · ci\S~s llio 
hypothcc~l ~~~ul t .• J.os ll<tucll~s em quo se des~e 
iJcnthl~t.lc •lo •·ur.~o uos que foriio cllpro~sndos nos 
r>m·ngrnph<ls un!ct·ioL"M. 

D->!<lo cutilo nil•> inltnriil> opini\i~s de p::nxistas, 
o\C jUrÍliCOll•Uitos C< , llsumntndo~, do pnr tM inte· 
I'CS<RUIIR •JUC fl~IU'f\SSCID b~·potbcSCS em <)U~ hn\·ia 
iolcnticl11Jc do L"uUio, para hn\'Cl' l11sar a idcnti
o.lucle ti~ clircito ; c dt.qui to'm result.aclo pRra os 
mngi~t rnd<'S encnrrcgndos dn npplicnç:lo da lei, 
ol>stncnlos qunsl insupcrn\'cls pnrn cst.'lbclceer ~ 
gradn.;ilo ti•>$ c•·editos no concurso cl11S prcferen
cins . . 

1\htito bem dis~c n illu•tre cominiss3o' «o qn~ 
ora temos a este 1·espeito não .; mnis que arrcmeiln. 
com pertu<'n!ls modifieatões, do dir~ito rotnano. » 
81ibe·sc. que tJe.;ta parte· o pO\"O legislador po1· 
~:t~~llt!ncia, ficou m'!ié? úqu<:m das convoniencio.s 
soet~~s; · e dos JWinc•plos hoje procliUll<!dos pP,Ia 
scienci:L'. · Assim posso dizer :\cet·cn de nossa lc
gislntiio .o mesmo ']Ue d i" Btnech a t·cspei to do 
direho ron•nno. • E' um tenebroso sy~tcma tão 
r," ·-':-:wcl lL n1i1 fé, tão prejudicial . ."103. cre<lpre~. 
.juào flltal ao credito, um systcmn onde t\1\IÓ se 
pas.~n nas somuL"."lS, e onde nenhuUJ-.proecsso existr:, · 
ueuh.umn combinaçi\o pelas <junes .. se po>sa chegar 
nos g1"."1Ddes resultD.t!os tlos systcmas. modernos., 
Nesta parte parece pois incontesta,·elo. utilidade do 
projecto. · 

Quanto M ont:·o fim,-n c•·ca~iio e insti lui~õo 
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do eredito t , rritorh•l, - é em minha opinião o que 
constitue seu m~ior mcredí:uento. Quem ent~ndr.r 
•Jue o Ilra"'il é c s r.r:'i. por •nuitos annos uma 
113Çt10 excl11si~amentc a~o:r.CQla, não póde deiur 
<le conhecer que no crédito territorial está a pri
rut: ilu (Ondiç:lo «4 s ua prosperidade. Quando digo 
.que por n•uitos anllOS ser:\ nJiçào e,;c\usiv:unente 
ag1·koln, ê p?rque tenho.intima convicç.iio de· que 
'}11 acsquer q n~ fõrem os favores, as pYol.ecçoes 
•1ue se lihcralise no eommerclo, ás artes c l\ in
dust.-in em gerol, elles nno poderáõ prosperar 
senão mediante n condiçlio da ·prosperidade da 
"t::rieultura. (.otpoiado~.) O e:umplo <lo. Pruss iu, 
dR Suiesa, da Polonia, e mesmo da Frnn~a, nos 
con ' 'on c e desta ,.e1·dnde. 

A Prussin, tJaYendo esgotado ~eus t·ecursos eom 
a guerrA dos selo nnnos, e ntendeu que ·eril pre
ciso r eparar suas for çns, es tabelecer uma case 
mais so\ida, mais p~rmancnte da renda. publica ; 
d(,Sde ent,,o se consid l!-t·ou que a agricultura era 
a. pl·imeim fonte de l'íqueza publicn e da foliuna 
das ramiliM ; de~de enti\o .~onvergirõ:o todos os 
esfo•·ços para 1\1! nnimat·, desenvolver do melhol' 
modo possivel a induslria agricola. A idén que 
predominou. cmnn gcmlme11te aceita foi a insti
tuiçiio do credito i~nHori ai, e graças aos esforços 
de ·nm negociunt~ muito cmpreliendedor (Buhrint;, 
auxiliados pelo po.tl'lotismo · de. rei Frederico o 
Grande ) desde o meindo do seculo passado a 
Prussin gozn .los U.:,ucfieos ell'.eit.os dessa insti
\ltição; é ella que lhe ten1 dado a celebridade 
que occnpa como nação a~rlcola. 

Sabe-se que a !-'rança e uma nação opulenta, · 
urna . nn~m:o poderosn, quo tlisp<:>c do lmmensos 
recot·sos, onde ns rcud:as são b:lStante a\·ultadas, 
e ontlc 1\ industria e o commereio tem feito os 
ultimos progressos 1ln civilisação moderna: en
treta nto ahi mesmo se tem feito sen tir a grande 
impot1nncia da agricultura. ; mns de todos os meios 
sugg~ridos ·para nnimlll-a, aqnclle em · que todos 
têm ·eoncordtldo · ó justnmente nn crcaçào do cre
dito 'tenitorial; toJos os espíritos se occupúrão 
com cstn materin, e todos os esfor~os dos seus 
estadistas tcndiiio pa1·a este Jim ; estavB reservado 
para o nctoill lmperndor a realisaçtto do tlto 
grande melhor:imento com que foi dotada a Frnnça 
por melo do dcerelo de ~ de Fevereh:ô de 1&>2. 

Porõrri em nenhum pa'z o exemplo é tiio !ri
~nlc, tão conv1nccnte como na. Porooia . Sabe-se 
o desgrnçndo estodo desse . pa.iz; perseguido., ve
,;ada atrozmcnt•,, a Polonin tem 't'is to desappn
r..;ccr tudo em torno do si, inclusivo a sua nd
c:ionAiidade; ma~ uma só cousa tem prevalecido 
sempre ftot·cscellt<~, o é a sua ugriculturn, grncns 
aos bcm•ficios •lú credito l'U~al. ::>emclllantement.o 
a Allcmnnlm em qunsi todOIS os ..seus cstndos, 
a Bt:lglcn, etc , cw. 

Ora, ~c lt(:S>••fl Ratões mais adiaatndns quo 
nós, que dis))<X'm de tantos recursos, estu instí
tttiç:tn tc111 s•Jo til o bént'llca, o qn•l dc,·cmo,; es
tlet·nr· d~ .:Brnzit, qtxc nilo tem um commcrcio 
proprio, ondn " industria o tlS nr tce e:;t.üo no 
seu b ê l'CO 1 (.Apb lados.) Parece~mo portanto que uüo 
podemos dar um passo n11 carreira dos mclho
rament~s . se•~ que a 11-!lricu\tum primeiro que 
tudo seJa ammnd&. (.A.J!O>ados.) 

O cr cclito agrícola ê destinado a cxct·cer ns 
'luas fttneções por meio de capitaes numerosos 
que c•·êa, por meio de calJiiacs por baixo pre~.o. 
do capitaes reembolsavei$ pelo systema. das an
nuidades. O primeiro, o mais eonsideravel dos 
bens que d6lfe resnlta c emancipar 'u lavoura 
desse eno:rme e ln.so1rcivP.l jugo que llle impõe a 
u sura o a agiotagem. (M1.1ito bem.) 

Pera corroborar esta opiniito não posso resistir 
•o desejo _ de rcpfoduzir as memoranis exprcs· 
sões de um cekllre escriptor dos tem]><!<> moder· 
nos. Refira-mo a Puinode ~ru sua 1nteressante 
obra sol>r-e a m o<lda. o imposw, e o c1·edito. Diz 
elle : "Um cscriptor anti~· a dmiran1-se dos e1lei-

TOliO 2. 

tos da moeda: porém os do crcllilo são mui lo 
mais eonsideranis, X:Io ha nada na escala dos 
interess~s humanos que elle não atl.inia ; niio 
l111 am bi~iro que "ellc nüo possa sati~fszer; não 
ba cnlpresa que não posM a uxiliar, umn vez 
qua St! associe· .a boa conducta ::so tmba1ho. Onde 
o credito é desconhecido tudo 1::u·..ce · :n ertc c 
immo-.-el ; dir-~e-hit> que uma nQit;.<, JWOfunda 
cobre a lndn a nntur~za. Onde ello cxis~c . pelo 
contrario, a actividnde o o genio desen\·ol'<'em 
~t>dn um dos ele.m~ntos que estão á . disposição 
do !lomun, multtpltcando e fceundando as di
ycrsas causas de seu bem-estar, · de se os pro• 
sr~ssos e da ch·ilisaç!io. Compnrai, cont!núa elle, 
a Amerlca do Norte c<Jm a Am erica do Sul: 
aqui todos os fa'\'ores da natureza: al li todos os 
sueeessos <la população, todas as prosperidades. 
E ' quQ os climas favora.\•els, a fertilidaJe do 
solo, · c os rios nnTegaveis do nada. ,-alem não 
sendo convenientemente nu:dliados, e habilmente 
dirigidos. O credito q'u~ tem feito ~oll1 q<te o:s 
Estados-Unidos nos 60 ar111o;; d~coYridos dep<)ic; 
de sua emancipação tenhiio feito 'll:lnis progres~os 
n:t cllrrcira da eivilisa~1io, q•lc . tlS demais naçõe& 
n o correr dos scculos. , 

Parece-me portanto que niio póde restar a 
meno• duvida._ sobre a utilidade da instituição de 
que m e l.enho cx:cupado como aUiado da,a~ricul· 
iura. E s ta ne(;essidade se faz çent.ir em toQQS Os 
paizes agrícolas, e -pYincipalmente no Brazil; mas 
em n enhunHt das províncias elo impetio ella é tão 
imperiosa como naq]lella '(ue tenho a ltonra el a 
representar. Com dor o 1hgo, senhorc5, mas i: 
uma .triste ''erdade. 

O Maranhão acha-se om pl~na dcc:>.dencia 
quanto a a:;ri-:ulturll: todos 0 9 e.fot·~.os dos seus 
administr!ldorcs têm-se quebrado diante ·das ca~as 
que pnra isto t~m concon-ido. Alguns cspil·itos 
mnis interes$adOs . em conhecer a origelll do m al 
tem assignalado varias causas : uns at tt'ibuem 
cssn. dccadcncla à !alta de ~ra~os, outros a.o sys
tema de rotina, outros !< .enorme dh·ida que· pesa 
sob1·c a agricullura ; mas o que parece fvra d~ 
toda a conte$taçito é que lsso prov.!m pt·incipa1-
mcntc do cttltuni .do algod!lo, !J-Uico gcncro d•J 
e:o<porta~ilo que alb tcmo.s., •. 

U!o! Sn. DBrtiTAlÍÓ:-E o orroz! 
O Sn. Nroms Go~~AL\'Es : -O nobt·e d cptrtaJ<> 

snbe· que o mai<Jr CQusumldot· que tinhamos d•l 
arroz era Portugal, qqo lwj c produz tan to com•> 
nós, pelo men.os quan to bosro: pnra o seu con
smno . 

t::uA Yoz:-E o assncur?· 
O Sn. 1:\o~Es Go~~.\t.n:~:-."- província produ7. 

nlg\1111 a~sucnr, é \'ct·dade, mas tambcn1 ainda 
importa de P~rlUimbuoo, de fúnna que púde-se 
dize r que com pequena d ilfcrença andB n impor
tação n par da exportaçiio. 

Pnra se cc•nhccer que s p t-oducçüo d" nl.~;odilo 
em mnloo· escn!a, como se acha n n pro\·mcia, 
não pódo ser favorM·ol à sul\' pr osperidade, ba sta 
nllender-se que este ;;enero vai encontrar uma 
csmnge.dorn concurrencio. n os mercados da Eu-
ropa. · 

O Maranhão niío '[lrodnz mnis de 50 n GO mH 
· saccos, que reguln a 350 mil arrob as · an.nual

mente pou~o mais ou· menos, e ,-ui encontrar noB 
merca.dos estrangeiros a produe~ão de 3 milhões 
de saecos com cerca de 12 milltêes de arrobas 
dos Estados-Unidos. afórn o de outros pa.izes1 
como o E gypto, etc.,. cuja . concurrencia lhe ·c 
íatal. · 

Sabe-se ql.le n cul tura .do algodão nos Estados
Unidos é m~<ito protegida; ãlli o svstem·a. da 
lnvoura c por mei9 de mstrumentos ultimamente 
descoberto.s ~omo mais convenientes, os seus rios 
todos nangavei~, excellentes , -ias do commu
nicação, etc. 

31 
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No llfar:~nh:'i•> f:tlta tu lo isto, e por consc
gnint~ um.n. sr:-me1han.~ t"::Oncurrancia nn Eu:i·opa. 
mata n sua produccão. E' pt·ociso p0is grandes 
eapitnes, e capitaes por baixo preço, pari\. <!Ué 
pos-<ào os lawadorc> cmpt·ehendct• o ensaiar um 
outro A'anero . do eulturn; mais lucrativo, depois 
do se des~mbnra~arcm Jo cnor•no emp~nlw quo 
sobre clles pes~, c ~u n;"Lo descubro utn outro 
mciQ para. s~. conscgLlir isto scnào a. creacão do 
credito territoriaL 

,Hg-uns presidentes não podendo ser testemu
nhRs impassiYeis deste estado de comas, tllln em
pre~:a(lo varies meios p:wa r€m~dial-o. O Sr. ).[onra 
!lfagalhãcs em lSlú, a~lcnden<lo a que o maior 
mal <!Ue alli pe;ava sob!'e a agricullur,, er.~o os 
~n01·mes juros quQ pag:n.Y.to os lnn·adores, on
lcndeu tambcm que o meio de obyinr era a 
instituiçH:o de um banco commcrci::tl. S. E'<. n~o 
foi feliz naB!e .seu pcnsamcuto, p~is " cons~
qucncia tem sido que, não obstante os beneflcos 
cffeitos que destn in~titui(iio têm vinlo quanto 
a:() crnumercio, c01ntuã..> a agricultura COtltin.lta 
em decodencia.~ 

Utn outro aíltninistrador, QU. p~lo intetessc qac 
lha insph"aVil (l :SOl'lC U:l p•OYÍaCi3. Cm que. hn.via 
nascido, nu :porque desej:tssc um titulo d~ glo1·ia 
para a sua admínistr.l\'ão, fallo dv :Sr. Frrmeo 
de Si, tomou a peito esta ma teria, entendeu , 
como eu enicndo. que a ·causa do mal cstnn1 
na c11lturn do algodão, e por toJos M modos 
procuo·ou substituir esta cnl tu r a pelo fabrico do· 
!l-;sncar, envillando p.aL·a . í.O todos os esfol·~os, 
co.n. cljnva~lo pelos seus r.migos. 

Ell'3, 1nais feliz qu~ sou antecessor, atinou. cmn 
n cuu3a do mal, , porC.m etn pat·te enganou-se 
1nmbem quanto <lO meio para obvial-o. Ki'lo atlcn
üeu que n cu!Lurn da cnnna é de \')elas as qtte 
nós temos a que é mais dispendiosa, a qtte de
maaua. maiores sacrillcios, que a provincia n:Lo 
.<::sta\':t pat•,t is;o préparaua, que cmnpria prímeio·a 
•1ue tudo nlli..-iar a Ja,·oura das rataes cotlsc
'lttencias dessa calamilasa quadra de 1S3!1. Sti 
o norte da. ])rovineia, onde n. l'CYf'lluC:i.o m~n r1s 
~c fez s entir, pôde rcalisnr a subs!itttiçiio de um 
pot' oulro g~ncro de cultura. 

O nctua.l presidente do :>fa,·anh:i:v, o Sr. Oh·!n
pia i>íachudo, tem sido incansnvel em po·omÕ\·~r 
o hctn d•t província; foi o primeiro que deu im
pulso á colonisa.çãó est.ra.ng~ltn.. 1\enhnm t:1ulo 
eomo cl!c tem desem·ol\·iclo n ~'"~t~mn rlc \'Íaui
liJade, e otllro.:; ntuitos tu~lho1':J.inontJs, tnas ncut 
púl' isso d~ixil da r~conhcc~t· QttC a ttgl'iculttu·a 
Yaí em d<!cnd(!nci3. 

~)ú. yl,: pots ,,.._ Ex.t S1·. ·p.-esi<.lentc, flllC eu não 
pO;$'.) UdXnt' de O.pplaU•Jir <:Ont YÇl'o]l\dcÍI'O Cntlllt· 
~iasmo a aprcsenta~.ão dv um projccto que, tendo. 
pJr fL m dar valor :í. proprindade t~uitorinl, crco. 
vara os agt'icultores abunJaates garo.ntias pnra 
llll.\'Cr os lllcio5 com que poss~o augmcntar o.s 
suas forças pr<>uuctivas, inspirando aos capitn
lista.s a nccessaria co nfinaça para um s~:::m·o eül· 
prego de s~a fortuna. 
~ilo nos mudamos com esse tal ou qttal estado 

de I•t·osrcridade em. que se nch:io algumas das 
províncias do irupcrio. Ella só seno para dcmon
s~rar de quanta f~rti !idade é o nosso solo, q unn to 
sli.o entre n0s abundantes os fa,·orcs da nnturcw. 
Entret-anto ahi mesmo 6 que é que se observa 1 
. .A acçâo goyerna.tiva promo,·endo a~ ,·ia.; de 
communicação e alguns cn~aios de instruc~ão t'ro
fissional, 

2>fas .; mlnba co1w:icçã~ que estes dons poJc
rosos au~iliarcs · niio · podem produú1' todo~ o~ 
b~ns de que s:io sus~e)'tiveis sem <Juo sejâo for
t.iíicado.; pelo ~redito. Entendo que todos de~em 
marchar conjunctamente, e se e pr~ciso estabe
l~cer a. precedencia ~u nii:o hesito em dnl-a :1 
este ultimo, porque IJ por meio d•lla que se põe 
~n1 modmento todru; as n'olos do interesso; ü 
por meio de \la q uü se mul\iplicão oos recursos e 

que se ,rcalisiio ns grandes oper:lÇÕcs.. Haj<1 vist<1 
o credtto commcrcinl ~ o credito finnncei ro quanto 
<tOs n~gocios do es tnrlo. · 

Fcitns e~tas obser\'a,õct gcl1les; entrarei n« nna
lyse do projeeto. Sobt·c u, matcrin hvpothccaria 
tem h'wiuo grand•!S <l:iY~rgcnciM na· le,.,isb,ã<> 
de todos os p~izes, mas t!ntru todos· os system<ts: 
ndoptndús sobre-snhcm os syslcn.D.s atl"ut:io c 
Ír:tliCCZ. · ' 
P~ lo ,.;ysten_ul allemào e:<.ige·se :t transe ri [)C :i o 

de todos O$ totulos de trnnsmissizo de propril!dac!l!, 
das cc;silcs e sobrogaçõcs; assim eomo a inscripção 
de toda~ as hypothocas, quer legaes. qner con
venclonacs, quer pri\·ilegiarlD:s, etc. São sujeitos 
:i llypothec:t todos os immoveis,' os direitos r cac:.;. 
e o.; inscriptos. 

Pelo systema frn~ce·z, P'rém, até 1s::í~, ni'ío se 
e~i~e a tmn~cl'ipçi'lo dnq uollês titnlos nem " in
scnpção das · hypothecns lcg-nes; s•; erão sujeitos 
h hYJ?Otheca os immovcis c·· usofructo. 

. Vejamos como süo ·cõÚ~s e outms. qucatões re
' S?lvid:ls pelo projecto: só se reconhece tres espe

ClCS de hypoth~ca, a privilegiada, a. convencional, 
e· a le~a1. Nilo ·ad~itte pois o ·nobre 1ninistro 
<.l:x justica a hypotheca judiciaria que s" acha 
~onsa~;rnda em muitas. legislações cstt·angolrns, 
tnclU$\\'e as dn França e All€mnnh:~.. Consiste 
esta hrpotheco. no direito que tem o credor, p ~lo 
símplcs facto de obter uma sentença, de designar 
ou r~querer aos tribllntúls .. qne designem al:runs 
bens do de\" odor para a gnr::tntia do j ulgado ~ tõ 
á dt~cis:'io elo piei to. ~ 

P~lo nosso direito antí~o sõ tcuio;; um caso desLa 
ordem naot·d. li\". 3•, tit. Sl, quando a'sont~ncn 
peh\ Sllll. importnncia aln·an;:c qunsi toda a. fortuna 
do devedor. Nn Yerdndc não !to< rnzó\o que justi
fique n1uclla especie de hypotbcca. tiio gcrnlmcntc 
admittidn. nilquclles · paizcs. Creio que sub~istindo 
em vig.>x n disposto na r eferida ord. c o direito 
qnc pelo § 7• ao art:to se rcsalvaao cxeqpentc 
para proseguir na cxccur.ão contra o ndqmrcntc 
dos l1ens do condemnndo, 1::erbi gratia quando são 
alienado$ em frc~ude d:\ e~ccuçào, tem-so g:J.r:l.ll· 
tido ""li.~ientcmClltc o dinhein •lo credor, sem 
n necessichdc de mais um o.,u, sobre a pTO· 
~~~~ . 
· O. ncb,·c miuistro, de accordo co1n o que se 
acha determinado riO$ pnizcs· m:tis cultos, o se
gundo ambos os. systetnns que t·,11ho tratado, de
terminou no seu projecto a puhliehbdc c a <!spc
ci•llidndc· das hyp0theeas, prcscre,·endo t..'\n,bcon o 
l'llJ!i~tro gaml pela f<mna scgniutc. ·(Z.,J.) 

Qttnnto â tt·an;;cripção, é esta um Llo3 potüos em 
que mnis discoo·diio os Jou• systcmns. 

Pdo systemn r,·aaccz entendiil~ lltUitos, "frente 
dos qnncs M nprcsentav<1 1{. 'l·rouchet, <)llC as 
transcripr.üc~ nãc. dcvHLo •cr a<.hnhtiu:.s. Recor
do·tnc que cllc se fundava no direito enonnc llc 
1 1.'2 por cento nU\ estabelcch\o pnm ~ cumpri· 
monto deSIJ\ fúrm:o.lidadc. 

Uma ontra mziio foi que sP. devia facilit~tr toJns 
n> opcraçõ~s de cr<!dito, c -que o cUioprimento 
ela tmnscl·ípçiio ia embara<;ar essas operações, j:\ 
por falta de ti titios, j:í. pela obscm·ida<.Lc que ellcs 
ap!·cscnt:w.~o, etc. Mas quacsqucr qu~ scjil:o as 
t'a7.lí<:s qnP. pos<!io s~r apres~ntadas eantra . ns 
transcripçõos, não podem prevaleeor em vi;ta da
qu~llas em que el\as se apoiiio. 

Primeiramente, entre nvs não existe, ou pelo 
mcno~ nüo tenllO eonhecimento de que hajn. im· 
posto nlgum sobra as tmnscripções. 

O Sn. Mmr~'rno n.~ Jo'ri').\ :-Apoiado.. 
O SR. Nu~E$ Go:-ll:u\.;&'1:-Depois di'sso, niio se 

põ:lc desconhecer que a troriseripç:io õ. uma condi-
ção de publicidade. · 

E. preCISO primdro QllC tltdo conhecer o direito 
que assi~te :'tq ut;olle qt~e hypotheca, on Q.Ue qttcr 
vendt;or, sem n flU<'> niio póclê existir a confiança. 

Niio digo ~ue a tra.n;crip~.ãa seja como 111.1 Al-
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lemanhD. de tn1 fórma que impo•·te a JlY0\'8 da 
propriedAde . contr:. todos que se poS$00 jnl:;nr 
PI'<'JUdie.tdos uesdc que se insistisse nestA idéa, 
seria. facil conccbc>·-.;c que.nta difticuldadc haveria 
para que qualquer transae<;ão se pude~SSe realisar. 
Portanto concordo eoni o nobre ministro em qu9 
seja a . transcripção por extracto, e ·sem os e!fei tos 
do direito allemão, apenas como uma bas~ para 
que o comprador e credor possão saber o direito 
que nsslstc aq Ycndedor c llO de,•euor. 

Devo porém . fazer uma observação. Pdo pro
ject<:l parece que só são sujeitos {1. transerip~o 
os títulos de trilns.missão inten-iv~. excluídos 
assim os de "ausas mortis. Não rer.onh~ço entre 
nós ra.ziio suíliciente para isso. Sei que esta opi
nião tem s ido adoptadà em Frlln~n, e que se 
npoi:o eJD grandes autoridade~; como n. de Tro
plong; rnns é preciso nttende1· IÍS razõos cspc
ciaes qno a.\i so d•lo_. Etn França o. propriedade 
se estab~lecc pelo simples f<leto il11 .6lioçno; sem 
neccssi<!nde do nl:;.um outro facto posterior, e a 
juri~prudcnc!n francezn tc!ll sido uniforme em 
reconl•ecor tt rxtensiio dos direitos do l1erdciro, 
que p&dc •alidamentc alienar qilnesqucr bens im
moveis, sem sujeicõo ~ ne<;ões rcscisorias. 

:hfas outt''l ó c direito que nos 1·~e. Entre nós 
o herdeiro antes das partilhas nao pódc dispOr 
dos b ens do casal; clle só goza dn posse ctvil 
com os etrcitos da nntur:tl pelo al\·•<rá de 9 de 
Novembro de 1751 para que possa usar dos re. 
medias possessorios c ~nis effeitos que lhe são 
inbcrent.s. Todos os nossos praxisll\S · reconhe
cem nos dcn1nis intcre•s:ul.os do ensal o direito 
de annul111r a .. !lYnli~çües feitas antes dns par
tilhas; c só nconsclhno que subsist~o ,-nlidas 
quando h a outros bens e•tui nllcntes com que 
possão ellc~ ser :>.>:Juinlwados. Se pois os titulas 
de trnnsmiss.~o p01· esta fôrma esti'to snjeitlls 
ús mesmas ~nncJns c contestn~õcs que as da 
t•·:msmissilo inter d~os, não descubro rtJziio para. 
que JiO~sl'ío ser cllcs disp~nsados · dll necessidade 
da ·transcripr,ão. 

Vnmos :\ outra parte do r egistro, que com
prebendc a inseri~.'io das· hypotheens. 

F este o ponto ctn q~e se extremão princi
palment.c .os dou.; syst.mas, e em cuJa d iscus
l>âo mais se tem empenhado os primeuos juris
consul~os. T1·oplong · _c ··alguns· outros que·.a~optão 
o diNJto fr:inccz crrtcndem que as bypotbecas 
legues da . m ttlber casada e do orphr.o niio dcYem 
pot finmn nlguma ser sujeitas á ínscrip~.ão: 
que a eocied~dc n!io póde nbo.ndl:'nUl' pessoas tão 
dignas do. maior }lrotee~ão pi!la sun triste eon
di~iio n mercõ de sua !t·aqu~za o inexpcriencia, 
ott ao descuido c uegligcnein de seus admin1s
t•·adorcs, e <J.lle é mesmo eonvoniontc loYantar
sc umn barreira. ú facilidade com · qnc ·muitos 
llomcns desngr(ldOS arruiniio o. sua fortuna ~\a. 
v~nda c hypothccn. · 

Outros por~m. como l!.fittcnnnier, que. se prc>
nnnciâo pelo direito allr.müo, su~tentiio que a 
f:Ociednd•l ni\o d~V~ 1\que!lns aessollS mnis· que 
um t ituto h):potbcca.río; que nuo é j•lsto que os 
tutores c mnridos solfrão um ~:•·a\·ame perpetuo 
sobre a sna propricdtde, c tolhidos dn li '-ro dis
posição dos seus bens, c ~u.e o interesse· pu
blico que clnma peta creaçao do credito hypo
thccnrio do,·'e estar ·muito neima dc,;sns consi~ 
derntões. 

Como se ",.,;, ha por -um c -outro systcn1a ra
zücs tiio cheios cfe jristira c· <te lanto peso, 
que nã<1 ·podem ser -deso.ttendidns. Daqui nasceu 
um S)"t>~ma mixto que J·.l· tinha· s ido ndoptado 
pel:l l:'russia em umn or ennn~a de 1783, consis
tindo elle em presuever·se · à necessidade da 
h::seripção de tncs bypoLhecas, unicamente quando 
tenlulo · de ser eompromettidos os bens óaquel
lcs contra ·qnem pesão as bypotbceas leg~e~. e 
medinnte muitas condições de · prazos, publieida
d~. nol.ifica~ões, etc ., etc. Na 'l'crdnde; este pa-

rcee-me ser o n1:.is digno dP. ser preferido, como 
que concilia os interesses tiio sa~:radus de 
uma c- outrn parte sem o~ incon.-enicutc~ apon
tndos. Elle tem sido ultimament.e o mais nera'
mente adaptado, mesmo· em França por uma dé
cisiio do tribunal de Cns;;ação sobrQ UIH pleito 
movido entre a mulher e os et·edo res de um 
homem do nome Vabne, c ultimamente )pr um 
decreto do aetunt imperlldor de 22 de FcYcreiro 
de 18õ2. 

O projecto no.da diz. a este respeito. Consagra 
apena~ uma autorisnçâo ao gov.;rno para re"u1ax
n fórma da inscripcão c determinar as pessoas 
q uc deveu\ l'equcrel-a . 
D~sde jli declaro ·que· ·não tenho a. menor du-· 

vi~": ~l conc.ede~ a auloriSll.~.iio q~c pt'de o !'obre 
m tmslro da )Usltça, e o faço eh.!IO da. ma1s il· 
l imitada confiança que me inspirão seus estudos, 
sua illustraçi'lo, e os desejos que tern S. Ex. ma
nifestado de estabelecer no paiz a instituiçao do 
credito rural e h,·pothccarío. Mus devo observa~ 
que ha nt:;um pe'l'lgo na amplitude com que se 
acha conceoido o art. 10. 

A approvacão deli.nitiYa de~tc projecta pelo 
corpo 1e"l~lativo lJóde ser demorada, e emquanto 
ellc não é convertulo em lei circumstnncias podem 
dar-se que obtiguem. S. Ex. a exonerar-::oe do 
cargo que dignamente oceupa. Outras poilem ser 
as idéas do seu successor, o q\\e é tonto mais 
de rcceiat·-se quando V<lmos que q,oalqucr do~ 
dons systcmns exh·emos têm por S l respeitaTcis . 
autoridades e mui Yoliosas t·azues em que s>! 
:firmuo, como já ponderei. . 
. Assim, sem entrar na pa~·te propriamente re

~;ulnmcntar, c que não rleYa fazer parte de uma 
lei, acho . com·enicnte que entre as bases com 
qttc cumpre ser estabelecida a. fnscripçãü se 
dc_ve mencionar a itléa que tenho !ndicndo como 
pref~1·ivd, c com a qual suppomllo esta\· de ac· 
.cordo o nobre ministro. 

CQn sn;rn \amhem o projccto a necessidade da 
r enovnçno das inscrípçÕ!!$ depOis de trinta nnnos, 
e nisso. vai de acCQrdo eom a maior parto dtt 
legisla~.iio cstrnnll:eira. Com 1·azão tem-se l!nten
diuo quo a inscnpção não deve atTeetar iUimi
tadnmente. urna propriedade em p1·cjuizó do p>'O
pricto.rio, que !icn tolhido da linc disposiçãO de. 
seus ben~, quando tem deixado de exis tir o mo-
ti'I'O da lnscripção. · . 

Cumpre porem quo 11 renovação seja decretada 
de fórnHl. tal que n iio ponha o credo1• em umn 
constante necessidade de recorrer a elln, ou de 
ver inutilisadn a gnrantin de seu crodito por um 
engnno, ou um OSCJ.UCcimento muito naturncs. 
Em lo'ran~a a prescrlptão da inscripçüo opera-se 
dentro de 10 nnnos; e~n outros paizcs de lõ e o.t<5 
d~ :..o ntlnCIS ; porêm o espaço do 30 nnnos tem 
sido o mais ~Cl'&lmcnto seguido ; c cllc W!lln·so 
conforme no ptiucipio niloptndo p~lo nosso dirdto 
pntrio a outros re,;peitos. 

Hn porem uma . h~-pothcac em 'lUC pnr~cc-mc 
con vemento ftl7.cr-so uma ex co peão n c . .;ta rG::ra, 
c .-em a se1· a favor dos bancos !1 ypothccarioo, 
como moi o de nnimnr.so a or~nnisacão dclles e a 
facilidade dfl suas operações. E es34 idén. n ão seria. 
nova_ Em França, ·foi ctla det~rminad:l em favnr 
da socieilnde de ct'edito territorial pelo nrt. ·17 do 
decreto de 22 de Fovoreiro da 183'-l, ondo SG dis-· 
piie que .as inscripções eo! fu.vor dn mcsmn so
ciedade durariii-o sem necessidade de rcnoya~.iio 
por todo o tempo da divida. 

Como uma outra base para a inscripção esta
belece o proj ecto, no S!- :J• do art. 10, que a· 
;nscripçllo dn bypotbccn do orphiio c da mulher 
casnda fica sen·, etr~ito um snno <\o pois dt>. ees- · 
snçao da tu te lia e da dissoluçii<> do rn!Jtri • 
monio. · 

E' justo que não continuem a supportar_esse 
onus os llens do marido c do tutor dcpoi~ q_ue 
tem cessa<!o os moti\-os do f.tvor dn lei. Acb<> 
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SESS:\.0 EM 2n DE JlJNHO DE 1855 
porc•m qne ue,·Q se•· m;ti,; limH:ulo o pa·;no -cs
Lüuido no p•·ojccto. Sem pretender o d~ 5 annos 
;;eguido na. Toseana. nem o de ;,J dias <:'111 Po•·· 
i.ugal parec l-me ;;uffieientc o do r. lllC7.~s. t:mto 
m~is quando fica rcsah:do o caso de h:wc1· qucs-
Uo pend~nte. . · 

em ,los pontos qui' 110~ta materin !.én\ si rlo 
Ul.Uito controvertido, é o àus cessões e .su0roga
r0c$. EntenJcm uns qLl~ est:.s n.:1o dc\·em pro
(luziL~ effdto algum. senão depois d<l cornpctentc
m~nte in5criptas. Outros pugfl:=iO pelo conb~arl.o, 
exigindo mesmo que possão cllas t\ll" luga•· por 
meio de :<imp\es endossos. A\\Qgão para isso que 
estando a llypothoca. co,lstituida por meio de éS· 
cript1;ra publica c de-ridamente r~gjstrada, p:ar 
l1em dns trnnsacçü~s dcYcm r.s s~us títulos ter 
"~ nl•Jilmos privilegias de que gozfio os t 1 tu los 
commcrciaes, do que nenhum incom·cníentc te
sulta. A il!ustrc commissão tJromwcia-sc por esta 
opiní:to, e eu entendo que o projccto não lhe e 
ínfcnso, porque n ins~ripç:rió qu~ !thi soe pt·esum~ 
é toun facultati,·n. Pelo menos nno do;;cnl>1·o dis
posição alguma em t-o do cllo por onde se ol>dg1\C 
ú nec~ssidado da. escriptura pu(Jlica. 

Feitas cstns rcflexõ,,s sobre os pontos mais con
troYct·tidos entre os cscriptol·es que tê>n t rataclo 
da matei' ia hypothecnria, farei ·ainda breves obscr
Yaci:ícs sobre uma ou outra particularidatle. 

::-<o § :)c do nrt. 2• dispõe-se q uc só ppdc Jn·
p<:\thecar quem póllc alienar. E' e<te um prinCi
pio de ta!\ta con\""cniencia 10 j11sti~a.. que não púde 
s~r vantaJOSatnent~ combatido. Eutrctanto no§ g, 

-di.;pC.~-se que o marido púdê hrpotllccnr os bens 
immaycis sem consentimento <la mulhc1· Acho snm
'u1amentl! pcrigvsa umn. t'al ::tutorisn.ç5:o, o toda e-m I 
<1 ctrhuento U.cssa grn·antia 1micll concedida ás mu· · 
lheres contra a prodi,zalidndc de seus maridos. , 

Em n~gra nenhuma mulher se appüe aos con- 1 
tractus colleb,·adoa em bcneüdo do CJlsnl. Ellas 
i"liio silo mais do q>te um docil instrumento úe I 
nOS$M vont:tdes. Algumas ha tncsnl o que, obse· 
cad:B pelo exces~h·o amor que tt·ibutão aos seus 
mari<los, ronsentcm em todos os seus Clsbanja
ll1Cntos; se alguma l1om·cr que caprichosamente 
se opponha a um contraclo tle rcconllecidn uti
lidade, molhar será que sub5istn o •·ccm·so nos 
1naglstrndos para· supprir o ~eu cunsentbnento, 
que atltorisur-se que sejiio todas cllas sac•·ití
cadas. 

Ko § 4• <lo mesmc atli~:o so tlispõe tambem qno 
ú preço do seguro no ca>O d~ sinistro LI "'"é li c o~ r 
subrog-ado no lugar do immowl destruído. 

Ac\10 mnito pt·cvid.cnto ~stn disposiçiio; mas 
parece-mo qu~ est:t 1ncomplet:1. Dc1·~ria tamt>cm 
:~brangcr o c:lSO da ucsnpropriação por utilidade 
publica q~ndo csth·c~se hn•othccn..to o ilnmo,·cl 
dcsapropnado. 

Limitto-mc, St·. prcsidcnt~. ás o!Jserva,õcs que 
t<:nllo feito. Nno emprchendo uma nnnl)·se com· 
pleta do projecto, tanto mais desn.:cessa.ria, quanto 
me acho de pcrfei!.o accordo em todas as outras 
sua~ p~ries e disposições. EntQndo mMmo qu~ 
(:[[e revelll tnnta erudiçffo da parte de seu iUus· 
t,-ado autl1ot•, acha-se tão hem elaborado (aJJoia. 
<M$;, quo é tão cheio de 1\\edjdas utciG, e tiio 
transcendente em ~tnnmn, qlle, quando m~sm0. 
~-. Ex. nã.o tivesse já p~estado scn·i~os mlli rele
l"Jlnl"-S na. pv><içào etn que se acha co !locado e 
não tiYessc mui brilhantes padrões de· gloria' e 
outros ·tnulos p:u·a :recommcJJtlarem o seu ndmc 

· á gratidão c bene\·olencia do paiz, este só traba
lho seria bastante pam angariar-lhe o t•econhc
cinaento c as bcnçãos de todo~ aquelles que am:io. 
o IlrnT.il c que verdadcit·amente descjão o seu cn-
J::fllndeeilllento. . 

Y úTt:"' :- lfHito hent ~ 
o ..... l•"n1-•ru" :-A camnra conh~c as minhns 

,·rl•ir!lt,('IK a. l'••Rp•Jlt.o cln U)!ltcria. em discussão. l.4'oi 
f.' I li COfUlfiC}IlfllJd~ tJ•-.. \\111 pt>dido U'l.CU OU de UUl:l. 

Jcmbrnnça mink1 qne panl est•J proj~~to 'SI! no
niOOt\ u•ua·commissao especial dt~. qual fiz part{!. 
lnr~lizment.e !oi clla privat:la do sea relator c n:lo 
pôde Mnlinuar os seus trJ.balhos ; o l"elator ~r:t 
a S•·· tninistro da justiça. ·Niio tívem~s confe
N'nch algunn sobre a ma.tcria· de> projecto, o o 
nnno passadO e11 vl·me n:1. neces~idrtde d~ 1·eti
rar-mc dl.!3ta commi:;são~ sem eomtudo dcsis.ti.r 
do íntent" de queror dotar o mcn paiz eom umtt 
lei d~sta natttrc>:a, de que elle tartto carece. 

Ton>a.ndo agora a pala -rra niio tenh-o por ünt 
óppÔr·U\0 as í d éilS C>ipÍt!\eS dO projecto, ffi<lil SOil 
filho de uma. tJro'•inc"tn aonde domina qllasi ex
clnsh·amentll hm ramo de la,·ollra qll<'< tam do: 
soffrer com uml de s11as disposicões; esse r~mc• 
de lavoura é a indnstria.. do nssu~:n. l\. parto do 
projecto 'lue lhe aiTecta v"em a ser :tquclla que 
acaba inteiramente, sem d~r-Jhe sul>stituto al~tun. 
com o privilegio de integridade de que ella actnal
mento go7.n. A primeirn parte pois do mett dis
euL'S:J \·er~:lrá. sobl.·e estl! pnntD: na segunda. ~~a
minarei outros di!fcrentes pôntos do prôjecto s<>br~ 
q nn ó necessar~o algumu.s reflexões.· , 

SenhoL·cs, a inxetu.r.l da. eo.nno. do assuear se 
ncha em um estado digno dt> toda a atten~i'ta do 
e,wpo tcgislatil"o. (Apoiados.) Bra\()s escttn-os não 
póde ella l"ece\}er; braços lin~.$ são custosos tlc 
obter, e iiloneos niio se ncbar:1õ de prompto par;t 
o ::cu ma:neio :. c emqunnt~ no nosso p:1.iz hou, 
'l"er~in terras hara!<'ls, e•~quanto no no~M pai7. 
o~tros quaesquer remos de industria fornecerent 
ao t.-nbalhadot· altos salat•ios,, a ln\·oura da ennna 
de assncat· n~o poJ~r:. jn.mais rcct·ut.'lr braços no,; 
co lo nos li \·res ; nà.) pod~rá. tambem recru fat• l>mços 
entre n. p·ovoac.:io inuigena, qualqttct· que S<'ja u. 
sua espeete. Tem o.ntc o seu fnturo este~ obstn
culos.; tem uma nccessida:lc impcrio>a r! c np "t"· 
fciçoam~nto dos seus processes (apoiados); pred;;a 
de acquisi~ão de macbinas m~uernas qtte substi
tuão ou cconomiscm o trabalho manual (apoiad'os;: 
precisa, Sr. presidente, de educaçãl) profissional 
(apoiados), c de eonheciml'ntos chimicos (.-lpoia
do,·.) O paiz não tem os neccssario.;; estabeleci
mentos aonde· nvs p:.ssamos bebe~ com pro\""eito 
esses conhecimentos {apoiad:as) ;· o paiz niio t.;,m 
escolas profi.<siouacs donde se . poss1lo úbter mt>s
trcs do fazer assucar c bons feitores eom a;; q u,~. 
lido.dcs neccsstl.riu.s para bc.m d~rj~(l' essa ln.vcHn':t. 
(.-!Jloiaclo$.) 

l'rocut•ilo os nossós la \Tadores ass<ntar as m:>
clünas d~ -.apor. c Yilm-se até cntbara,ados pe lu. 
~areuci" de pessoal suf.lidcnte <]no poss:1 it· ali· 
me1üanJo o fogo 1\3 -gráo de co.lo1· ncec~~nrio pa,·,t 
sust~nt·w n~ úpcra~ões do vapor; [H·ocisão de t1ulo, 
senhores. 

Para vbtc~ estes mclhoran•cntos, são l!'"cciso.~ 
capítacs: c onde os ir~o bll-Scar 1 quetn lh ()~ rúr· 
necerà? Pnrn <>bter estas mclhl>ntmcntl)s, para se 
marchar bem, ó preciso olhflt ao passa,lo, c " 
passu.uo é. triste pu~a a uossa lavollra. oucrau,. 
com dh·id:,s ilnmensns, que~ prl)venicntcs tln acqui· 
siçuo de bra~os para o~vinr o. fal~a.9•1C de\·e•·i,. 
se o ti r-se em consequencH\ da cossaçao <lll ll·a6 cl) 
d<l escravos, quer onerada de dividas por ca.usa 
de tornas c reposiçü~s em \'i~tude de p:u·tilhas; 
que>" onerada de dividas porque lAmbem os nos
sos lsxrado •·es da canna de assuca.t" se as~~me-
1 hiio a esses antigos c grandes· :propriet.ario< J.:\ 
Europa, (!ue pensando que ·semp•·e o~ seu.~ pro
duetos teriiio esse• preços fabulosos que ontr"om 
ti\·erão, d~seansoí.rão por muito tempo, :l inc•·.,; 
da. rotina, e &e dérão a despez:~.& não compn~i
veis com os seus recu:tsos [apoiados) ; q oe•· por 
estas circumstAncias, quer por outz:as quaesq~ter 
razões, a divi~a da nossa lavoura é grande, nm
guem poderá dcsconhecêl ... ), e a crear.ão ou. cst.a
bel~cimento d<"> prh·itegio de íntegridadc a.ugmcn
ton esse grnnde mal. "(...tpoiados.) Nos seus 6rar.o,; 
repousá di-o ~es:ses la vradÔl'es, e, senhores~ nãu 
preYÍI"":iO O (utUrO que OS espet·a.va, futurG <llll.', 
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:Hgim ~~ü"1o o p••c,;~lÜ·), ~hcs (~ ht!nl tri~ie~ 
<,Apoia<!os.) • 

1:\a lninh~\ pro,-inda, senhores. tinh:l a )a~ 
-,,.aura uma. ínstitntço bcncticn. '1,ll~ lhe rornecla. 
1netliantc ·amortlzac:ão ou nova-;i'i:o do eontracto~ 
os fundos ueces.;nrios para linar-sc dos etr~itos 
des~a- graJu..l\1 div.da, ú C3Sa instituição, que 
nunca, :senhores, teve UlllO. un'icn. letta protes .. 
tad,~ dos nosso~ ln Yrndores ( ll'JlOiadosi <;S'a ins
tituiçiio <l~,;appar~c~u. f~i abson·ida 'pelo llartca 
~aci,)n:tl !.. (Sen~açtio.) (.l<tntro mezes é· o maior 
Ci!pSÇO l) llC se dará d' v'ra em diantu. para· o \'~!l
cimento deSS'IS lett·as, o isto não tmrá graves 
difficuldaúes A nossa la1·om·a? (.-tpoit.ulOs.) Eu 
não posso ·pr~ver nt~ .non·1a essns diffu~.nldn.dcs 
poJerâi; ir. 

::;~ pGis a lavourn se nclta. oneraJa d~ gt•andcs 
<Clh·iJQ.s, Ua dh·id~s que pa-rfio em um circnlo 
niio estreito; se o ,-u\ot· 'les~:~. propl'iedadc con
siste esscn~ialmente no valor doõ cscm,·os qu~ 
as maneião, tirat-lhc~ de repent•l, sem substitutv 
digno o ·apropr-jado, o privUeg~o d.., integridade, 
é por cet·to dlw a•o a que todos esses pe,ltt~nos 
credores de tres, quatro, ciltco, seb, on1.e contos 
de •·~i& quo rnuitu antltM, pt·incipalmcnl<J pelos 
fornecimentos qnc lhes f~zcm, côrn1o como certas 
aYes · de mpin>t pl\t'a u carniça, e necessaria
mente it·i'io agsrt·ando em tudo quo.nto õ cscm,·o, 
sondo para isso e . .;pecislmlllltn estimitln,los pelo 
dos&j.> de g1'Bnues lucros _Pela re~ne$sa. delles para 
,.,s ' portos do sul; c vos V€t'ets em bem pouco 
tempo engenhos, nli,\.,; dotad<'S 'de bru('os ncce$
sar-(os pa1':t o seu mane-iot do repente 1·et:lnzitlos 
a um t~l ·extremo que nao poderáü mais dur 
um só passo. (llpoiaà'os.) 
S~nhore5; attendeí, bem a. estas CÍl'Cmnstancfas, 

attendci a. que (.'Ssns oHicinas, [pennittt\-se-mc n 
expressão, ess:>s m:mufacturas, que outra cous,\ 
não são esses engenhos de nssucar, ctnlim eisa 
lo.\·c.üra. ficani reduziJa a um nnmet·o muito exi
gno de ~stabelecimentos em actividn<le. Tlrni-lhe 
essa intcgridnd.:., ~ssc privilegio quo de,·eria 1111-
vcz Pstender-se até ús proprias erianç3s cscrn•·as. 
c vercis qu~ de repcnto Súrilo dccimndos seus 
braços: qne essa decimnçiio trm·,\ n rttina desses 
estabelecimentos; fnr(L mingoar ll I'CCeit" da ad· 
minish~a~fio provindn.l ;· fnrt·~ m~ngoar dn 1ne .. ~ma 
sorte a receita de t:l.'portaçiio pe•·tencente ao go
,·~rno gerrtl, e trart'i: uma ínfiniuadu J~ mo.l~s 
<tnc é preciso pt•evenir. 

Os pl'incipios economicos ,-, vct·.Jndc q<te com
batem e~~o prh•ilcgio; m:ls clln existe; c os prin
cipio~ cconomicos tan1bcn1 condemnão a rapidB 
>mtdan~a de um pat·a ott(ro extremo em matcria 
itio d~licmla. 1--Lz•oiaclo$.; 
S~nhorcs, 11ns colonlas ft•nnce:>,as de ?l{llrtinica; 

G\tadnlupc, c Guyana, o codijl"o Ci\'il de Napo
le:1o niio rccel.lcn c:tecttr.i'io nté lS 12. Ell:igia-sc 
uml\ lei. umn medida 'll\C fi?.c.>sc dc;nppnrccct· esse 
c;;tndo exccpci<mat d•l não regc1· 11 legisbçiio 
civil da nteto·opolc tts suns c.;lonias, estado ~x
ccpcionnl tnmbem, pot•qttc coloniO: hav!n, a ilha 
<le Bourboo. aonde imperava o oodi::t•) ci~il do 
Napole:io. O qtte flzeriío o3 estadistas f•'atlMMS? 
Aeall!í.ril:o de romania eom esse estado'/ Nilo; 
depoi~ de mandarem eonsu\t!\1: todas as Juntns 
admini!trath·as, todos llS tribünaes de 1~ e 2• 
inst:tnci::., depois de· grande e atura 1o estu•lo, 
sómente em l812 uma medida foi inicinJa. E com 
es~a medida o que se C~z ? . 

Senhoras, não acabou de romania ou de es· 
talo com esse estado ~xcepcional da legio;laçiio e 
concedeu dous nnnos, qua~do o go,·crno só pedín 
seis mezes, paro que n nova. legisl~iio prinei
pia~se em parte a exeentnr-se. Tom!lrào-se outras 
medidns que pt•e;ern\rão o flltllro des~<LÇado 
dessa eolonía s~ acaso essa. medida consistis3e 
na puro c simples exeeução do codigo ci.-il 
francez nos territorio• <lesses lt1gares a que me. 
referi. 

A intog.ridado e·st~nd6u-sc :~. tetdos -os e~c.-a,·.--,s 
tuas a. integridad~ era reciproca , o· propriotari·J 
tinha obri~at:ã() Uc lnan.ter o num~""ro de escravos 
que_ de\·in reg-istr.tr; u~o p<Jdia dispúr d~lles 
s_enno em ce•·tus Cilsos tnui to cspecia.es, e assim 
tmba o credor certeza de.qt•e elle flão poderia distm
hir esses csct·,wos, dos q\t:>.~s dcpe>\dia o w.l•)l' 
da propriedade e a s.~guranç,, da divida. 

C~n_siderações de ~!ta monta ta,mbem preponc 
dcrnr~o pa>·a a adop~»o desta· mcdtda·. A esem
\'atU>'n, senhnre~, é tuna p~rl.e da pop1tla~<1o; 
a escrn\"attwa u uma proprtedado excop~íonal. 
O estado em quo a.eserat·ntura existcdeve-!jromo\'CL' 
q sua moralis:11:.rto c c_-.1.sa 1noralisa.çãa só pvJc·dar-sb 

1 
inspirando ao cscr!l\'O i?teresse pelo lu~a;t·quc 0 vio 
nnscer, dand')"lhc o 1nterosse, () csp1ritt.) a.fft:i
ções e laças do fnmilin, iar.cndo que cll.: ;.eccba · 
pelas inspirn~õcs d.u religião ~auta, esses lrH~o~ 
sagrados, c que estes Sújiiü lcgitimndo=s pela unc~<lO 
do sacerdote. (AJlOÚ<dos.) 

E é isto uma uecO$$Ídad,; ue tiJdo o paiz onclc 
ha csc•·n,·atura, porque esta. parte da populaç>to 
~o mo 'I UQ se mislttm de contlnuo com a. pa1·t~ 
lín·e. Sim, os escra\·os nos acompanhão desde os 
p1·ímeiros dias de nos~n Yida; delles participa
tno; os costltmcs mitos , ou bons, qn~ muita;; 
ve-zês se impreg:nâet O:lll nossa vida toob1 inteit·:;:. 
(apo·iadas) ; o m:io ú:cemp\o é o maior fianello 
parn a ju\~entuàc; e os. exemplos J?l'itneiro$

0
nús 

rece\H~n1os dos csct·.a.'\·os que no·s alun~ntUo. qno 
nos am.nntentão, ·c.am que scntprc vh·c1nos, a. qul}n"l. 
nossos pa.is nos cnb7"g:lo~ ... 
, E' nnster, yoi~~ que osso._ parte. da _popu\açiio 
tenha uma threcçao conycnaentc ; t! nnstel' mora.
lisnl·Lt, c confonue Ros$i, ~J:-5Sc g-rande lrotnem H
lustre Yictima ào punhal do Jm·go, pari!. obtc/-so 
sna mornlisação ó preciso que os prcndam~s pelos 
laços de famtlia e <lll. uniúo conjugal no s0lo do 
sct\ uascimcttto, é pt·eciso qac os prencamos 
conl os laço5 d~ patrio.. O cscmyo c.>mo 
nctnnlmentc ·existe, separa<lo muitas ,.~,_~5 do 
temo filho, d,, csposõ, dn m:ii, <lttlutllhct· n 'luem 
tem <htdo toda a sua nff~i,~o. !c\' alo ptu·a luNa1· 
longinqno onde ni!o púdc r,;o~ber 11oticia de ~b
jectos ' tlLo cnl.·os. .... oht tnn homem dcstwart~ não 
pôde te~: <l...: 1nanc-irn atg-nma int~rr.;:::;sc na paz do 
paiz, nüo pôde tct· vinculo algnm qnc: o fn!}a l'O.Sa 
pcitnr a propricdude, c menos ;\ \'i-.la tio ch.ladiin 
c de seus filhos. 

E, senho1.·es 7 o pr-ojcc.to c .)m,-. S(! ach:t n.ugmett~ 
ta o mal quo hoje sentimo•. J,!J po'' c:>s<ts rllns 
do oommercio, ,-~lc o qua,lro tristissimo que se 
apresenta aos olhos úb especlado•·: v~du tcurns 
cdo.nciuhns . sujeitas t~ ,.~ada, scp.:lr.nUas inHlU3· 
diatamente, n1al ncabt•o de recebeo· o ultimo ali
mento, dos primci•·o& dio.s da p)Ssoa <lttc as man
tem, ou. que lhes d~u o ser, _o scp>Wadas pa.n\ 
sorcm '·anihias em hasta publtca, s~nt out!·o i >I· 
tcrrcsse do que sntísf:lZer tt nn>bição sempre 
cr~scen~ c damnada desses Qbcso;, traficantes. 
(Apoímlos.) E este projccto, se n:io (ôr e<ttmdaclo, 
<!{, tBo ao angmento desse m~l quo hoj~ muit~ llN-
ftÍndamentc sentimos. · 

E li temo que me alongando neste ponto' algacnl 
m~ dign que sou phila.nthro·po. 1':-.io temo poretn 

'estn · accusaçiio; a philanthropia que prófeBo se 
casa com os intc\·esscs do meu poiz; neste ponto 
não· posso sepnrar dos sentímcn tos puros que 
anim1o tneu corao;ilo do amor da llum.midade, 
o amor da milth(l. pol.tria. . 

Os cstadist:\s rro.nceze~ niio se limitirii:o nisto, 
olh:lriio pa.t'i\ o fttturo do pt·~pt·ietario , olh:írii:o 
tamtiem paro o interesse do credor, u,J \'crdn<lcil'O 
capitalistll.. P.:ll' certo d~da a· dusapr~prin~ito de 
ttm todo dest(ls, de um grande e sta\le lec \ mento 
de la\·ottra que importa ruuita< \'cz<ls em 200, 801), 
400:00:lS000, e tah·ez mais, <bdn. esta circttm~t.au
ciâ. digo, quem o comprat::\.1 Hn. eA.tlita~~ eirca .. 
!antes sufficiontes l'llt'"- •mm<!diat!lmente se•· a.<sím 
cOn\·ertidos ctn enp>t.acs fi:.:os? Ctei-J que niW esis· 
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tem em lnn!..'l. nbundancia. T::unbcm nas eolonias 
franc~z:ls n110 cxisl11io: p :lru. isto so est:lbelec~ 
rão · r~gr:ts, a<.lmittío-se <JUC no caso de niro se 
}'k><lcr eftP.etuar á \'i<t:l. a nn·<.nat:lciio, pudesse · 
dl:l ~;r,r f~j(A fl prazos, qiU! pelo lllCSII>O modOSC 
pudesse r:ucr a adiudicn<:.ào, q unndo n t\t'I'C nlD.· 
tnçi\o n ·io pudesse SB~ elfoetu:Ldn. Desto n>otio se 
~l':>lltin cnm o. couç,1o c, intcr•:ssc do p roprlct31"io, 
deix•n·a elle do ser \'ktimn do nbntllucnt<> que se 
d:í qnlllldo so renlisn a adjudic~ção; presm·\'a\'A· 
M do.• .males quo n>uitas vezes :lContecem da 
s<'gnn<la tl\·::tliaçllo, presen·tn·a·so tambcm mais o 
cnl•ltn.lis l:o, porqlle mais .facilmente p~din ser em:. 
1Jol$:tdo do seu credito. 

E poder:'! o nobre ministro dizer-me »e nesLn mB· 
teria não numittir:\: alguma idéa. intet·medinria 
que nã.) \'á tle nn• snlto obrigar-nos n passnr de um 
extremo :1 onlro ·~ 

03 propriMarios dos engenhos ele nssucar. os 
ltwraàore1, suo homens qun se <levem equip:.mr 
aos industriosos ma.nuf>~ctureiros; nüo scrf,, pos· 
si\'el qne nós em seu ra,•or lhe dcsscmos o grande 
hendlcio do uma. moratoria con1o t~ul os com· 
m crciantcs? niio se ri~ pr,ssi v e! q I\ e nós lhe desse
mo.; ta.mbem gnl":llltia ao credor no cnso de iusol\·a
b ilidadc? 

E 1·ep:u·ai , ~onhorcs , que o nvb1·e minís~ro. das· 
tr ~ti ndo o pridlcgio da integridade, consen·a a 
di<posiçilo da lei de 20 de J nnl1o d~ 1771, § 21, 
qne >hio coMente a nrremataçiio, q11ando o \•alor 
da consn niio ebc~a ao dobro da d ívida. Não é 
um ;:;r.'lndc nut! que se fttz: ao proprio c•~>dit.o a 
perman"Cncl:l. d~Sl:t tli•p•)SÍ~~O? nliD ê 1\nt grnni!C 
mal que se raz :\ Javout·a tlo assucar a pem)a· 
ne,tcin des ta disposiçi'io, que rnz com que os bens 
d~ rair. subsistli,,, porqu~ é preciso que a divida 
s~j:~ tnl que ch~gll c a mnis dn sua meta.de en
tretnntll qnc os c~cravo5, esta patte essenwtl rJue 
s~ pú:Je diz~ r t~o precisa eomCJ n prop•·in mnch •· 
na ao~ l lli~1·e•ses do cultivadot•, do ~nbor · de 
<mgenbo, :10 to lo desapparec :r:to? Por cer~> quo 
sir11 . 

Senhor<!~, mt'did:>.s JesU\ natnrcza de,·cm s,r 
muito re1lectidns (aJ>oiados) ; o systemn de .reOe· 
xão nrlopt.ndo em polilic:~. pelo nobr e minist ro 
de\'fl n']ni ne~tc ponto <'xé1·ecr toda n ~na in!lu· 
cncia. ppoial!n.<. ) Em mnlcrins cconomicns é prc· 
c 'sn ntlP.mkr a · mni!~s circum~t:mcias: um erro 
pó(1•1-PI'O<.luzir os rnttiore~ m:-~lcs ; n'lnlcs qu~ n;lo 
se poc1cm no futur.> ~''' l'll ra•·· Attcndci bem p:trn 
a nnturczn cln lei, attendoí 1Jcm parn o estado 
<les~a pnrtc <111 no~s"- ngricltl tum, para essa parte 
<los n o<AOS prr,priot:\•·io ~, c collhcccrcis a justeza 
das minbns obScrYilçiies. 

TJsnn1lo •lc nm:t !'XJo>l"<'ssno dl! um n ob•·c dcptt· 
t.:~Jo pch Jll'O,.inen do R io tlc Janeiro, c:\ dír.)i : 
D~o ~ m~~ mttl t'!- nnf.t:.s llo qnc mo v~jn na nc.;cg,.. 
sidnJe de n.ulol'i~ar com o mc11 voto n d:aposi· 
~;:1o pura. c !<implcs <l<'sl..-> . pnrt~ do proje.Jto q ue 
infallh'elmcnlc J.,,·ar ã a m•n·te a uma grande p:trte 
da mitt nn pro,·inci,., :t l'rítJcipal indust ri:& que 
nclla itnpera. Peço ~L catnnnt, ra~o ao nobre mi
nistro n~ mnict·cs sollicit.açõcs, empenho mesmo 
1nd•1 quanto possn vttlcr ptu·a com S. Ex. como 
particular (l"[l!C como :tmi~o polit!co mio posso 
ter cstn Jita ', ra,·a qu~ S. Ex. ai tenda p:~rn esta 
matcrin, cr{·e t\m sub;tJtuto proprio ao cstndo 
dcs.~n pmtc Ja populn6io, dcssn pnrte dn nnssn 
soclc<la.• l~. 

::\iio sei se t~rci def.;ndido bem os i nteresses 
Jc.s ll\C\IS constituintes [muito bem, muito lJcm); 
s~nlíNi grande remorso z;e não o ti\·er feito: mas 
(!"Jl"rO que d<-ssc la~o onde se ~cnt!lo ptssoas 

. sahida;, <lcsh\ classe, suas vows me ajudem com 
seu s conhcchn~nto~. e se possa obt~r uma rc[,•r · 
ma nll parte ~ I·• lei l1ypotheearia que trntl\ de. 
semel!;nntc ObJccto. . 

Ent.nuJo n;~ ~~gunda parte do meu discun;O, 
louva . os inwn<jjes do nobre mínistrJ : lldmiro 

seu estnd,, , cuidatlo e diligencia para com-Jcnar 
este projeeto import:lnte, mns sin to dir.er -lhe que 
não ganha nndll por oro eorn este projeclo o et"e· 
dito nu·al, olle é sõmcnlc f•,·oravel nos proprie
tarios dos pn~d!os urbanos. O "nlot d M nossas 
terras ú diminuto, o \'nlor dos predios ru .. aes, 
con1o di,;s '• · desn.pparcec illteiramentt• ll.o.da. a c ir· 
cunl\c'tancia cln falta <le bra~os. 

As grandes propriedades que no nosso pai~ exis
tem est:\o ameo~ndos de se ~et.allulre1n qn!ISi ao 
infinito. . 

O colono não quer a prisão e trab.uho dos en
:;enhos de ns.;ucar, não pôde. entregar-se a. este 
trn!Mlha, emqn••nta puder obter um pal mo de tert·a, 
unico desid<lratum de todos os emigrantes qu e 
procnt·:io felicit.nr-<>e por meio do traba!Lo. 

Esta mspírnçllo. que é geral, f,l2 com Qtte na 
mesma soci<Xh•dfl exi~t,io dúas classes qu~ s.;, 
odeiii<>, quo desejn uma possuit· tl.< mesn1as -vnn
tagdns que n outra p<,ISS\le, esse grande de<ide· 
•·atwn e C\ fncilidnd~ de vossuir term1 entro 
nus concorrer á para que daqui em diante . isto 
seja ainda mais facil, com a creaç:\o do no-rns 
vias de communicação. A ptimeira base , pois, 
parti o credito r ur.al, o valo>· das terras applica· 
das á lavou•·a que ora temos, fnlhat·á p~t· certo ; 
porque ess~ vttlor n'lo se põde obter s"m braços, 
e os bra~os se diffir.ultão actuulmente, e ''•to de
fi nhando o~ e xiõtentes sem que me;lidas se lcnhão 
t 'lmndo que promo-;ào sua substituiçiio. 

:n.tas pr~tndnmos dessas iJeas, N pi'Onhamos a 
facilidade de cl1egnrmos n11bter braços ll\.,.es ; exa. 
minemos o p1eojeclo p <>r outro l ado. O capitn\iste. 
perguuta, quando se dó. nma opcraçiioàe cmprestimo 
com hypoLhoca : « o ohj ecto q_nc se. dó. em hypothcr.n 
tcnl va;lor '1 » Com) ellc ~~)nseguuA conh~cer esse 
vnlor; c sun. situaç-âo? N•to temos cadastro, õ 
uma ins t ituição suppl~n1entrn· ou unnexu. que se 
torna mdlspcllS:l\'el. [ApoíaQ:os. ) Per gm>ta : "o 
objccto se Mbc& line c <lesemunrnçado t Pertente 
ao indl\· iduo que tn·opiíc a transa.cçüo ? » Estn. 
pcrgnnta contém dt\as patl.es: a primeira é se· 
esse domiuio ~~tà l iquido: O no~t·c ministro a 
este l"CS:>cito apresent:l a neccs.;;idn.dc ch trans · 
cti pç.ão, ou do regist-ro dos litttlos da propriedade, 
mas sômentc p~Ha. o f11lnro : para o pre.;enlc c 
pAra o pnssa.do nntla. ndbnt:1, nBda er~:\. Já se 

I v&, pois, quo o. projecto, quanto ao prcsentn niio I póle fnzet• u~m Algum. o nii.o digo sv (!ttanL!> 

I
. "?presente, nus ainda ctmlnto a um fut•U:•) p ro
xtnlJ~ 

Os titul<>s ele domínio p~dcm ser- posses . -
Es~o.s posses p oJem se1' e,•ntcstadns. P.><lcm ser 
•lo~~~a: cstn,; don•;õjc; - pllem ser t•cvo~aJas, po
dem set· po.~nmtndas , c dú-sc tnmbcm o mesmo 
cus~ da ,-~nda; c prcctso conbccet· sJ a \' onda. 
foi bem !ciLn, se l:ào póJc sc1· rc~cindid;t por nl· 
gnm dos meios •tuc nos fornece o direi~ civil. 

Podem ser títulos <.le-~'(1'-'Sa. m.o1-tis : - ol preciso) 
cx:tminar se c5til<l Jiquidos , se n:io podem ser 
nnnullados eomo falsos : se n pessoa quo os as· 
signott t :nha tt c.1.pac!dndc ncccssnria pqra o 
fazer. · . 

Scubor.ls, j oi. nn di~cn<são dn primeiTn l~i ft·o.n
cczn o gmndo juri~c~nsullo 'rdlhard dizia. no 
"onse\ho de esto.do que a publiei<.lnd~ ele nmdn. 
·wtlcrin $o acaso nilo houYesse conhecimento pr~
ü o da. certeza e legitimidade do dJmi nio. 

O Sn. Buo\:<1>:\o :-Apoiado : essa é qu~ e a ver~ 
d n<lcit:n doutrin.t . 

O Su. F&nn.•z :- XIls tempos modc•·nos o ,·cnc
l'll\'cl prcsiJcntc d:t ctir·tc -de C.'IS$D.ç:lo ele França, 
esse homem respcit.auo em todos os po.ize.~ como, 
um do~ primeiros jurisconsultos, Troplong, tam
hcm considera. como indispc!tsa,·e\ o conhecimento 
perfdto .Jo le~il.imo dominio do objecto. que tcm·sc . 
de hvpothccar. Como este, outros jurisconsultos, 
o ntcsmo cns inüo. Act.ualmen te o nobre . mi nistro aa jus tiça n~o nprescnta meio algum no seu pro· 
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j ceto ~e obter-se · e~sa · d.:;í,teralu>n : para 0 ru. 
turo, mm_; mas esse IntUI'o está muito longe de nús, 
n llGSeSS1dadc. mstante se »prescnl.à: n llquldn· 
"lo do domlmo . das propriedade$ é de mist~1· 
por .qualque.r·melO conve<nente. As fu turas venda~ 
e hypothecas dado o contrario se re.>enth•liõ do m~l 
da incerteza e pouca segurança. 
· Kii~ ra \I arei da q ualidad~ da pes <oa do. sun 
capacidade ; ·pre$cindirei disto; vamos ao segundo 
ponto. - O <?Qnhecimento dos encargos n ·que c~tá 
5u.le1to o obJccto hypothecado. 
· Es~os encarg.)s a.etuAlmento são nmnE:1~osos . são 
extensos: q'!-ando_ el~es pa.rte~ do prh·ile::io da. 
fuzen-ia .Pubhc~ sao tnsondave1s ; "- nos$a juris · 
_prndenc"' \'arLa a cn;la· m<"nnento ; jurisconsultos 
de. t?2" a ordem sito contradictorios em 5 1111 -
0l>lllloes . sobre este preceitn. Creio, S•·. pres.ldent~: 
q ~e dtre• u'!'a verdaQ.c allcgando qnc talrcz não 
~x1sta \\IR so_ membro desta ca>n qt•.e por q ual· 
quer facto noo pos;.!l estar sujeito presentemente 
11 .e.~sc ~mus. para co'?! a fnze11da publica, u esso 
pnnlegw. S1ru a ma1or parte · de nós tem occn· 
ps.do empregos. Tem tomado pnrte como pt·cpos
tos. da r~zenda pnbliea em d iv-ersr,s O!>êr:•çõs. · . 
.~!JS ·momentos· de commo<;õe~ po!itícru;, ·rccc· 

bcmo ~u arm!'-men tos t ou petr.x:hos de s:ner ra, 
O\\ ouhos · e~~l!os pubbeos! Como empregados pu
bheos,·. c-:m:IO JUIZes de orphão~ interinos, como jui
~e~ ll"ll.ltlJCIJ?tles, co1no juizes ~~"lc direito, com o 
JUtzes do ctvel, ·da faz~>nda, lodos nós mnls ou 
1nenos estamos snjeitúS a essa ynrn · <le f~rro do 
thes._ur.> publico. 

E I OjX\Tni' senhores' que p~lo systoma ·de Ctl ll · 
fusão 'da uos~a administração não poden·.os ftcnt· 
ou c~tat· segnro; da st~a ac~:ão· ·por longo tempo. 
Cons<Jern-mo·n~s mutta~ Yezcs !ines . e quites 
pnrn cont n fnz~nda publica: , e de repente nm 
ma1~d~do ~XCC!ltl I' O nos for~a a llnd0cimentos ex· 
trMrdwariOS. 

As C(lntas nfio se . tem tomndo ate o prcse.ntc : 
fatio das contas nntlgns. As opet·açücs dcs•n to
lllndCl de. contas siio muito morosas. T~mos, pcis, 
$1·. p1·es1dente, sob1·e ·nos<as eabeçns um"' <>sp.1da 
sompt·e. [!ron;ptn :t d~s.Cechar o golpç . 
· O pnv1leg•o rc~ultante das tutcllns c · cur:itcl
lns do$ c~cargos de · juiz de orp!titos _ e- outro~ 
se~clb~ntes. _-se · ncha no mesmo cu.so : tüdo 
c~tstc mdefimdo c vago. O uo\Jrc. ministro prc· 
v1no p_ara o futuro o · par,,_ o prcscnt~ não põdc 
preTenlr. ou no . menos nno nos upr,'Seuta uma 
base qlle nos possa servir d n aJ~uma sc"•nan-.a. • 

A \Jaso · offerceida pelo no\J~c min~tro pÃ•·a o 
futuro, perdüe cllo que lhe diga, ê optimn, d i"'n!l 
de ":dopçiio Cltl uma parte ; na outrn. p:1rtt c11 
constdcro que niio pooe ser admittida.. 

O nob1·e ministro exige uma inscrip<iilo pcl•> 
<Jne toca 1i.s llypotllecas legaes r esultantct< dos 
coneraceo~ antlnupciaes, ete. ; eu lom•o a su·\ in· 
tcn~ilo ; mas (!Uando trata do ·prí\"ilcgio do fisco, 
dn~ corporações de mão-n1orl.:t, oas eamaras mu
ntCipaes, das tutcl!ns, ctcc, o nobre ministro n Jo 
quer .nem :l. publicidade, nem a ~spceíalídnd·i, 
qnc ~ R base de todo o t·egimen hypothecal"io, 
n~o qnor souiio o \"fi:!O, o indefinido que c:o<i$te 
t\11 nos9a legislnçi'io ! Sot\ de voto contrndo. 

A hypotheca d<> preposto d:t fnzendn · pu b ti c a , 
Sr. presillente, pódc ser obrigado sem ineon\'e
niente 1\ especialidade e publicidnde. 

O preposto das corporações de miio-mortn se 
acb~. na~ mesmas circum3tancias. Quando um 
mu"''uuo tem um ·Ju.-.ar de tbesou\·eiro , ·ou do 
r.ollector, ou de adm'tnistmdor dn l'P.ndll, etc. , o 
thesouro tem os dados neces.;;arios 1\ su!l dispo· 
siçolo rarn conhecer o quanto d~s«1 rcspons!lbi • 
lidade annual. O thesouro t~m · ll sun dispositlto 
todos os meills p :tro chamar a contas annunl· 
mente '> seu preposto. O tbesoul'o· póde taxo.r, · 
pôde fixar n l)a.se da h~tbeM , OI\ c.'l,n~.to , e 
paro que p ois ser occulto éUe onus? l'orq uc 
ti lo fazer cessar o vago indefinido da lo~·i><>thcc.n 

legal d e s~us agente~? N'Uo se ilcha ·nas· mes 
mas circnmstancias . ponderada,; por . alguns es
crlptores, a quest:to do orph5o du mul her clisa<ln? 
O · or~h:io tem por si o tutor ou algum [l<Lrcntc; 
o thes~uro t em os $CUS fis cnes , t em os s.:us 
proc.urodorcs natos. pôde f<I7.er owali ar o Cl)lll · 
puto da responsabiEdadc, exigir ga•·nntins; to
mR.ndo contns todos os anno~ como l ho cumpre, 
póde obter o qne nós quet·emos 0111 favo>r c gn. 
rnntias do.> dinheiro> e bens publicas. E o que 
~~' . . . 

Pódc se dar umn h~'liO!hese ; pódc-s~ cons i
. de1-ar q_uo por meio do desvio, por meio ()a 
concussao, o · proposto da. fazcnd;~ publie:. eb. 
tenh~ sob titulo ela doo.e,<ies, de legados <>u qnl\lquct· 
outro t;tulo valioso, propriedades em proveito de 
sua mulher, ncst~ easo cc~;sa a va11tagem da si
mulnçli.o ; tenha o· thcsom·<> todo o direito de 
annulhw \atB doações quan.!o clan<lcstinns c '>i· 
mulndas fôrem feitas ; c esse d ir e ito j'\ lhe :;a
rnnto o noSS•) direito civil ; p:•rn que pois ll~· 
vemos de· d3r um· ·privilegio do hypotheca l~ul 
sobrr: todos ·os bens ~ernlmente presentes c r ... 
t urvs ao tbesouro -publico, ·"c c llc se nch11 mni~ 
que todos protegido, "que pódc lan·~,'tr ·m:h, q ue 
póde di~põr dos ·meios fortes· c necess.1rin$ p!l<a. 
obte.r ns gnranti~1.; que um P"rticular costuma 
obter? 

Durante · o t empo que s~rvi o l ng:w de p:·ocu· . 
ro.clor -fiscnl \)t"ocurei espcci!llisnr todas ns li\'PO· 

· thccns dos p•-epo.stos da f:\zenda puhUcn, c · rP-· 
dt1:d1· suas cançi)cs u JJ ypothcc.."t . ..; ôf>peoin:cs de 
seuS bens ou de- seus fladorcs, e o r.o'Jre·pl·e~i
dcnt.c do conselho sellon com " s11a appro,·ucão 
essas meclidns q11e propu~. No mc11 tcn•po wt.l ~s 
ns c:IU·"ü~s quo se davão sob n base de . predlos 
se to•·na~ão hypothecns .e~pcciacs, c cllas ro1:ão 
)aYrndas d~baixo <la condl!:':lO de .crcm os prcd,os 
seguros annualmentc . cont ra os 1i scos do: 'f,)go ; 
e estou persundldo de que, ·se em tO<.!os ••s lu· 

· g!ll'(IS o ·mesmo se fizesse, se 1\3 autoridades 
competente• cmnptíssem o seu de,·~r. esse pri
vilegio qne mnto o· erecito rural e . lel"l"itowial, 
esse p\'ivilegio que per~tu·~a· to<lns :ts _1.1-ansac~õe•, 
por certo qnc ·se t') rnarlrt. desn~cess~n·•c•- · 

As hypothecas diiS éorpeo:nções de mil••: ltlort3 
podem npresMtar algum m lc•·es.>c pubhco : se 
nó:> porélll oollocarmos nas d•u•s oonchns do n10n 
l>nl nnen <·SS'>s interesses cspcciaes des•as corporn· 
I'ÕCs é os interesses do couimcrd:l e agricul turn. 
é dos interesses get~C'S tlrls ·capit.."'C's. n~remos 
<J.UC estes s:io mnis fvrtcs I! valentes <!ll 'I" " aq11dles, 
c que nquollcs podem ~cr sntl$f~itos eom me· 
didns pro,·<;ntivas que o.; :te.-~utclPm; n:~o. ,.~~o 
pois necessidade de canscn·tlr-sc ·esso prl\'ilC~IO 
(l ra \'\)l' de taes C•)rp r, raç<ie~ : >OU pois, Sr. pi"C· 
sldcntc, . de voto da t ranscrip\:ão c inscrip_c:io. 
Qutl.~i g~r,l)lll Cllle OS C9.SOS <J. li C llllrCCCIII Opp<H"·S<l 
a esse pensamento. foriio pn:n stos p<llo noure 
ministro. . 
, Eu n.credito muilo, s.m!lores, na !1·a1tteza das 
mulheres, mas, senhores, a t rnnscl"ir.ç•1o dos seus 
contr11ctos a.nti-nupciaes pooc prevemi·M dé quaes
qa~r mnles. A transcip~.ão, senho~s, ob ri:;atoria 
ro.ra o tabellhio ou o_ffic~nl publico .<1uc cclebr~ 
o contrnclo, a transcnpçno da maue1rn p roposta 
pelo nobre minisiro, cujo. f,!ltn súmente . atTcct~ a. 
interesses de terceiros, pode prcscnar. lllUJ t<> 
esses males qu~ se pretendem cvit:u· ; a· por 
outro Indo dc,·cmos nota~ pnr:. tranq11il!isur (I 

animo tlos de opiniõio oppo~ta, que entre n\,:; 
esses connnetos nnti-nupeHle<' _ s:1•' l"J\1-o$~ predo
miniio Kómcnte na córt.l do Uto de .Tnncu:o c · ~& 
proYincin do mesmo nome, n<> ~cral ol<> unpcr•o 
os ro•amentos lULa leitos por raJ·~:tll. de :L UICt.ade, 
c est.'l cspceie é <lc us.1 c~~nslvo e rnrns ..-czcs 
!ntcrnnnp11l<>. 

A t:-on scripçfio das hypotltCCI\S de mcuortlJI, o 
d•l~ seres infelizes que pcrt!em ft sun raz:io. tAnlbem 
pódc ser prevenida,. c o nobre u1ioistr<J CIJA parte 
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n 1>re.-ine; ~u peJiNi )lOrém :>o nobre minist •·o autoris.~çiio pam pcns:u· sobre est.\ n1ntcria, paro. 
<JU" u.UenJa n úmn l'<'flex:lo que vou fa:tc r. 0 $ l'••gulnr uml-u,_ pnra tst.:lbeleecr o modo _por quo 
i:llu•·c~l'<'s tloo< orpbi\os s., tornnniõ mnis ~-~a \i· •1s hypothc_cns. :;eraes se devem cspcclahsar . . 
51\\·eis e seguro~ se :~caso o juix do orphiios fvr A mntc110. " grave, depende de 11111itn pon-
montl'lu;) como d~vc · ser (apOJ<tdosJ, se ncns'' a <li!l'l\llno, e cu u:lo dnYido dnr os.-;a nutorisaçào 
l••gisln<;iio em Yigo1· qnc •m1ntla liquidar (!s oo~s no nobre minis tro. 
,le orphiios, !õ1·n ~;x-.cutada, se acaso c~a _missao I A brcvi·.!nd~ . do_s Pl'<Íceuos, n diminuição da $ 
tod>l di\'ÍIHI que se entrega a esses tnbunao;; l despezns JU~Ielnnas, dos en1otumentos: a is<~n
JII'Oted•H"'S• todos dil\nos de respeitos , ui\o fõ•· i ciio desse Imposto do scllo · pr<;>porcional, qne 
:tllallognldn, ou pcll1 ignornncin, on p~ln mr.licin. I no,; acabrunhA do modo que e v.necadado São 

Scnb,wcs, com dó da minha alma cu digo qnn ontrcs lantos •nalcs (lue precisão de rcwcdio e 
todos o~ n1nlcs dos orph(ills niio pro\·ém dos . dos qna<:s o nobre iniuistro pareceu esqueeer-se. 
seus tutores, pro\'~lll de seos juize» c eurndore3. As Sc11hores, se o ministcri<>· estabelecer a. ua.ns· 
11\'Rlinç~s Si• fnzem.jà com a intcnç1to de cab cl'()m I crip~~o, e não ncautclat· a chicana nns exeeuçves; 
os beJ>s melhore~ c mnis b:ll'ntamentc avaliado.. se nao tornar _o prooe~o bn~ve sem comtudo ex· 
"os herdeiros maiores, e os pes~imos e mui c.1ros clulr a ~aranha <lu pa.r tes: se o nobre minis tro 
:wolind•>s nos hc:rdeir•·s menores! (Apoiados) O niio diminuir, não [•it' contrario n. esse sysLema 
m,\o coshnn.: dos ministros de estado, dos con· emol11ment.ar em ''irtude do qunl se esquecei>\ 
scll•eiros de estado e dos presidentes de proviucias, os inte1·esscs <lc todos pelo beneficio d<l nm sõ; 
•! outros pessoas gr~>d:~s, que infelizmente influem se o nt>bre' mini-stro ·na:. tJllllll' providencias sobl'e 
com snns c:n·tinhns 11os netos dos juizes, 111:\W estes pontos t.'io es;;eneiaes, então nada colhe-
a g:~r:mlla dos orpl1ãos. Quem vos fulln, se· remos. c o ca_pitalista assiln raciocinar.\.: "Se 
nhvrcs, jít foi prejudicado c untito prcjn<licao.lo, me faltnr o pngamento .dessa hypotheca, ett lenho 
c C li uiio me queixo, nem mo qucixnci e niio do propór minl!a neção; C$ta ' ae~iio Jev11rá tAn-
dirci a pQs,;on algumn quo •c queixe dos tn· t<>s rnezes ou onnos: se:;uir-:se-ba a execuçüo 0 
tor.:s, dir.:i n todos que se queixem semprE! dos nelh. mnior tempo se · leva,-ó., de sorte que a: 
h1ize,; c <.los curadores. li•Htl 'l'it-ei n ser inteiramente lesado uo me~t In· 

.~ctnnlmenlo existem os corregedo•·es que muito tcressc, quo n1io fica r{• a coberto dessas despe-
podem faze•· n bem dos iutcresscs dessas inscrip- zns alem dos riscos. n . ' 
..-ões proj~tnd,\S dós 011\\S dos tutor es, etc., 1\Ul~ E não se numil·c o nobt·o ministt·o que o ela· 
o):dslem cxccpçõcs que cll desejava ,·er nba:ndo· pit.alista llSsim l'llcioeír.c c calcule, quando a fa-
nad,l.S. Qun.ntlo em nru paiz existem tribunl\e~ c zcnda publica com todas as suas garantias tem 
juize• que •N·vcm de sobresolua 'nos outros, que vis to muibs Yczes p•·otolnrem-se ns snas execu-
os inspcocionão c corrigem, a exeepcfl;>, qualquer ções, e especialmente no Maranhão. Certos pre-
'i'"l s•ja n g;Jmntia quo nos offcre<;a <> car-acte1· dios executados ou sequestrndos nesan provincia 
.do jniz sendo pessoal, esta gnmntía devo ser dos- pclt\ fazenda publica perderão de prc~o pela de· 
prcs:llln, não deve ha•·er juiz de orphãos isento mora da execnçiio, c depoi.s.. negon-se nova 
ún jurisdieç,ia >lo cc.rregcdor. rwnlinçil:o printeiro, segunda c tal\'ez te~ceira~·~z 

(;umprn-sc a legislação nct.ual li1J ltiJem-se os o -ob1·igou-sc h filzen<ia publica 11 nceitar a ad-
l!:J.\'Cl'CS uos m·phàos, entrem e~-.es líavercs assim judic:l~o ilelll"s por ·111n w·Jor de proposito dado 
liqui<l:tuos pa1·a os cofres pt~blicos ; mcditll\ ~stn · por pcrhos escolhidos .adrede, valo•· supcriol' 
snlntnr, onerosn ~lll';t o estado, lOM bcncfica 111Ris de um terç<J do seu \'erdudeiro valot·. .· 
po1·a :1 socicd :tdo. Jtcdida CJlU> devo ser extcnsinl Glr Sn DEPI:TADO: -Apoindo. 
'' essas cnixas do soecorros pnblicos '1 uc se CS· 
t{\uel~crcm," c~:se ~~sguardo d:-.s econo>uiall dos O Sn. Fuuu.z : - Sabe <lissot ... Ainda betn. 
pobr~·. <1nc ~-ivilicnndo· as pequenas migallnls •!o E esses cnlculos t>repolldcrnn1o muito no nnium 
dln, p .. r um,, opc ariio digna de todos os !ou- ~los capitalistas· conlm ns trnns~çõ3s, c n: tt>rJ·a 
veres "" vni capiL:llismtdo p11.rn. ~Cl'\'ir .de hase a c A. p~oprle~ad~ '111~, se~;;,tndo :1 cxpt·essão do 
Ullln bdln CJ<i~~cncit< fn tu1·n pnm o. poln·c <lllll g•·andc Dup111, deflll prestar as mnim·es ga-
porn cllns "'meor•·cu. l'llntins em Sltns iransac<;ões, cnnt.lnnnru; como 

Tm!.:m<!o ,.,.,. ontm" hypolltecns .l egae.-;, dir~i ~tê h~>jc, a ncnlnunll ~arantla ofl'ercecr, o tl pr4 -

que, •tii•ICJ<j i\Cl' que rol'~ ll l cll•lS, O int~re~;~c d:l . ltl\Tt\ do DCf!OCÍlllltC lhe $Cl'â SUperiOr. 
agricuiLIUn, Jll ínuusLría c J o commercio .: nli1i~ E a garautia que ofl'~rc<:cm os Lribll naes? Eu 
podei'Osv <lo qn•l .~quellc que se uprcseuta ; a sua creio flllC nctnnlmcnttl ó 1n~uinhn. l>crdõe·lne 
pllblio:i<lml<> pois , :;.1·. pr~sil.l c:~t.e, c n base ela sys- os meus honr .• dos collegn8 que cu toque n'uma 
t •m•a l•~·potlwr.nrio do paiY., sem cs.;;.'l pllblici<lndc tecla ( o rorei do pnssngcm c t:io súmcntc l'u~·a 
nmito pcr.!t•m os ti Lu los bypotllcc~rios ; ~sstl que chegue no.; seus mn·idos o. i om quo cs.;;a 
l>~lblichhlllc s<:>t·i< ~cmp1·c pr•>YciLosa ao ngricnltvl', tceln possn desferir). A intcl'inidndc uos luga-
uo P~'·'l"·ictnrio, c ao comnocl'•:io em gcrol : qunndo rca de jnlz : c~ crca<;,i\o onot'lllnl dos juixes 
o cnr>ilnll~n fir.-·r o seu cnlculo c r.onhceer que a. municipacs :apoiadot) , s<.'m gnrnntia pnrn si c 
suadiviJn smí cmbolsnun com facilidndc c ccrtczn, pnm o publico, esse poder q ue os nolm~s mi-
clle por cettc• f,trú um ,-conto "diu\inuir:l n tas a nietros tem. n•-roKt>Jo de nbandollal·os uo prln -
Jo juo·o, e assim os .enpitnes irão omuh· nn in- c i pio da sun carreira niio ·os reconduzindo; <·sse 
dustria, que tanto prcers:1 dcllcs. (Apoiados .) . poder de l'emovcl-os 110 fim dos quatro annos .; 

_ F;tll~i <.1" pablici<.lnd<', .faltaria tambmn da es- CS5ll intelllgencia duda as· nossas leis pela qual 
pce•:~h~ndc. O nol.l:c d<>putad.o p elo ll.lat·aollliio •> nob1·c ministro entende que niio llódc re.m(lver 
J.!Oróm -.!otltoll com h\nt.a precisão ne>se topico, de um p!ll'a out•·o lugnr quando o lugar da 1'e-
•tnc qunsi me podia dispensar de tocar nellc; mo~"'lo é de uma classe infcl'ior, . mas qn~ o Jl!)de 
luas scurpr<> direi que sem a. especialidoldc a pu- r emover · a . titulo de promoYer pnlit uma. clliss-<> 
blicidnd~ . niio produzilin o e!fdto que della sc snp~rior: cmtim tl má escolha, i;ão.;.,usasa que 
púd.c esperai-. Todos os dias estamos \'cndó que cu.mpre attender , · 
:l$ nossas e;cripturas de .hypot11ecas scndc. ·em Digo com \'erdadc; fa i rnOJ:l:is trado <l sinto ter 
,geral _mixta,;, (pcl'dôe-sc· tne a expressão), penho- abnndont>do c.ss:• rni'TciJ'Il. rlr.não-m'a .ab,ndo-
1':\do, arrematado ou adjudicado o objeeto b\'pO- nar ........ Q11i:t n dln _ Yolta~:.. ... mns· pelas 
thcea<lo cspecialment~. a rede depois se liln<::l müos de umu. amizade, que sempre julguei t~íncera 
.t10bre tu•lo, c muitas ve7.~S eom petâ a de t<.•rceit·o, np•·escut<>U· se-me aos meus olhos es~e bell!l os~ 
c l1n. nmHo pouco temp!l isso s~ deu nesta curte peUw de. um bello por,·h· na .carreh·a adminis-
de um modo digllo de aLt.enção •.•. . · t\'1\~i'l'a,.onde sômcnte .colbi grandes dissabores .•.• 

O nobro míni•tt·o prevenio para o futuro e niio boje perdi os 13 annos e mc10 de scr..-iço da mA.· 
6(: c;;qa<:cctl lamllem do presente. EUe ped~ mna gistrntura, ~t·di tnlwz i p:u:tlmeute 19 annos de 
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serviços..... Nãa sei quando \'Oitru:ei .i. minl•a 
carreira, ignoro ruesuto se p<>det·ei voltar ou r--"<> •• ;. 

Sim, senhores, é preciso que a magistr .. tura, 
s ~ja inde~_~en<lent~ em todo o sentido ; que seu 
destino nao esteja ligado a existeneta de um mí
tdste•·io, a e:ti$tencia de uma plllltica ; que seu 
!Lu~mcnto nilo dependa de um fa,·or, que a ,-c
gra da antiguidade seja sempre inval'iavcl, para 
que se a.ea.be com os arbítrios. porque elles siio 
:;>csshnos, e eu não conheço ..,nlo~ nos minis
terias , nent sobre a terra. {Apotados.) 

Estubelccida assim a. antiguidade embc1·n o go
~·erno fique :n'Dlado com os meios ueeessarios 
pua apo~entar aquelles magistrados que se dos
viarcm da senda do seu dever (apoiados), o corpo 
legislativo não deixará de approvar n aposenta
doria de um rna!listrado em tacs. eireumlltaucia!S 
(apoiado$) ; nunca houve e:-;;;;;-pto do contrario, 
e se .alguma vez a carnara põdo tc;-JSe desviado 
desse timbre que adaptou- em suas decisões, setia 
unicamente po: ter qúerh.io acompanhar o go
verno. 

Em ·183"2 ou 1834, no primeiro ministerio do 
Sr. Cameiro Leão, forão apresentadas aq.ui al· 
gumns "posentndorias e forno nppl'o\·adas; e se 
algum ben efieío colherão depois disso os apo
sentados, foi isso devido no govemo, p?rque a 
enmal't\ .. o ~eguio. Em 1~ ou l!>LS o me~mo 
se deu, e se alguma cxcepção houve foi porqnc 
a eamara acompanhou o ministcrio, e porque o . 
corpo legislativo tomou por no•·te a justi~a •. -e 
quando a . injust.iça se dá- neste t·oso o remedio 
de\'& ·ser prompto. Se um ministro neste ponto 
alguma vez ennr ou levar-se pelo impulso dns 
dcsaf!'eiç3es, aJJj está a camara e a opinião pu
blica t>ara se levantarem a twor do opprimi<lo, o 
o govepto, reconhe~cndo a sua injustiça, procumrá 
remedtal-a. 

Essa antiguidade «!gn, SP.nhorcs, é a mclhnr 
cousn que póde ha \'er ; fa.z com que o mngistrado 
eonte do lugar que sommou seus aias, seu prOYil· 
vd nugmcnt.o sem dcpcndcneia nlgumn, e tendo-o 
como certo não p1-oenrará. enredar-se na politiea. 
c na~ eleiç~s; no entanto essa antiguida<lc cega 
de,·e ~er acompanhada das ineom)1a\it.ilidades, uo 
menos indirect.ns. (Apoiados.) Os magi$trados 
devem permanecer ·nos ~;CUS lugares; c se possuir 
talentos ou habilidade para a vida odmlnis\ra
tiva, grande espaço se lhe offerccc para fazel-os 
' 'igorar,-·para applieal-os ao bem do paiz, se ellc 
qulzer, e enUio abandonar!\ o banco dos jnites. 

Emquonto pai~," nno houver independcncia, 
niio houver estabilidade nos j ulzes, n<to bou ,·e r 
prcstez11 nos processos, essas garantias· que o 
nobre ministro otre1'ece scrii.o de pouca mvnta; 
cu olfel~<> um exemplo:- !olós cramos ambos 
academíco~ d~ Olinda, quando fomos desp(li10.· 
dos por uma especie de combate nas cxtrijmas 
de dous e~tabclccimont.os •le lavoura de canua de 
assucar. Pouco t<>m:po depOis a ae<}iio foi proposta. 
Mas, quando acabOu ella f Ha trcs nnnos!! •.. 
O nob•·e ministro foi chamado como juiz pa1·a 
juiRat-a depois de ter feito o seu cur~o de · es
tuáos, assim como outros muitos estudantes pos· 
t•rior~s a nú:'1 e ·depois disso ·ainda se demorou 
essa. ncç:lo aw '3 annos ! 1. •• 

Eu t•·ago este exemplo porque é multo conhe
cido, mas nesta C•lrte os wmos tambem bons. 
Qanndo um individuo desses !JUe se chamio po
tentados, ou que são apaniguados de pvtentados, 
porque na eôrte os lia mais do que em todos 
os lugares, po_is que aqui todos os ataques con
t ra a segurança e liberdade individual, se dão 
com mais .facilidade e a abrigo de responsabi
lidade do que nas províncias ; quando um homem 
desses, digo, é chamado á coneilioçiio, esgot>l·se 
a lista do primeiro · districto, passa-se .ao s<!guodo, 
val-se ao terceiro e difficilmente se obtem um 
juiz de paz que se preste a conciliai-os. Qu:!.ndo as 
nações são propostas, o pobre juiz que deseja, 

T())!~ 2. . 

que aspira agment? em sua carr~ir:t, rcc.cl>E mui
~a!. vezes (é nn' ellenlplo que póde realisar-sc o 
que vou r eferir) uma <:al'ta do Sr. p l'et;ide>Jte do 
conselho. Ora, como não ficar;, o l•omcm coacto 
com um ataque destes ? • •• E mesmo u m membro· 
<lo supremo -tribunal de justi~n que sao os que· 
recebem rnais das taes carti11ha;;, apezar de estar 
lá ncssus alturas fica. um poueo coacto, por
que ..• 

O sn: B.<~:n~::To PsDnoso: - Tl'Gga tnn exem.:. 
pio. . 

O Sa. FERIU:<: - Cm exEmplo! ... ha tantos ..• 
Um h~mem t.cot filhos, tem porentes e tem 11mi-· 
~os. Un~ mag<strodo rceto e pr,>bo às .vezes não· 
t em mmos de educar os filhos e de cmpre"ai-os 
eonv.enientemcnte. O que fará em tal cns~? E
f>?~" •Sso qnc e•~ t1·a~o um cxc1n.plo destes que
pode ser ou deu;ar ue ser grntu1to mas l}tte po· 
<lerá t.nlvcz ser muito verdadeiro 'e ter-se rea·· 
lisado no presente· mais de u mtl 'vez. 

A" reforma by~;~othcca•·in, pois, se acha ligada 
a sorte da mag,strntura, a sua independencia e 

- n. exlincção de liberdade dos seus actos, quer
para poderem vi\· e r , quer para poderem 
receber nugmento em sua caneira dos seus mem-
bi'VS. • 

_Paliei nas <lcsj>•zas judiciaria; e o nobre mi
mstr:l mo perm<ltin\. que niio toque Jnnis neste 
pont:>; as dcspOZ4,; judicinriu~ hoje osf<>liio as 
partes. (A.poiado3.) Quando vi o nobre deputado 
meu anugo que represento:• tambem n _PrO\'Íncia . 
de Pernambuco, e que hoje dirige a polocia di!Sta 
cvrte, acc•1sar nest.n casa em lil.~:l o go\'erno por 
niio fazer um regimento rte custas, cu nilo lhe levei 
a bem, por'l,ue p1·evia es~o mal. Em \'erdade, . 
sen I.Jores, custa a crer o que se \'ê ; M execuções 
farão operadas com d~spezas extraordil\arias ; 
um porteit·o pôde · vencer em uma arrematação 
de cng~nho de assucar o que võ~ nlto imaginaes; 
supponde que o engenho ' 'ale 300:0:lOS, ~ % de 
300:000$ são 15:000$ ... 

Ull Se.. D.EPv"TADO dá um aparte. · 
O Sn. F &IIRAZ: - Nas arrematnçües ê y, % ... 
O Sn. ~11::-"lsTno DA Jt:S1:JÇA. : - Hou1•c errata. 

· O Sa. Fsaru.z :-Felizmente. as erratas do nobre-· 
ministro parecem qne me alliviiio desta ·>bjecção. 
Em a v aliaçiles o q uc succede 1 O a valit>dor de . 
objettos uc Olti'O, prata c. j oías vence tnmbem 
um grnndc emolumcnoo: os escri\'iles, os tabel· 
liãcs, os juizes de direito, os <lesembargadores
quc nnda d•vew ,·encer, estão aquinhoados ad
mirt~velmcnte. Ora, tudo isto ha de t•evertQr 
ccmtr11. os litigantes; os litigantes podem ser 
ca\':talistas', c estes attcndcniõ nvs seu$ cal
cu os a estas dcspezas extraorJi.1arias, a todos . 
os riscos, e quereràõ por f•>rça, por neco:ss idadc 
ímperiusa , que a taxa do j ttrt) yt\ alérn de tuao. 

Sr. presiuento, eu poderia nest~ systema lr 
estendendo, fazendo rctlexões sobre o projeeto · 
do nobre ministro, 1nas eu· 11:\0 venho coolo 
i>limigo combatél·o, o meu desujo é vê·lo ·aper
fei~oai:!o; pvr eonseqaencia aban·dono todas aqucllas 
doutrinas que ago1·a podedão te•· aqul cablment.o, 
de que poderia fazer praça ; sacrifico-as por uma . 
uniea iJéa, pelo desejo . de chamar a attençào 
do nobrt ministro sobre alguns pontos. Ni\o 
seguirei no _.-csl.o do men di~ur,;o ordem par
ti~ular, seguirei sómente aqud la que me dt< _o · 
mesmo projecto do nobre IIUlli:;tro. 

O § 3• do a.rt. L• declara qu ' n :io de\'em ser · 
considerados como bens immvv~is oc de raiz . 
aquelles que tiverem " valor de :oOQ$. 

O nobre ministr<> me perdoará que eu aUie os 
princípios oeono'micos a . esta pa•·te. O 'l'alor é · 
relativo; se no Rio de Jan..il'O e nas prindpaes 
caplr.ae~ do impc•·io um predio ou um pequeno 
bem de rAiz de áOOJ1 nada vale, uo Ouro-Preto e · 

82 
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em t·)tlas a~ nossas vi'l'\.'l do centro úlOS :\.,; 
,-~zes dão duas le:ruas de te1-ra. Vma peqnetw 
casa no Oum·PrelO não valerá. mais que úOOS, 
~ntreta.nto é um bem de roiz. Eu eomp•·ei na 
Jacobina umM terrn.~ · p~rtene~ntPs no MnJe dé 
p,mt~, contendo talvez duas l eg•u•s de ext<;nsão 
e gra.nd~ parç'io de fundo,, por 400$. As tet•ro$ 
d~ criar (~ chamo a at teu<:ão do o nobo·es deputados 
lilbos do Cea.-.1. e d .1 l'io.uh_,., que se achão 
da.quelle lado), as ·t~rr~ do crinçiio si\o uaru
ti~síno\"1 ~ ~uando n:to S!IO povondM na.d:t nlle,u. 
O vai•)\', d1go, é· Tcbtwo ; o sy s teUla h~·pothc
cario deYe estender suo. ben efica i n!lu.encia so brc 
todüs os m~:o.res do imperio : o enlpt·ego do di
nheiro na i;npo>·t.'lncia do 500$000 nquí n9. cõrte 
poderá se1· nullo, ma~ n'uma das povoaçõe~ ccn
traes é alguma cous;l. : se o indh·iduo tem uma 
propri~dnde, ou em terra~. ou .em bcmfdtori"s, 
equiyo.l~nte a WOSOOO,. porque .t,rar-se-lhe o di
rêito de ser considemda esta propriedad <> bem 
de J':ti.?., conforme a sna natur.~z:l, e pil.:r.a con
sideml·n 1no~•ül? Que J;lel'igo ha em ser considero.du 
bem ole rmz em ,.,~ta dn nossa. actu::ü le-
gis laçiiQ. · 

Por outro lado um terreno qne hoje vale 500~ 
pôde ser hYpoth~cado por P.spnço da :lfl annos 
conforme a 'lei do nobre ruini~tt·o; dentro de to' 
6 ou rne:smo 5 anuo~ esse t<•rreno con~iderado 
pro[)l'i~dade mOYcl, cumo o nol>r·~ ministro que. r, 
pólle '-a.lcr :;o ou JO:O('OS, conforme os melhora
mento~ de nossas Yias de eommunicaçilo. 

Eu pedir1a pois ao .nobre ministro que mo
difkasse esta sua id~a, idea que não utílisa o 
seu systema, que é . incompl~ta, ·porque a base 
do valor modifica-se conforme a loca.lidude, con
forme a;; necos~íd~des do commet·cio, conforme a 
circulação dos producbs. 

Farei ain<'h• outl'<\ ·reflex1ío. O nobro mini~tro 
admitte a h\·potheca do dominio util dos bens 
emphytenticÕs, mas nüo adm:tte a• hypott.ccn no 
usofrnto qn~ não proYeuha desse CO li tracto ; por 
que razão'! Eu posso tel' o uso fruto 'le b~os de 
raiz <!Otnc~ ·~e minha mulher; esse r~ndimcnto 
é ~erto dmantc a minna·,·ida; porque nao poderei 
hypothecal-os? Posso ter o usorruto por lcga<lo, 
por heran.,a, ou por. qualquer antro meiv de 
ncq_msiçiio; porque· não poderei bypot hé~~tl-os? 
Qual é o incon vcni~nte que nasce uat}ui? Pda 
aatut·eza o usofruto · nnseido ~e ct>ntracto emphy
teutioo é o mesn10 que os de outra ongcm. 

O nobre ministro no SI 9• do art. 2• e~tnbc
loce o .':i~guinte: uPI)de O :narillo S~m COllS"nti
llWnto dn mulher hypotbecnr os immoveis do 
casal om scgUJ·ançr. <los contractos que lhe é 
permittido ra.z.,r, ,·ertendo estes em· uti1iàa.Je <lo 
meslllo casaL » .1::' r~gra do direito que provnd:~. 
a circum~ta.ncio. de quo n hypotheca ó !dta em 
proveito do ce•al, e Yalida; é regra a(lmittída 
na jurisp:udencia; o.ssim como .a .mulher p~dc 
em ptOYetto do ca.Si\1 c em -ausencta do mando 
faz~r con tractos que redundcnt em bcncllcio · do 
mesmo casal. On\, · se· ,; a~sin1, -a disposição é 
ociosa ~ mas se tam outro alcance, ere i o que é 
perniciosa, ou enti'io Jirê-so á mulher o direito 
ue intervil· nos »~gocios, na~ aeçlics pro\'enientcs 
dos. bens de raiz, porque dar-se ao marido o 
direito de b,·pot.llecar <>S. bens de raiz sem ou
torgll da múlhcr, impm·ta o mc:smo que dnr ao 
m arido o díreiio de ,·enda, sem outorgn. da con
sorte, de bens de· rni:l, em dcspro,·eíto da· mu
lher, em prejui2o della. 

E todos os dins est!. i~to suceadendo. O co!l
vento do Carmo da Bahia (declaro que uii:o sr.u 
.c::on trad o aos conYentos, s01\ 4:ontrado nos abusoti 
de $Ua administração), não podendo alienar os 
bens de raiz que nossuía, os preciios urbanos 
que tinha, contrahió dividas immensas, e o re
sullàdo foi a execução ; na execução de desapro
priaçào o direito eYentual da fazenda publica 
perdeu-se; o dest-ino sempre benefico que as 

nlmns plas dér:1o a tacs bens ficou. inutilisado. 
llle pareee pois que o nobre mi<Jistro póde re

llectir um P'moo sobre isto; · achuar a redacçao 
ou. torn..·u· a· materia mais· ~xt~nsa. A clausula 
de rc\•e,·slio em oons d<) casal ap~esenta · muitos 
incon,•e nientes, porque depende da . prova teste
munhal, ~ a. prova testamunb.al é o. ma<s facil 
entre nós .... 

O S1t. lh~RE:ro P~DI!OSO:- Dá muito arbitrio 
aos juizes .. 

O Sa .. F.tmu"z:- E' verd.>de, dá mnito arljitr\o 
aos tribunaes; slnto de~~er .dlzet que entr~ n~s 
·os juizes de primeira iusta.ncia ás veza::. dão 
mais pelas testemunhas do que pelas pro\•as 
esc ri ptas, ou de tnstru m~nto. 

Os magistrados sompro pmcurão ater-se ás 
formulas, deixiio o fundo, o espírito da lei .. Eu 
darei um ex~mplo: o codigo. do cQmmercio e o 
regulamento respecti\'o determinão que quando 
succeder il.lgnm sinistro n0 mar lavre-se o com
petentG tenno.dc protesto a bordo, do. embarcação 
respectiva, seja assignaJo por toda tripolação, 
po.ss~geiros, etc., e que este termo de protesto 
dur"nt~ as 2·! horas depois dn ehcgo.da seja rati
ficado. Ora V". Ex., l1a de admirar-se do que se 
t~m feito: um~ embarcação '·inda. com colonos 
deu à costa para o norte de Macahé, ou além, 
ou em districto <le Cabo Frio; era noite, mor
rer.iío pessoas, cada nm procuroll sab·ar-se: na 
beira do n><'lr, no outro dia, lavrou-se um pro
te.;to ; niio havia liVl'•lS c papei; JlOrquc tinhão-se 
desencaminhado, a agua os t•nba le>ado; foi 
esse protesto apresentado ao juiz para sua rati
fien~ii.o ~ e o . juiz n:io o admittio pot·que n:'lo 
tinha sido feito a bo•·do, p01·que nuo se tinha 

. apresentado o roteiro do ne.YiO, ou o respectivo 
li \"ro das derrota!;. Agora o m ~smo succede a 
respeito dessa erubarcac.ão que foi abal•·oa.da pelo 
vap0r Tocantins: ha uma difficu~~~e il!lmen~a 
em fazer-se o protesto, porque o JU17. ·~xtge que 
elle seja feito a bordo, e quando não pudesse 
ter sido feito a bordo, ao menos se. fingiss~ isto; 
do; sorte que sacrifica-se a fórnta á verdade. 
:Rl$adas gemes. ) . · 

O·nobre ministro quor remediar, pelo art.3•, Si 1•, 
<">s ineonveni~ntesda accãore;;cisoriaou resolutoria. 
Eu P"diri:J. ao n'?bre ~inistro que ndm_ittis~é :' opi
u iüo de Lafer•·tb·e: c um homom rnmto · d1stmeto, 
t\m juriscons1\lto respeitado por toda a· pa>'te, 
La{i!rl·ii>-d aponta como neccssaria que a clau.sul::~ 
re.<olutoria seja expressa . no cont>·acto, c este 
inscl'ipto ~ c mostra a convenicncia dist~ de um 
modo muito daro 

Nós sabemos que as vendllS se fa2em muita~ 
'\"ozes o. prazos, qua dado . o vencimento do pra.zo 
se po.;;'o. o pre~o d<i venda, e que o p~tgament" 
fica occultv debaixo de um recibo particulo.l'; 
este recibo é racil ·de abafar-se, c a acção t-es
cisoria ou. rcsolutoria _fiGa permanente, porque o 
,·endedor que já houve o preço porque vendeu 
o obj ecto, e passa recibo pa1'ticufar da não q ni
taçiio pllr escl'iptura. publíca, se .vale. para de
fraudar ·ue eonloio .com o compr.;dor, e nssi.m 
todas ai! grandes vantagens resultant~s do sys-
tema hypothecario desappat:"ecem. . 

IA{el"l'ii:re, pois, aponta a necessidade de ser 
a clausula re$olutoria ~xpressa,. e ent.io ou o 
titulo seja inscripto no regist!'o especial, ou no 
rcgistrG das b.ypothecas, creio que. n1io . se perde 
causa alg11ma, porque as parteç Jtl. sabem que 
têm necessidade de fazerem e:c:pra,;sa declaração 
desse effeito. E' uma lembrança que. eu trag.>, 
o nobre mlnL'Itro a tomará na consideração que 
achar' justa. . · 

Lentbrarei tllmbem ao nobre miaistrJ os incon
venientes da revogação das doações; talvez se 
possa obter alguma m~dida eneurtando o prazo 
da prescripção. Sei, senhores, quA a r evogação 
das doaçõ~s toma-se sempre d ifficil, porque os 
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casos são cxpreS$OS ua ordcno.çüo c silo <lifficei~ 
de provarem-se. Na legillln~iio de nutros paius 
d~-se tambem a revogac;ü.o da d ooação pcto na+ 
e1m~nto de filhos depois de sua dutn; entre nõs 
porem , J?!lrocc qne isto só •e dá quo.nd<l o pni 
ou a •nii.~ eomcç•' a !azer d<'n~ucs para defraudar 
os berdeu-.>s. · · 

Em todo o caso ê preci~o uma uied idi\ a este 
respeito ; o nobre ministi'O nttcndcr.l. a isto. 
Passar~i · por multas cousas parljlle o tempo 

urge, e o •nobre ministro do impcrio lia do e><tar 
um panca e!! fadado commigG por tomar o tempo 
que de•·e ~~r empregado na discussào do orça
mento da sua reparttç.io. 

(O Sr. pr~sidente tol'1>a a occup<w C. ~.a~i,·a.) 
F allare.i !'-gora. di•. 11;-po,beca, jndiciari:•. Diz o 

nobre numstro da JIIStJça que entre nós niio ha 
propriamente 1:-ypothecn judi.:i~ria. A'>Sim o pa
rece, s~ torr.armos n hypotheea resultante do 
mal~ficto como hypotheca legal; a)g.,ns a quali· 
ficilo como judic1ar!a. 

_5eria CO!!Veni~nt.e uma iuscripÇUO, 0\l um pe· 
queno rcgustro, lOSI>O· como fosse ; pot·que c11. 
ta•J!bem. nN;o sou daquolles que quorem que o 
reg&st~o seja.· completo, que déclnre tudo. Consi
dero )i uma prevenção a bem <lo capit.ali~ta o 
transcrever· s~ no registro'-Fulano tom este 
encargo.- Embora uão se · designe o qua•1 t1.nn jll 
é um aviso. e <'St!l legislaçiiG especial que pre· 
tendemos el_aoorat· é apenas um passo para um 

. syslema mnts aperfeiçoado. Assim pois, a res
peito dessa. hypotheca judici~.;ia Óu legal resul
tante ,do cnrne, ent.:mdo que &lguma providencia 
se deve tomat· qne prev111a '' capílatist.a c ao 
mesmo tempo que cóne o mal pro,·eni~ntu 'do suo. 
extensão. 

. c.-eiO' quo tambem ha. uma outra espccio <lo hvpo
tbcc!L judiciaria , ou quasi judiciar la, e ve1n :i sc1· 
aquetla- que · en•bara.ça o credor na sua: execução 

·quando o do-çoedor d ispõe dos bens moveis. Julgo 
que e da . ord~nnçãn liv. 3•, tit. so, SI 1<\. Esta 
ordena.ç.ã~ quer prevenir o prejuizo das mulheres 
em consequencia de· l.aes alienw;ões , e embarga 
a p~nbora dos bens de raiz dando-se esta cir.· 
cumstancia. 

Esqueci-me· ainda l.!>. pouca de dizer, c ngom 
o direi. que entre nós de ordinnrio cssns acçües 
oriundas dos prh;l~gios das mulheres sé basol1io 
Dll fraude do devêdur, e que sempre silo o etf,!lto 
do coDloio de~te cc:.m o dgurndo <!redor. As nlll
lberes, senhores, sempt·e s:io propensas RO inte
resse <1os ,maridos, ~ sempre s nJcit:lo-sc iL suR 
dü·ecçiio; !DCS_rno ~stc ~erlgo da sua fl'llquezn ó 
ma.ls coug~nito As na~ues em que a dScravi<Mr> 
das mulheres estA em todo o ,;eu apogêo ; é a; 
legislações antigas se c011formárlio aos cost umes 
d_ess~s temp<>s ferrenhos. :uns enl-re nós ll. eivi
bsacno deste sexo vai sendo tal que, permittüo 
o~ n"bo:es deputados que siio casados que lhes 
d•ga, ás çezea ~ mu~eres dominiio 03 tnat·idos, 

pedir,,! 1\0 nulm: mini~tro a sua. attcnç.ão. Se
ií'm~v os nossos eos turnes, csln parte ha dó vro
. u(n· alguns embaraços. na~ 1o~sas praticas, a 
ul~~ que !<lmos J.~ p t' IV1leg1o3 e outra; o nobre 
m •m~tl'u ~dopLvu as i deus geraes admittiuas em 
outros pa12;es. 
~~vo ao nobre n;lnlstro que attencla ao prhi

lc:;•o Ue <lar VC~tllariO, euratÍ\'0 alimento etc 
_aos e•cr::<vos CJUe fazein parte d~s nossos e~tàbe~ 
lcc>mcutos ru1·ats : se n:io eslabeleet-rmos isto, 
talvez ln~mos embaraços il lavoura. Parece,me 
que .o. ldea do nobre minist.•·o é esta, porque 
ndll.!,Jttc a.; dcspezns dn· f.>u1ilia. Ora, peb mesma 
razao · as .d.;sp.,.as f " i tas c.om os colonu~ com 0 

seu. •. suste:nfA'> p:\gan1cuf.o _das suas passaS~ns. das 
sun:• sol<l_a~ns._ etc., e~·e•o que <le>·Cm s~1· um>~. 
dn·~dn pnnl~g•nd~\ :_}X'rdüem-llle estas lembr11n~as. 
cre10 que :a.Ju·<weatão. . 
Pcdir~i. tambe_!n no nobre ministrll que aban

duno a •·Jea: d·)· .nao q ucrer que o senhor dos prazos · 
ten!Jn p1wJieg10 sobre o dominio util ou bemfei
tor;ns. O no~re mi nistro limitã estu privilegio 
um~amonto nos fructus pendentes ou colhidos: 
~~~~s prazos ha que .n:1o podem •·eceber o bene
lic!o i.la cultnm p.;r interesses da mesma pro
pn eaade, porque ta~be~ todos sa.bem quo a pro
pned!ldc rural tem prectsão de uma porção de 
~ata>< , de capoeiras, etc.: é u ma. instante neces
Stt.~ n~t) ~3t:l; t~ o prnz:o quo constar disto, que 
pnvJiegw p<1de ter sobro os frnotos quando n:ie> 
l&n plautaçüo? 

E u, por exemplo, t~nbo aforado. um t c1reno 
1mra. edillcaç:l_o. i! c. un•a casa: o ·nobre ministro 
rcslnnge o pm·•lcg•o uos fructos pendentes: qual 
o fructo pendente de' uma casa'? Eu comprehendo 
qu~ o no1>re ministrll C)Uer, achnixo da expressii.o 
- Ir netos pendentes- considerar os alu .. uei~ c 
renda: mas l$tO nli? .se acha claro, eniretlmto 
concoruo COIIl ll :sua ldUa de tflrnlll' desne<oessnria. 
n licença do s~nhor directO parn n b\-potheea. do 
domiuio ut-il: hvj~ porém isso niío sê dú verda
deiramente ont1·e nli~ . 

ll1\ COn\'Cni~·ncia, S•·· pre~i1lente, do se dar toda 
a s egun•,nçn ao scnho1·io <lh·cdo; lwje, pot·ém, 
n ncecsSidnde de ;ao ~egurnnca não su p•'•d c lllnni
festnr, mas no futuro, ()Ua.ndo a P?PUtnç:\o li\'ro 
entr11r ~~o~ n_os~tl l_ciTitora~s, sem detnon-trada 
de · um o. IUiliiC\l'~ _mmto sc:o~l\'Cl; os proprietarivs 
uctu!LCS prcferll'llo os contra to • de n!oramcnt< s 
uos de n•·rcuJumcntos. Q~ colonos que niio pu
u~rcm obter terrenOS pot· COUlpi'R qucrcr,\i: Rnt..:s 
le!-o.3 uforados perpt.Lnnment.c : c jl\ ,-~ o noiJr>J 
mtJHsh:o q!4c wdo u seu ~~~.~amcnto, e porte do 
seu cuJ<laJo,, de•·e ser nppllcndo a. npllrfcil;!)or c 
n uot· gnrautl lll! a .estes_ contrnctos. :-<Ol!te sentido, 
entendo que o pi'IVll<'g•o do afor:ln>cnto não tlevo 
cslnr dcv<;ndcnte. dos fructos colhido~. e !l'le se 
ucvc deseJar mais nlguma. eon~a. devendo esses 
contractos passar pela inseril*-'io, porque são 
vct•d:>delrOS onu~. e· todos o~ ouns comno.tiveí~ 
eorn a inscríp~•i.c1 de,·em ser inscriptos. ~.to fal
lll.rcl de certos unu.;_ e servidões de pe•1uenn monta, 
como abertura de u ma porta que dê paSSI\J:cm 
de umn propri ooade pnra outra; porém aquellas 
obl'igoções de · mai!lr -:alor ó de neces~idade im
periosa serem inscript,as; 

e n sua vontad~ sempre e resp~itada ; e quando 
nã" dominão. tudo mostra ·que e1\$S c~<lem s~mprc 
aos maridos em fa-çnr de seu bem~star. E, ~e
nhor~s, _!I casamen!o não é m3is . do que •tma 
assllctaç~to toda ·hvre · e espontanen; os in~resses 
silo co_mmuns: as mulheres peta sua educação 
sctualment~t sabem bem apreciar os uus inte· 
resl><!s }<; tambem declaro á ca..-<a; que tenho visto 
que as mulheres menos bem educadas são ll.S que 
fazem mais fin~a-pé contra os desejos dos ma· 
ridos pura ali~n .r os bens de raiz do seu ea5n.l · 
e aqnellfis que. têm nma educação mais apurada' 
são as mais ·doJels, as mais facoi.e .de interessa; ' 
a sua sorte· & sorte da sua metade. Por conse
quc.ncia ~odas as i.Jéas ~~~~ dominão na· Je~;islação · 
antiga entre nós Yão ealundo, e ~u üesejara que · 
ncst.a parte nós reformassem os, não .. de salto, 
mas docemen~, a nosso. legislaçã.o. 

Tratarei da parte dos privil<lgios, .. e taw.~m 

O no~re _n,inistr o n1io . con:'prehendeu tambem 
os pr!Vlleg.o$ d•» . est-nlnJa.1e•ros, e eu notarei ao 
nollre ministro o seguinte: diz o nobre ministro 
no art. 1• do. :~~roj~cto: « Não h a outras hypo: 
thccas, 011 pnv1leg•os, senãú os que a lei est.a-
bc_lcce.• Mas de que · lei Culla '! («poiadcs.) 

U>L~ voz ; - E•ta· 
O Se FEB~\Z : - Tambem não podemos dizer

isso, -porque ? . no!>re ministro igualmente eon
set·va o~ prlvtlegtos considerados pelo codigv
commerc&al. 

O S&. P.Etu:~ru. D.\ ·SILVA dA um aparte. 
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SESS10 E3I :2G DE JUNHO DE 1855 
O SR- Ft-:an.\7. : - E ' apcnM uma questi'it> de o dono da pt•.:.pried,\dc sabu tambem que a so.~ 

Tedac~lio, mas qn~ deve set· attendiua e feita, por · propricdn.le estt\ su.j<lita a usso o nus, tem co-
que ao depois na ex<lcttçito da l<>i pótle appa· nheclmento nisso muito cabal, não pódc ser illu-
ree~r a1gum embarar.o. diJo; qual- () i11tet·eS$~ pois com o endQSSQ sa-

Descj,) que ~;ejiio bem ddCl'minado> os pri d· cl'ificndo? Um só, e é o do utlímo possnidor da 
l~gios que o nohr e miuistt'•l concJ<.Ie, e como nilste hrpothecn, p<wq_ite niio trnnscrtlvo:ndo ou margi-
cl\So a penas ~ neces~ari::~. uma boa redacçito, nn.n•lo o ondnsso no lil'ro cOIItpet~nte, pode m $l!t' 
melhor s~r:í qn~ previnamos tn<lo. ~th hn dosar ehnmildos iodo~ os er~dores, o elio ser esqt>.e-
tto riobo·e ministt·o tlcstas minha;; patn.nns ; é c"h\o o n :io cnnvidndo; ll>'\s ê interesse delle h• 
ben' •Mcepti\·d escapar a qtt<\I<Iue~ <tll~ prep:\l'a h\<~cr•w~•· o ~ndos'o t\ margem dt\ hypo~hecn. 
um pNjéCt.:l de lei, uma ou outra pnlavra qt\C Qunndo nós q_ueremos que esse traspasse fei to 
-p6de s~r Sltpprhla pelo\ inte!Ug~ncin do hoL'lCm por p:n·ti~ul!'res n!io tenhil a _devi~n vatltagem, 
lllnstrn<lo, mas que póde st\scitar dtwidas no !>óde adnut~Lr·se a.mda qu~· ~eJa Ceot·> por t :Jbel -
-espirito da<1uclle que o n~o r<>r. ião publico, e q~e dentro do devido esp~ço soja 

!rei n:;or:l no capitulo dai tmnscrip<;Õe>. porque m:ll'gin:;do na inscripç:io, e neste caso qu.al é o 
tJroctwo ser lll'e,·e . !ltteres5e sn.crifieado? D•l npi:1il'io segue· se o sa-

0 nobre mínisLro exige pa ra a vali,lalc dn criflcio olo interesse do er e.lito, porque c~sn ope-
eseriptum qu-~ seja fe ita a nota dr. ttanscripção, ro.ção d<!pcnde de demora e llhi está o sa•:o·i-
como se prtttien no c<Jnhecimento da sisa, etc., tic•o. 
-como se Yô no projut:lo. )fe parece que al~um:os O caplt..\\ista que recoba ~m troc.\ do seu c apital 
rectilica~ões seriào- precisas neste ponto. Póde-se nmo. propri~dàdc fJ.UL\\quer, procisn. ter toda a 
.njus!ttr um contract.o de hy\)Otheca , e antes da I tn.cUidade para a tran3miss!\o de seu titulo, e 
compdente esel'iptur:l insere v~ r-se c a hypotheco. ! se isso se n'io d~•· s • elte n ·h pu ler com o seu 
ni!<> rMiisnr-se, " daqui a necessidade ae can- . · pr <?p•·io · pun.ho e&cr;--:er,-tra;;passo n l~>vor de 
C<!llnr-so n in~ripçiio : se porem n:io so fizer fulano-no dorso. do totulo, como se costuma a 
õ qne detel'mina o ;utigo a q ue n1e re!lro, c o f~>zet· nas mesmas letras de cambio, o interesso 
encargo> da inscripç;to depoi:J de nssi<macla :o do ortdito dilSappar~ce; mas se 'det~se o contrario, 
f:$Cl"Ípturn f\cn r :'l. cnidalo UOS interesS.'WOS, eSta IIÔS VCl'~ll\OS que grande; YR.ntagenS COlhet-Se-tJ([O, 
h H:on,·eniente cessa.:r>•. · . A eocriptttra ao presente s~ lavra e mtlitas 

Fiscalisa-.ia pelo juit.o respecti,;o em certàs 1' vezes com rererencia a letr:ts d~ cambio, e cssn.s 
épocas, ou pel<l C•lrrcge<lot· ~o mo é actuatmente, letras correm no commercio como ti talos . de crc-
n inscripç:to se11do nccessnria para manter o di- dito. E tcnt np~nr~citlo inconveniente alzum coon 
r~it>l de tetceiro, fi~ar:\ resn\yado ; porque se J es~ns tl'ansmissoes, com essa circlllaçi\o d e taes 
ni.\o ror feita em tempo deix,\t'<i <.le let· vnlidaJc titttlos ? De certo qne ni\o. 
c onlrA o tet·cciN. l, Á$Sim, senhoras, e'tou cc.nv9ncido '\lle n <lb-

0 ·desid.!raNtm tem-se cons~guiJo. uma vez stncu\o qM hn .ô esse arreig.1mento. qua o espl-
quc o pdncipio do nobt·c ministro õ que paro 1 r itn con~crvaclo~ tem ás eoustl; obsoletns, às 
te1·ceiro a hypothecn não illScripta nõio tem ,·n- causas que aprendêmos na mocidll,lc; e. esse 
l idnclc ; logo as partas não têm ,·nntagcm algum:. ospirit.o âe consorvação qna não .admitte uma 
da na,, inscripç•lo, Os tct·ceit·os . .!lão podem ~er 1' ·polleglvh de progr-esso. {AP<?i<:uCos.) Eu., pelo cou
il\u,nJos com a faltn olessn inscripç,io, seus di· n arlo, entendo que o esponto conservador de
Teitos 1\ci\o a <sim ~;urantido~ a o prcjnl~o o <la- • ,·cria ~er antes o corregedor do espirito do pro· 
-quelles em fa\·or de quem s e dt\ o. lll'pothecn I grosso, do que seu obstacu\o c abe':'IO inimigo. 
que nilo !oi transcriptn: isto c sobre a hi·potllQCtl. Digo corrc~:edor, p ()rque o p1·ogresso mdo sempre 
-conl'encioonl, mns a respeito tln lega! niio ,-cjo au,.mcntant!o, e ,.,_~ vezes tendo suas exagerações, 
llQ proi~cto do nobr<J ministro um :o sõ •li~pn$i· o e':.piL·ito conservador s ·~rvirin de pnradeiro contra 
rão. Nth) ,;o)Í ~c r~scr\'n isso pAl'a o r cgttlnmcnto : olln~ . O esph·ito eonservndor . tem ainda mais n 
se rcscn·n, lhe <liroi que Mu de _pnrceco· •1uc \'antag~m de não admiLtir as mudo.nçns contt-
o:~s ba~es <lo " ' 'slcmn se do~m na lc1, e qne o nuM dCnt que o cunho da e~p;<~ri•ncin as de como 
dt'Scnrolvimcncõ ll'lu.c cntiin parn o l't•gulamcnto. ncc~ss!ll'i :u. [Apoiado$.) 

Agarn, Sr. prcsidontc, t rat:trci do umn mntcrin Enlelldo pois, senhores, q_ue ú ind•~pensa,·~ l 
sobre n qunl ha muit•~ di"cfll<!ncin , di\·ct'lNncin o ondosso, o que os buu~Os l'uraes ou territo · 
~~nsciua rias opiniões c dontrinns dB escol<\ hi!Y- riMS n:1o pocler:\õ funecionar da maneira eonve-
~orica, que rcspcit.:~ toda.~ ns fonnula.~. totlns as nionto sem es$n garantill. (A.poittdog.) 
\'irgubs •lo direito rntl\ :11\<) e •lO anli;lo <.lir~IL>, O nobro n\ir. ist.ro ntlmitt.e ·tambam a licitaç:io, 
mas que n1to pód~ r.tn<lnl'·'lí! ~\u tlln c~pirito 111as ctt n,\'o posso bem atinnr- com o systcmn 
escl~t·ccid(l, amigo d., dcgen\"o[,·im~nto •lo cr.:- qu~ o nobr a ministro Rdopt~. Ent.llndo quo 1\ll 
<lito rural c tel'l'itoria1. concnrr cncia de credorel! !le dev'l dar o direito 

A racilidau~ . ~~-. p,·csi<lcntc, quo tem o in<ll· a utn ct·edor para poder lançar $Obre .o valor 
viduo em sotas transacçõcs de traspnssru· os arbitt·ado do objccto do concurren~ia : crcio <;.tto 
~cus titulas como moeda ccrrcnte é n base ver· ó .este o sentido com que o l)Obre ministro ela-
dad~il'a ql\e deve tmzer um grande valor i pro· borou esta disposi~lto. do proJecto. 
pricda.de tenit.<lriul (apoiados), que deve escor:lL' Alguns sito de opintã.o que esta medida offe-
a nossa agrico.ltura que g~me debaixo d(l r otiltn, · recc grandes incon"enientcs, mas ea entendo que 
que geme dcb:tíxo de todas as· necessidades, o m!o pôde dar~se ioconveniento al:>;11m logo que o 
que geme debaixo <lo peso do fl~gdlo de impos- credo•· licitante se obriglle a indemnisar os outt·os 
to~1 e da falta dos devidos mncliinismo·s neccs- do. -parte de scns ·debil.os conforme a ·quota que 
sartos ao seu progresso. lhes co1tbor no devido calculo- Póde poróm dar-

Senhores, n esc"ln historictt s~ funda em um se esta hypothes~ . qnc eu não . sei se o n obre 
l'l'indpio que não ó vN·d:\.deiro, dizem: n cscr i- minil;tro a t•Will. em. vist3. ,_Concorrem t rcs et·e-
ptura é n base de t.<lda " \"Ct•dade, a escdplul'a dores no valct de quatro. O predio Vl\lendo onze, 
pttbllca é n base de todt\ a propriQdadc, é n um "<los credores para seu pagamento toma-o na 
-certe1.a .de todo o domínio legitimo, c a prova. ra'l:llo de doze i•)demnisando os outros .las quo-
plena, o endos'IO não póue ofi'erecer esta certeza, tas que lhes coubessem como se o predio Cossc 
essa garantia, essa Ie,.alidade, póde ser sujeito a de onze; fi.eando a dilferença entre onze e ·. llozc 
todas as machinaç<ks o da fraude. E' um engano, para. seu pagnmento e proveito.· 
S<!nhorcs; se n bYpotheca não fosse feita em ·Será este o s~swma que o nobre ministro qaer 
~scriptura publiea 'o ar gumento procedia, mas dado admittir ? . . . Nao Slli se S. Ex. comprehenderia 
•sso, e a tns.:ripção na <levidn fónna o terceiro bem ~ minha · h ypothese ; eu repito-a. Ha tres 
fk a sabendo qae a propriedaJc tem' ttm onus, c_rodores na r~U:iio de qun.tro. A import.aucia total 
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do · debito ó ·doze e o valor do predio onze, difT~
Tença um. O credor A. toma o prcdio no v11lor 
de doze pora seu pagamento, e em bois>\ O$ 
outro; credores dl\ quuta qlle lhes cnberi:l na razão 
de on%c. 

Eu acho inconvenientes nesta parte, salvo se 
a licitação ti \'e r lugar depois de se verificar em 
praça q !'e n!ío h a nenltum lança! or estranho aos 
credor~s. porque Yerillc.<mdo-se Isso, o credor 
póde tomar na l'aziio de iloze o que vale on~e. 
poia que desta mllneira não poderá prejlldicar ao • 
out•·os. Este systemade lici~ão, pol't-m, ni'io podeJ'Í. 
produ~ir os effdtos desejados, se não se der o di
reito de relicitação ao me•tos uma vez. Em todo o 
easo o systema. da licitação é uma vantagem conhe
cida, e operará o,; mesmos beneficios que o ~ys
tema lembrado por mi:n da venda a prazo me
diante ea11tdo; 1déa. de grande porvir p::t.rn os 

· cstabclei:imcuiOS de gmndc escala, para a cultllt'3 
em grande, que é o pensamento dominante do 
projecto. · 

Sr. presidente, cansado, extenuauo de fo1·ç.as, 
ainda direi alguma cou~ porque só tenho uma 
vez mais para fallar am tão lmport:lnte objecto. 
São duas vezes : gasto e.;ta, e só me fica Uln 
tiro. Sinto isso muito, porque o nollre ministro 
mesmo reconhec~râ qua nesta dlscu;sfio ~enllo 
apNsentado algumas idéas tendeutes a apçrrd. 
çllar o projecto, e.q-u_e sobre e~ ta mate ria não póde 
h•wer tun pensament<> hostil, uo1 pensamento de 
opposi~ão. (Apoiados.) 

Mas não pos"'> temlinar sem invocar esse -pn· 
triotismo aruente, esilcs princípios proclamados 
nesta casa em 1853 pelos meus honrados colle
gtls parlamentares, e e3}'ecialmente pelo meu hon· 
rD.do amigo deputado pelo <:leará que se acha 
colloeado á dlreita do noore mlnísti'O da justiça 
(o Sr. At-aujo Lima:. Aqui está umn_ autori.;n~~o 
muito longo, e os no\lres deputados de certo 

• não querer-.í.õ' dal-a se tiverem em vista as dou
binas que el.pend~rão aqui contra o peri;:o das 
autorisne.ões. Eu niio vou tiio longe no .rig:or dos 
meus pl'incipios. Para tudo quanto é ue c.!n
ftanç•t en nutoríso no mini,.tro ~~" que eontlo, 
mas no que diz respeito :\ propd.,J,td(), aos in
teresse• indi'l'idunes, e á liber,ln•l • do cidadão, 
eu niio posso dllr nutorisaçiio n~;; tma. 'l'ambem 
não .-ou tão lon:;o como aquclles quo ao mesmo 
tempo que dilo uma autorisação a cas! iio fazendo 
depender a execução dos ragltlamentos da appro· 
v ação final. do poder l egislativo. 

A eues e11 direi que a sua lel <I a mnndrlic~ 
" que se nil.o querem dar autorilll~iio pnrn que 
se fa9i'io os reglllnmcntos, (\UO os fà<;lLO cites. 
Aquellcs _porem qua eontrnri~o o pcnSIItne11to útu 
autoriSAçoes, a-espei~ndo suas con,·ic~ões c qi\O· 
rendo quo aun cnuso tl'iu11lpbo neste momento, 
não P<)sso dcixnr do invocru· s~11 apoio ptlt•·lo· 
tlco contra a pret~nçiio. do nobre ministro para 
lhnB dlctadura ~ue ni interessar todtlll as. par
tes do nosso d1reito escripto, toda;; as pat-tos 
do noS$0 direito consuetudínat·io. todns as p:1rtcs 
do nosso direito auxiliar. O nobre ministro, niio 
contente com a autorisa.çãG que pede no ~ ;;o do 
art. 6-o, .niio contente com outra autorisaçuo muito 
mais ampla no art. 1~. estatulo · nm cnpitulo 
todo de ~utorisações, como a cama•·a vai ,-er. (L<J.) 

Oro, isto · é .tAl elMticidadc que vai tocar no 
principio immutavel da pro[>r\edade, e ni\o só 
sobre isLo, mas tambern sobre a base de todo 
o processo. de sorte quo o nobre ministro fica 
com umll fouce bastante ·amolAda para dar po1· 
um lado e - por outro, e formar ·uma legislação 
no~, tirando -nos desse costume, dessa pratica 
11rreigada em que ViVP.mos. do direito escripto 
que nós temos, e que periga l!luito quando to
Cado n'uma parte sem se exam1nar ·o seu com
plexo. 

O maior inconveniente de nossas leis pareiaes 
soure esta ou aquel!a materia vem a. ser tocnr-

se no. parte de um todo som rclaçiio ao 1nesmo 
todo, d" sorte que <> jurisconsulto, o jqiz, se v~ 
collocndo sempre em po_siçii•> dUllcillhna : eu trago 
um exemplo nessa l e1 sobre- o reconnecimento 
dos ftlll<l» ille~;ilimos. Veio-nos do senado Ullla 
lei que eu q \lllliftquci oest:l casa do immnral e 
que dMa até dio-eito :\G reconll~cimento d •s filhos 
S!LC~·itegod. Oa_mbat[ essa l~i, quand~ em oppo
Siçno, e quast a sós nesta casa. e n mn1uria 
dessa <\poc:\ me cr~ toda. ir.fensn.. Eniretuntt' essa 
m:\ioria, capitaneac:la_por _um graod" praladn, 
reconb~n<.l<> as razoes JU -tii.S do me11 di-'>· · 
cul'»Q, · os· fundamontos de minha op niã•>, levau
tou-se toda ou qunsi toda, â exccpçi'io de dous 
ou tres membro~, para reprovar commigo> o pro· 
jecto vindo do senado. 

Logo depois alguem off~reeeu um projecto que 
hoje ? lei, e ~~ndo·o c[a~orado scrn grunde estu;lo, 
seus m~onventent~s hoJe so reconhecem. Por tn
(.,!icidade o proi~to lo;;o que foi apt·escnta.do 
foi npprova<lo. l:i:tl tinha cahido doento · a lon<>s. 
luta em qlle me vi nesta casa enrr,;qÚeceu nf;. 
nhltl! for~.n.; ; del:'lei de a.ssistir ás sessô'ies por 
varios d :as; o proj•1Cto passou c l a.ncuu sobre 
a socieda<le gntnde perturbação. Es•a lei, Sr. prc
si:lent<;, por uma intelligencia, pnrdüo-mc "camara 
qu~ cu declare, absurd.a., priyou o filho da posse 

. da família adquirida pelo. rec c•nh~cim~nto na 
fonte do bapti-;mo : o filh<> natttr<ll que $e acha 
(!eralmet~te t·econhoeido pelo ·.s~u P"'?Pr!o pai, 
que com ta :!. sua me;a, que ''t~•a na 10 t•mi<lade 
do seus parentes, 'lue tinha seu pt'l>prío uome 
q ue c.,,..,., tal era conhecido em toda a parte' 

< OS interCS:iCS dess~ filho, 1\i llffe!ÇÕ.!S de SU:\ fa: 
milia · foriio sacrificadas à avarP..za, :l. a1nbldto 
lnsacia"l"el de cert·Js especul:\<lores que se ~m . 
validO UU intclligencia O.bSill'd:l. da l ei par:\ apauar 
e con~ral'inr as pt'•.lprias afi'~i~.vcs ·da tami\ía, 
p~ra contrarilll' n vont:\de·do pi'Oprio .pai, daqu olle 
q QC dei>:a,-a os seus IHH'el·es a seus ftlhos na-
turi\Cs. · 

Quiz-se momli~ar o ~aiz com Isto ? N:'<o, la•lçOu· 
se O pomo dO. d tSCOl'<ha. 0 )JRI% 6& nlornlisa p.>r 
meio dos laçns eonjut;tlOS d"poi~ qnc· todo:; os 
csfo•·ços do um etcro mot•alis ndo, de um clcro 
inteira.mcntc instt'llÍUO. levar a~ rundC> du COl'll· 
oão de cad:\ cMholiw a co~Ticç~o de qnc as unii:ic~ 
illicitn.s, e~ses exemplos tristes que se d~o nn so
cJcda,l~, <l"v~m inLcit·amente ce~&n\', nii.o só cnl vir· 
ta•JO do tWin~ipiO l'C>ligioso, mae ,to :; }Ut•'rC:iSCS 
da fllmiliu, dos ·tnt ·•·~'!ls~ cnpihtes da propria 
socic<!n,lt.'. E~lu h.•udlcio so collu:r•'•· 

S.. O po1'0 tiO Jlrazil 1\ltO f<>~8e ll.m povo doei! 
aqucll••!< •illl! conhocnm o estada da nossa soeieú••dé 
no centt·o drb uo•~I\S po1·uaçu~s devcriirQ ruaitG 
l'ccciur 1la innu~11cia •io unm lei, <ll:tantvl·o a$~im 
hnmCJml, •om•l ,; •·x~cutn•la presentemente. (Apoia: 
(!os.i So ntó c!l!!n tinta a nossn legislaçito ni\u íaeul
tn~·c o rcc,nhachn·mlo pol' co<o m :lo então conhe
ei<lo, se :> a~rigo dessa \cgislac:ill, tlcssa juris pru
dcncla não cstiYcssem os int{i\'iduos entiio nllSCidos 
podia 'l:u--sc este passo. 'Mas nii<' ; entende-~,, qué 
a pr<>V'l de\'<l ser n toJo. o cust.> e5cr iptur<>- publica; 
cn tAnda-s~ ainda mllis que o pái viu\•o q_ne ti•·cr 
dutante a ''i~<vez filhos naturae$ uiio pôde reconhe
c•il·OS, qu~ os filh•!S n üo.:raes nito podem conc<Jrrer 
a heran~i\ de S<!US bens, tis Ve;:cs adquiridos sob a 
administt-açi\o desses pr•lprios lllho~ -obtic.l ~s du· 
rante a viuvez, n:io ptldem concorrer com os filhos 
le!!itimos anterinres a .. s-<u nascimento I ' 
E' assim <_iue a ju. isprud~ncia do paiz vai de ab

surdo em absurdo. Con,·ém que se inicie nes•n casa 
uma medida que o'rlcnt~ os magistrados, que faça 
com que ajuo·1sprudencia sPja uma unica, porque 
ha magistmdos (}llc entendem dill'~l'entemente essa. 
p:u-te da nos:m l•g1sla~io. 

Eu trouxe csttl oxmnplo para provar a nec•ssi· 
da<ie J c n 'io tocnr-se n'um todo senão coou muito 
tento. iüh• ferir-se nm11 parte des$e todo sem ll!kll· 
d~r-se ao seu resto, ao seu. complexo. 
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SESS10 EM :16 lJE JUNHO DE 1855 
E é por esta r-.uão que me oppvnho a cs; ns 

1\Ul01·is~õcs que o n übre minist.rv quer. Digo u1Ui-;, 
~ue n r1•.• tenho esperan1.~n.. e receio n1uito qun o l}O· 
brr. Uliui,ti"O seja o auto•· Jo •·cgulamento dll q•to 
falia o prvj•~cto ... as nos~as cou sas sãv tão lntt· 
lia,·oi~! .•• Dcda1·o que pm tilho o receio do mGn 
nobre ':ol!egn dn oppos•ç•To <lcpnta<lo por Mill..S 
que hontcn1 f:tllon; p:wecc-me que o ministel"io da 
justi"-~a cst ;i. em uma v~nhldcir~ crise; creio que C 
"lançaúo aos louos, e et•ln raliio; porque o nobre 
mini,;tro t•m-sc ::wantajnuo muito . ••. 

S<1nhore~, o homem que trabalh:\, que cs~u<la no 
1\0SS.:> p:üz. nu:> pooe \: i ver muito.betn com os domi
nn.dor ... .-s Ua ·l'!poca. h a de rcsign:u·.se ú su.n sorte, 
pot\ lllC c.s no•~os v~lhos quo e•tuuáriio em lb":2v t1 
l$32 cou t~ntào-sú cou1 o qu~ cntüo cstudl\ri'io. cu .. 
t.~J)<l~m 'I ' ' '' tl~poi~ JiS$0 não ha 11t1da melhor, ellcs 
não cs:u,Ho. Ynl·riC á ca.sa da maior parte dos 
llO.,SC•!:i csLudi!'ooh:ts, cout excet.k..~uo de nlgu.us que 
enpt·ielnlo em :mdat· ao par dtl >cicncin, c tto sel.l 
gabinete se n! . apena,; un•a e~fun te deserLa, às 
veze~ ,lou~ guardas lou\as pc.qnt:'nt'>S com nlgun.a::~ 
brucllums ir iso;. t:1h·cz esses · rdutodos que aqui 
díscnt~tu . E$ses hom 11s qu.; não estud:To, quo i-11io 
tCo1 n atltl , wa.s qnc tl!tn utna rhetnorin c um úuvido 
mní~ fdizcl>', qunn<lo qualque1· rapaz como o nobre 
wlnístro dn j~tsti~,~- :>pe7.ar de s e.ns ~O unno.< (ri.~o) , 
qnc1· f:tz~r es"ng fiUstrias de regulamente !<, et~ .• 
dizenJ- n :1o, você vai mui~) longe, não ·tem Hr.ença. 
de Sl\ber m!l.is do ')uc nús : 6 pr~ciso eontcr-se.-
0 uobl'C. m.ini~ tro uiio está longe de ouvir jsto; a 
.;ua. rt~ f\, l'nn.t judiciaria é un1 ponto de muita im
P'-'rütncin. O nuhre ministro c.:o;lgio de seus amigos 
aq nl um ,·ot.o multo si~nificntiYÓ: declarou mesmo 
que nquelln t'cívrma ímportaya utn:L quest:lo d•l 
ga\Jinete .•. • 

U><-' '"' '"':-Não uissa isto. 
O ::;n. S,\\'Xo LOIHTO:- Dis~e no. tlíscussiio tl·es 

ou quatro veze>. 
O So~. F~rm.\z :-)las eu craio que tal>·efonnn 

estâ feoto roupa de france-.cs, cada nm tim·lbP. sen 
naco, j ã. ou,·i· <lizer que sóm~nte a pBrt() rclallva 
no snvt·etno conselho de justica c ao procc!'SO ci\·i! 
tem a-2 ehtcnclns .. .• 

'Clol.'- Y OZ : - Cvm elfdto) I 
O Sn. l.-~:1:n '~ :-O art. I• n rcst>eito 1lo jurl' 

dizem '}l1C \·nê ccirn <lt.J, O J!OlJrC aninis t ro 11110 IH~~" 
quiz cc•lcr t."'tt$.lt nl~tnnn, hei <.lc me tJU••ixnr 1ln 
nt)l>ru minjstr.>: (.-llc: dc\·ln fd7.cr cc_..:s4)._.'f n n•)<f seu~ 
tUuiao~ • . $N\~ companht!iros, {t cnmnrn ••nd•! ~sl.tlYO, 
c n:io <ldx,or <k' !nr.c1· n•Jili pura fnzcl-o UCJ S<>nn<lo. 
Cono•1unnto o sonttuo $<•Jn <uull COl"i>Ornriio de hn
lll•·ns uouitu dis tincto,;, n:1o jul;;o que Í.»nhll maiR 
d .rci~n -I~ cmcll<hu· os trnllalhus dvs ministros d~ 
•tu·" '' enmam <.h•~ Srs. úeputa<los. 

o Su. n .• nnll"l"o.> Pm)IIUSO:- E' camara de \"d!ws 
qnc nii·• estu<J,iu. 

O S1:. FEitll.l% :- ~üo dijlo todos. Creia V. Ex. 
que oulu lu~ dia em que nii? cst1:1de, e Q.Uan_to mai$ 
estudo tnao~ conheço a uunha msuffictencu• · ou
tro:> l1a qui! n'io estudiio e apresentào-sc aqui com 
1!- .sua a.!ILOo-iJa le_: "l$1.<> é bom porque .; bono é 
bom. P·•rqow penso assim.» Ess~ Jolio BAp:i>ta S~y 
dizH"l um m;niSt1'•1, n~o é nutür de nota., uõ:v presto.' 
e cllo n·,m o conl>eciu. !Riso. i Tal olm.l é uma obr~ 
t·uim, c ellc nunc::t. a le<l. {Riso. ) !t[inistro·hou,·e 
q ;oc jti disse q ue o meu trooalho sobre a pauta 
c .-a UIO trabalho Ul;.O; lll:lS t ive a f"licidad·~ úe 
S><b ·r qu., o seu antecessor aclui.ra que era t raba· 
Ih•> muito digno de attençli.o, trabalho lic merito .. .. 

O ::i!'-- At.:GU>TO DE Ou,·.cn ... :- Não disse que 
CrQ nuto~ • 

q_::;n. F t:nn ... z:- Disse-o aqui. Mas perguntem 
se J" l~u, se _entcnJe essas OOU$35? N,.o entende w: ce. to de tacs materins. F:ollão d'outiva, e que· 
rem 'I'"' a sua a~ttoridadc ~repo~der~ sobre tudo. 

Co'!hi!I:O no. nc,bt·e rnini:itro dajustiçn muito e•tudll. 
lllUILO <lesCJO de. acertar, e essa quali•ladc que nem 
todo~ t~m no Brazil, o amor ao traball1o. (,tpoindos.) 

9 SR. P.\ULA. CA.xmno:- Eru medicina nom dis
cu~em. 

O Sn. FE~Mz :- Cá e lã más fadas ha. (Riso.) ? q <te _se n•)~ n_o nobre minisLro é s·~r um pouco 
1eformtsta. Nao c qualidade· esta que se de\·a des
pr.znr, por')ue de ordinario o homem que estudA
d~seja reforfl!ao·, e_ o q~e . nós t<.:mos actualmcnte 
n~'-! é o ma~s 11erfe1to e 1doneo, principalmente em 
leg•slação. ,,tpotados.) Fallernos c:la l!"gislação que 
t<lmos _sobr e hypothe~s; _qua~ é~ a ba~>e ?e lia ·1 quru 
.! a b.tsc do no<so dtreHo c1v11? Anttgamente a 
nmc.n. 1:•que1.a _conhecida vinha a Stlr a riqueza 
térrttortal ; anttga•nente a tetTa tinha não só o 
'"nl<tt· r eal, mns ainda 011tro ·Vlllor qne as idéas 
qu~ o. prcconccHos, que os inte~esses de fatnil!á 
lhe tltt ribui•io. · 
D~suc os tempos feudacs a tcrm ~ra tudo quem 

o~n Ql'n yropriot.nrio 9e terrAS nada valia ; dahl as 
le1s dçniio. se resentu- do5 costumes da>< idéas 
~·'~ pr111o;1p10S de cni.:Io. 2\fas esses princípios, essas 
1c.l~>1s _de _e~>l.ão devem ser de hoje? Não. As idéas, 
os po·rnctpt'ls de outros povos poderáõ ser os do 
Bra•ll? N uo. Nos consideramos a terra como um" 
V•JrJadoh·a machinba; nós não temos es;P. amor IÍ 
P!JSS~ da tern\ que nos vio nascer só porque nos 
vto nascer: temu• a mot· á ·posso dessa terra como 
cidadãos, . peht idéa da patria; mllS nós a sacrili· 
catno)), !•o.:; a <:seain1bamo:s ou a. pet·mu.tamos á 
proiJQrçno <las nossa.~ necessidades; todos os inte
l'esses _de fauulin quü muita:; ,·czes unelll o homem 
n un_> ntllho, a um castello em l"uinas, e.;ses nós ndo 

· pm-ttlh_amos. A legislaçilo, pois, qu"' cxprimit. a 
ncc;:;sJd~dc ~e outros pqvos, as iat!a5 d e uutros 
po~ "5! nao pu <.i c <;_ntre nos ter grnn•le força. 

::-_en Jore:;, cu nao fallo dos velhos s•nito com 
m_:~utn vcu_ct·u•:iio; estimo os velho~ q~o animão e 
dao ~ lnao,; nus. mo_~os. Apr~cio os \'clh>ls que 
estudao, que ~nmtnhuo a po.r Ja• scienci<~s; mas 
!J'1!J posso detxar u~ iutc,.rmnc•nt" repollio• easaa 
I ..tens d e :tlguu~ •Jll<:! cnlcuuom que devcmo·llOS ater 
u Clô:!CS C"_lotd~•, :o <'S~as JoutrbJil$ bubiJas em tem· 
po~ uuLtlr•no·cs, <'que n:io- poctcm com o decurso do 
t·•."' J ~O, eon! ~ 1l''"R!"S!!<l úa aocicdadc, com o pro· 
go ""'o> dn cn•tll~•• l"• <o, tcrom ora o Cllbimcnto aereUI 
cun•o•·,·t~uos hoje. ' 

Jin_ nut h<:! lo nrtig•• •le><<e crnnt!o homem do que 
cu 111n_dn hu 1"-•IICll Cnllel, Ru•Al, em qu<l tn•>Blrj) r. 
noc••MsoJntl~ tlc lnlhnrmo~ u vcstitlo d•l rnollo 'liiC 
l•~·B~a •!l'l''''~ n•> coi'J>I? social, c.<l\u V<lstído ti n lei, c 
'' •·•rpo aueonl tulu pude por lHilllCil'll nlgmna con· 
~·~~\·nr-so e~m M. u~c~1111ut ,.~»~te$ ftlte no jnfnneia 
IC<d•crt~ •. Es•M "'"·· 'IIID nmlc>s nuo fa.rio\o ao 

. CVIIIIllCr ciO, Ull~O O I! CU p>'t>gresso! 
E nó" . to<lo>~, filhos Je um pai% novo, devemos 

est~<lal .. ,, __ trnusfJIU!JLRt' as lms de pnizcs culto• 
p_ma o_ ll•)•So, npphcando-as ás . ~uas circuonslan
ctliS. ;);ós todo,;, velhos c 1.1oços, U11tuno-noa p~ua. 
que se nb~nuonem essas doutrinas que 11iio poúe1n 
por_ mane1ra alguuut. convir hoj e; porqu~ e neccs
sar~o recol!hllcer-se_ que as idétlS vão em pro~re58o, 
qu': .a snctednd" lluo se consen-u estacionar•a. 

N "o· devemo.< a bando na r o estudo: estudemos 
t.odos, c "-~ homeon com talen~o que mais se distín
g~l_r ~1o pa•>: caiba a glorJa de dtrigil-(). Mas querer 
u._,-tgn· o ptltZ pelo seu -;-ego! r Não, o nosso tempo 
nao tol~_ra Isto. A part!lha dos lugares, a partilha 
da glo[Ja c dns :sc1encoas, é o tahlnto e o estudo. 
Com o talento póde-se s~,- :1\guma cou$8 ; mas o 
talen~ !.em o estudo pouco adiantará. Quen> não es 
Inda n:to pódc fazer uma figura bl'ilhantll no paiz 
não pódc prest,,r bon.; S<lrviços, não póde mesm~ 
$Cr e.;tadist:t. (. lpoiados ; muito~ ... , muitQ b~.) 

O Sn. Pn~n,;.:.;n:: -A discussão fica aJiada 
pela hora. 

A ordem do dia para ama<;hã é a mesma. 
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SE~SÀO El\1 ~i DE JUNHO DE 1855 
O Sn. SAvio I.o)>ATO:- Pela ordem. 
O Sn. PR!!:Stl):t:l<'r,; :-Tem a palavra. 
ô s..-_ Sayà<> LOb3t<>:- Entendo, Sr. pr~

sidenLe, qlle a distribuição da ordem do dia pela 
mnnei>:a por que está feita-niio póde ser conve
niente. Posta na !• parte a· diseusstlo da l'eforma 
hy~ theea.ria., e na 2• a. diScllssão do or•~amen ta 
do impcrio, não ha attenção que baste para acom
panhar um c outro <leba~c. ( Apuimlas.) 
Ente~ do que a eamarn. perde muito da sua im

portanct:l proe~>dend<>-l>e assim: e V. Ex., á. vi~ta 
da prova pratica da sessão de hoje, nli<J pó de deixar 
de reconhecer a inconvenicncia de uma til.! distl'i
buícão de trabalhos. Requeiro, pois, que V. Ex. 
haja de destaca\' uma materia du outro. na ordem 
do dia dllS seguintes se;;soos ; do contrario se dirà 
qna de proposito se proenra illndir uma ou outra 
discussão, se não ambas. (Apoiados.) 

.O SR. Pt<ESIDENTE.:- Como o nobre d~put~t.!v 
sabe, por alguns dias deixei dú vir a camara por 
moti\'o de molestia, e compa.recendo hontem achei 
di~!.ribuidas as materjas; da ortlem do dia pela fór
ma publicada. Assi1n, se h ou ve1· na casa nu mero 
sufficiente de Sr~. deputados, a consultarei a res
peito do requerimento que acaba de fazer o nobre 
deputado. 

ALGu:-.s Sas. DEPunoos :-Já niío ha casa. 
O Sn. S"YAO Lonuo: -Orei<'>, Sr. presidente. 

que V. E~. em sua sabeduria. póde· tomar uma 
modida. a este respeito. 

O Sa. Pnli:Sl:Dli:i<TE :-Não posso alterar a ordem 
do dia. 
'OS!<. SA.Y:\.o Lou...To:- Pelo regimento da casa 

me parece que íst'o é da competeneia de Y. Ex. 
O Sa. Pnli:SIDE!<'rE:- Não posso e.lten\r a ordem 

do dia, visto já a ter pnbliead<>: e com<'> niio llil. 
eo.sa para C•>nsultal-a sabre o requP.rimonto do 
nobre deputado, continua a mesma ordem do di11. 

O Sn. S.wXo Lon>.To: -Mas enta:o amanhã Y. Ex. 
permitthú IJ. ue· eu fo.ça. um requerimento em tempo 
neste respetto para a camat·a decidi1·. 

O Sa. PnEistD~:-iTE:- Sim, sP.nh ,r. 
Levanta-se n ses~ão. 

Ses":\o ePl ~~ de ,Junho 

Sumuruo.-E:cpetli...,tc.- R~(o;•1nr1 1•y)wt7te<·m•i,,. 
]Jiscw•,•o d~ g,·, B"'·reto Pcd;·oso.-O;·rrma~nto 
do im]>C>'iO. D'i.qf.'UJ'SOS aos Sa·s. Ne!Jias e !'rmla 
Oamlido. 

A' hora do costume faz-se a cllamadCI c o.chito-s~ 
presentes os St·s. \'iscoude de Bllcpendy, Paula 
Candido, }fachada, CorrêA das Novüs, Lirna, 
cunego Leal, Leit>'io da Cunha, Pacheco .Tordão, 
Teixeira do Macedo, Dias de Carl'allto, Rodri
~tnes Silva;· Caldre e .Fii'io, Augusto Chaves, B~l
fort, Virinto, A.n tonio Carlos, Padu.a. Flcury. Car
neiro de Campos, Ferraz, Gôes ~iqueíra, Barreto 
Pedraso, Ferreira de A~niar. Aprigio Gttimil.tites, 
D. J;lrancisc..', Gomes Ri Miro, Paula Santos, Tei
xeira de Souza, Mello Franco, Luiz Araujo e 
Breta.s. 

Comparecendo depois os Srs. Eduardo França, 
André Bastos, Gomes Ribeiro, I'itãrn, Barbosa 
da Cu111ta, Luiz Carlos, Paranaguil, Paula Fon
seca, Nabttco, Pedreira, Santos e Almeida, Paes 
B<\rreto, V. Li.olboa, barão de Maroim, Luiz Soares, 
Ta.qu~s, Lima e Silva Sobrinho, Brusque, Siqueira 
(lueiroz, H<ll1a, Li'<'ram·<!nto, Ribciro1 Dutra Ro
cha, Pereira do. Silva., Vieira de I11a.ttos, Aze-

redo Couii nho , :l.fontciro de Barros , c So11za 
Leão, o Sr. presidente declara auerta a ses
são. 
Campar~cem dQpois os Srs. Fausto Freitas 

Tra.Yassos, Zacharias, ~·. Oct•wiano, 'Sou~à !I{ e odes 
Sect;_o, Fernan<.l..s V.ieira, H~·ppolít<?. Sayão Lohato: 
Sayao Lobato Jumor, Jose i\fatluas, Nebia.s An
touio Candído, José Ascenso, llihciro <lu 'Luz 
Raposo da Camara, Costa !II:>clmdo1 J,l~intho J~ MentlónçJ>,_ Bernaa·des de Gouvl!a, ,;"e Albu'luer, 
qrre, FJguetra d<> 1lell•l. Pa"s Bnrr~tu, con<l~(. Sllvo.
Pacca, s~ára, Paula RLptist<t, PiuLo do 'Campos 
Arsujo Lima, Antonio Candido, ?,I,mdcs de Almeida' 
Cancliolo B,rges, Solm\l, Domingues Sil,·a. C"steUo: 
Br~nco, Araujo Jorge, .Urandiio e Au"usta de Oli· 
ve1ra. -- .;, 

Lê-se e llJ:lprova·s<> a acta dn scss;'l;o antece
dente. 

E'Y'PEDlE~TE 

Um rC<J.IlOl'imcuto de. n: ).faria Francisca de 
Novaes I• onseca, proteetot•a da cape! la de No$sa 
Senhora da. Lapa, instituída na villa de Cu
n!>a, pl'ovincia. d~ S, Paulo, ~ecli11do permis
sa.o para a d1La capella pvsSlllr hens d~ raíz 
até o valo• de 6: 0\JIJ$. -A' commissno de fa-
zenda. · 

Da. camara municipal do. cidaue de 0:1\'a\·ellns 
pedindo a crea~ao. de uma Ml'll rrovinc'a cnji 
r.apital seja. a dtta cidade.-A' commissão de esta 
ti$tiea. 

L&·se e appro,·n~sú n. 1·edac~;ão. do pLojecto que 
appro.,.a a com·cn,:ão celEbrada pelo goYerno do 
Et•v.il com o <le Por!u.~al para repressão e puniçã~ 
do ct·ime de moeda Í<liS;\. 

PRníEIRt\. PARTE DA ORDE:\1 DO DIA 

Con tinúa o. 2• discussão do pl'Ojecto quo rcfot·ma 
a tcgislnçü.o. hr~üthec:trin. 

o s~.. nu.-rrcto Pod~.~o:oo.o::- ';3r. presi
dente, tlmdo de t•Jmar pnrte nes! importnnte 
tliscussiio, .é meu prime>ro dev~r. .u rupre-
sentante de umo. provinciot agricúL•. ,,on la os 
bens hnnlo\~(!is still'1 de muito ''alor, e como r~
prcsot•t:mtc tumhom do municipio ncntro, ond(' 
esses bcus, como ~n snhL•, sã1) lgn.o.\mentc df~ 
nu1 vnlor o.vnltndis~into, não pos~o cl~ixnr ,1,, 
<lar o~ ngradocimonlu~ 110 nr,hrc uüni~tro <11\ju~li,•n 
pot· t.,r tent~do n ,·e(u!'llur lt!!i'"u'~rtwi•t, <JÚI: 
tQnue ~ Ca7.Gr um immcnRo b~n·!lldo •l clns~~ lll'O· 
pri~tarin. 

llll muito, Sr. prcsi<l·~ntn, que ,; l'<'Ch\llln<ln pelo 
necos•icln•!e publtcn a rcf•>rln" n<'s\n . pnrle da 
lcgi'3lnçiio: Fui cu CJilc crn outJ·a océo.sião nesta 

· cum,\ra ti\'C n hollrl\ dl! :>pr~s~ntnr umll pl'Oposta 
put·u 'luc flcnsso o governe:> nutori~llclo a cstab,·h'ccr 
o reg1stro uns h)·p•Jthecl\s, Conheci cntiio que 
es~a medida por si só pouco ndiuntaria; runs 
tnmb.em ~st:wa pm·,modido que. se o go1·erno fo~
mulasse um regulamento mats amplo Jo que 
aqudle que roi feito, algu.ns beneficios se pode
l'iüo logo colher de semelba11tc medida. Esta le
gislnciio, por~m, liceu insufficiente sem duYida 
porque a base indispensavel para um . trab:uho 
de tnl ordem niio Sé aelta\"l\ conv~nie11teruente 
e;tabúlecida: fallo da e>pecialidade e pnblici-
dade. . 

Se por essa. medida que cntiio propnz, c que 
foi adaptada pelo poder legislati"\'O, se conseguia 
êiD al~Rmll. parte a publicidade, comtudo !\ão se 
a conse<~uio no todo, e tambem não se estahel€ceu 
a b!lSC d'a especiaUdad.e. Estas duas bases são hoje 
ap1'e$entadas pelo projecto do nobre ministro, 
e t\ortanto deve o mesmo J?rojecto, quando con
vertido em lei, tra~cr no pa1z grandes beneficio~. 
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peh qne, repito, dou, em nome ila província que 
tenho a·· h•HJm tle repres,,utar nesta caso, os ll!lra
d~cimcutos ao nourc ulinistro da justi~n por ter. 
cmprclumdido estn obra de tanta impOl'lanein. 
A~o:ora passo a t rMnr dn mat<lri n em qunst.:io. 

Sr. presidente, este projecto pi>dc cier consídcrotdo 
d .,bs.ixo de ..tous pontos de ,·iatn : o prime1ro em 
l'ela(iio •> sua co uco,·nlidadc com os princípios 
g,•rtkS do d i1·eito, o o ;egundo en• 1-eio~iio aos 
m oi•>$ que cstnbclccc varu consegui•· aaeaçito do 
credito t e•"Tilot·ia l. 

Couside.-a<lo o }.;ojecto " e':mixo do primeiro ponto 
de ,-lsta, c innt-gavel que cllc não oll'ende prin
cipio al~nm geral d e direito. Aquillo qui! os prin· 
cipios ;:wrRe~ de dir~ito ensinr\o; nquillo que o 
bonr acnst> acon $elhn e n justiça universal p1·cs· 
crc,·c, acha·se l'~spcitado nas cli"posir\i~s do pro· 
j ect·• : c portanto é ' 'isto que ello ror esta parte 
ml<l póJ.c sotrt·er opt:><lskiio alguma. 

C<>nsiJer a<l•> o pl'Ojecto sobre o ou tro porlto de 
vi~tn, ccm1qnnnto eu jnlgue e estej~ p<:Nlllldido 
qu(\ elle muito nrelhora ::.s nossns cit"CUtllStaucio.s, 
que vai Ía7.€r l\m l..cneficio ilnnlens<o, esta~ele
cúnclo uma lugislnçiio h~·polbc(aria m dhur do 
q11~ aq11ell:\ que temos, que n:io póde $Cr p~iot·, 
tod•win. .cutcndo que o projecto c S\\sccpth·d de 
nmitvs mdhoranH•l\tos. Jl\ os nobres depUUl•los 
<tne ltoul.em "" oecupâr~o com C$ta ilíscussiio 
apresentãt·~o algumas itl~;ls que julgo muito npro
,-dttwds : fizer:<o ,·er que o projecto · podia ser 
m clhot·a<lo em algumas de suas d is posições: acom
panho os nobres deputados em muitas da;; opiniões 
quf: [nanife· :~rUo. · 

l ':unbcm a nollre conunhsão a quem foi rcmet
tido ~!'.te · p1·ojecto J ivergit> do pensau1ento do no
bre ministro da justi~n em dous pontos muito 
imporl>1<1te~: pl'imeiro aquclle que diz rcs~ci ~o 
ú tt·nns cripçno dos tii\llos de pr<>pricdade: se· 
gundo, aqudle que s~> refere ~o cnuosso tl lls hy· 
potbecas. Ligo-mo á opini;io tia nobre com miSS>\o 
nesca·par te. c You submcltcr á camnra as rnzües 
q\<e tenho. . 
~r. president-e, se o projccto t :•m por fim crcar 

o credito tenitotial, e fazer com elle b nixna· o 
premio do dinhcia·o em beu elieio dos possuh.I<J
res de predios c bens immoveis, u rlln,•ga.vel 
que d~\·en1 no mesmo projecto nel,ar-se eons ig· 
nadas !.<>•las ,,quellns medidas qne t<ndcl'•;m P lll'l\ 
n l'CaH""çiio do~se fim, e prineipalmeuta aquellru; 
que mui dircctnmentc concorrem ~ara a sua . b· 
tençil:o •; taes siio ~m minha opinino essas ·dua~ 
medidas in<iica<!ns pcln nobre commissiio. 

Falltu·ei primcir·o 1iccrca do en~osso, qnc In
menta a i llu:>tmdn commissiio q ue nfio Cos~o adop
tad<l plllo projucto. 

E ' sabido t>r . prc•idnntc, qu<! t anto maior u o 
vnlur de qualquer titulo de credito, qunnto é 
mniur a sua cn·culnc>io, 011 a fnciliuadf:' de ser 
con\'ert•d.. em moc~n pelo seu possuidor; se 
p.ols <lermos ao titulo d~ credito, constlt\\ldo p~la 
hypotlreca, "" meios QliC lhe fncilitem c n\lr!'io 
larga ckculaçiio, sem du,·ida qu~ lhe 1\llgmentn
r <·mm; u vruO\' ; llU!:IDCntando·se·lllC O vulor, OS 
cap tac< o procurarãõ para seu emprego, () dabi 
virã a baixa dos juros. c mais scgut·amente se 
r e>\lis:ul Q fim a qu~ se propõe ·o pt·ojecto ; é 
pois illcont.·s taYel que é este um me1hornmento 
de que ••.at·eee o pr(>JCCto, melhoramento n:ln con
tl'!lri:u.l<~ por circumstancias nlgumas das existen· 
tes hO l);tiz. . 

Ass•nl ,. \W! pntecc que n nobre eorl'llnh.são nesta 
pnrtú c<>nsultou um pouco melhor do que o pro
J~~to ~obre •>s meios de obter os resulta:dos a que 
cllc $ o.' p1::.·pvc. . 

l::u ni10 •lescubro, Sr. presidente, raziio · algu,na 
que 111c fnçu suppór que da a dmis:;ão do euílosso 
nll>< lty; uth coll p<•lllõiio vir &ll%1lDS ineom·euientcs: 
t•·nl o p<·lt ·udo a este respi!lto, e ·nüo aci que in
Colt~., .. ~ 111<• po•rlll \'ir uctlta medida. quel' para a 
cnpn.uh~tn que Cllltlrllllta o &cu thalteiro, quér 

paro o proprietario do immovel que () rece!M. 
Conacguiutem!\nte julga que es~~ melhoramento 
do endo&S<), de que faz ulen~:io a nobre contmi&· 
>;:'io, deve ser admittido no projeeto. 

P asso ao outro ponto. Que e lfeito deve produ
zir n tl"n...:ri~ão nos livro5 da eonservatoria dos 
titnlos d" propriedade:? Pelo projeeto essa trnn
scripçiio cstabcl~cer:\ apcnM uma presumpçil<l em 
t.-. .. o,· . <lo possuidor do immovel: quer a commis
sii•, quo clla -5e}a prova plena ua propriedade. 

Para uemo ns tl'31' que tarnbêm neste ponto é a 
opinillo da illustl1lda commissão mais conducente 
c eonvinbavel do que o proj eeto, parll se chegar 
ao ftm de baratear os capitaes e estabeleeet· o 
credito territorial, bastn. attcndet· 4 pl'Opria na. 
tureza. e indole dos eontmctos hypothecad os. 

São t.1cs contractos estabelecidos para dar se-· 
guranca ao que empresta ; eon\'Cm pois que essa 
segu•·anç11 sejll plena, que não esteja sujeita a. 
circumst.:>ncins e hypotheses que a de$truilo ; 
com· em -que o capitaHstn fique tranquillo, . fiq ue 
conscio de. <JU~ seus cnpitaes serão reembolsa
dos ; é so assim que elfe facllitarí~ os "mpres· 
tirnos: para ob~e•··se ~sie resultlldo estabelece-se 
a !.ranscri.J!ção dos titulas da pt·opriedadn d~da 
em gru.-~ntía, tr!lnset·ipção que ni'io põde ter outro 
fim seni'ío prov •• r qnc a propriedade otfe1·ecida. 
em garan tia pertence, sem eontestação, :\que.lle 
que a offet·eee como gnruntia dns quantins que 
re~ebe: é pois obvio que se · essa trnuscl'ipçiro 
niio pr OY<l. n. J?rOpt•iednde: se ninda depois dclla. 
feit.n põde venftcnr-se que o. p rOpriedade pertence 
a ontro, que não âquellle que fez transcrever os 
seus títulos, e a deu em ,::arantia, é obvio, digo, 
que " t rnnsc,·ipçiio não produz todos os effeitos 
que de\'ia pt-oduzir; deixando ainda du.vldas & 
t·eceios no animo dos cnpitalista.s, sempre cau
telosos, como s•io, ditlicul~nrá a t va!isaçao do ím ~ 
portanto objec~o ue que nos oecupnmos, a creaçil:o 
ao credito terl'itorial. · 

N,·st a pnrte, poist t:unbem estou de acc:prdo 
cOm n nob1 e commtssão na opinião de que a 
transeripcao dos tít ulos de pl"Opritdade deve im
portar a pro,·a da 1nesmn ~ropriedade. 

Reconheço que. muitas difi\culdades ba paro que 
se possa ~h<!I(Sr A este resultado ; 1·eeonheço que 
n"m todns as propriedades c immovcis no Brnzil 
e,;t.iio li\'res de cn•haraç.os, que muiw qutoswcs 
hn pc11dcntcs no MN n rcspelto delltts: sou o 
príme:lro n confessa•• que ha muitas dcmlllld~U~, 
muitos pl~iios ~obt•a ~sto objceto: reconheço que 
!ta ~:•·andes JiffieuldaJcs llRl"a chegar-se n c~ta 
,-.,suiLndo : mn>< po1·qu" ba difficuldndcs pnrl\ chc
gar-so n \1m tCS\Iltn<lo t.tio prollcuo, a um rem!· 
l'lU•> que em gJ·atule parto \'ni concot•rcr parn sa 
rcnlisat· o pensamento Cio projedo, devcmus recuar 
o nilo pl'ocuror voueel-us? 

Sr. t"·csidcnle, jA ltlguma cou.~a se tetn fuito 
hoje pnt1l se co us~guir e8t~ llm. Os Lrabnlh~s 
qu.e tem entre müos 11 c.lircctot•ía p;ea·al das terros, 
a lei ,;.-obre estas, o· regulamento do, go,·erno a 
~ntclhnnte r e!!lpcito, tudo isw encaminha a orga· 
ll!s:n-se um ca.flloitro ou resencearu;,nto das terras : 
e nqui tem o nobre minish·o um l»'SSO dado pnra 
~e cbegar a ·est~ resultatlo. 

Disse, Sr. presi.ie~rte, que ha no fóro pendentes 
muitos pleitos 1\cerca da propriedade ou ~orninio 
do bons de raiz; xnas cumpre confessar que a 
m11iiwa parte de t4cs bens acba·se desc.mbara
çada, e sem e;,ntestAção ·o5 respectivos titnlos; 
os pleitos pois que ll"em em· duvida a v!llidade 
do6 títulos formao a exce~o que firma a l'egra 
em con>rnrio -a ,.nlidode da . max.ima p4rte 
delles : ora, a legislação deve ante& seguir, aeoin· 
panba1·, conformar-se eom a .r egra do~e com a 
e=-tepçlio; tanto mais porqne a legisl o que se 
prcknde estabelecer pelo projeeto Dão de natu
l'czn lransil.orin, m1111 dui'adoura e permanente. 
b:s lou eerto quo se o nobre ,min íat ro do. jus tiça 
quizcr aJopl.ar o penaamo:nto •uggerido pela il-
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1•~strnda c:ommjssiio,-acbart\ meios de vencer a dif-
1iculdade de que fallei, ewbora malor espaço de 
tempo seja necessario para se chegar a esse re
sultatl<l, o que poderá ser objecto de um regu
lamentô provisorio: di1!ieuldades desta natureza 
tem de vencer o nobre ministro na passa~em do 
~t:I.,Jo em que se· achiio muitos immovels com 
hy1>olbecns privilegiadas e legaes ~ara o estado' 
em qne wm d.> fic:u•. esses immovaiS, quando fór 
lei o Jl•ojecto qne so discute. 

Cre1o, S•·. presidente, que terá o nobre mi
nislro, p::u-n nii1.> ofi'endcr direitos adquiridos, de 
tJstabcl.eccr medidas provisorios; e de semclbanle 
natur~za eu tendo ·que devem ser aqu~llas que 
tendão a da."r nos titulos de propriedade dos im
moveis a validllde precisa, para que q uaodo tran. 
seriptos constitLt;io prova. plena da propriedade. 
A legisla~ão francezo. achou meios ae purificar 
a !gomas hypothecas legnes, ou purgai-as, na 
phrase de que ella SP. s~rve: parece-me que este 
e-xemplo póde s~r aproveitado. Poderia talvez aqui 
!em brnL' algumas dispos i~ões que se pod.erião 
ruJoplar para p<lr fú~a de todas as questões a 
~nlidnde <los títulos, mas seria prDvocar questões 
que uuo cabem nesta occ~sião. 

Espero pois que o nobre ministro tomará em· 
~onsicleraç»o esse pensamento da illustrada com
lnissiio, visto que cstà tüo empenht>do em rea-
1isar esse importante beneficio para o paiz, como 
jã reconheci. (Apoiados.) 

Peço ag<>ra licença~ á camara para nesta occa
siao aprcs~ntar uma eonsideraçao que se não 
está inteiramente ligada com o objecto que sa 
discu~. tem ao menos muita relação com ellc. 

Eu Linha pedido a palavra na discussão do or
çamonto do imperio P<lm chamar. a attenção do 
n<:>bo·~ ministro daquella repartição sobre o objecLo 
<le que vou occupar-mo: vendo. porem que f~ti 
insct·ipto depois d~ rnuit.os senliores, c que é 
natural quo não me caiba n pnlnvra naquella 
discussrio, tratare\ pois ; desse objecto, para 0 
q.ual chlliHO a attcnçüo do Sr. ministro do imperio. 

Tem por lim o projccto crear o credito tcni
Loriul: pam . quo esse credito posS<O. .ser crendo é 
precis.o que o~ 'immoveis sobre que elle t~m de 
li:J,;eaL'·dO tcnhào valor, c quanto maior fúr o seu 
nlor, tanto maior se1·ol o credito. No nosso paiz 
n muito g1·nndu pnrtll dos immo\'eis sobre que 
tem de rundm-..sc o credito f.crritorial consiste em 
~rcdiil$ ruslicos, cn\ terrenos a~icultidos; o v11lor 
deste" csti• na rw:üo directa ae s~us p1·oductos; 
:pnm. quo 11ois possüo ellcs ~.>fl'erecer larga ba•o 
Ao creu i to territorial cumpre tornai-os mais c 
mais producth·o~. e pam que. ls~o se consiga sfio 
indisp~nsavcis os brar,os, embora as rnnclunas c 
systcmns uo~·os de tmbnlho diminuuo o seu !m
pt·egfl: os br~os são sempre Iodisp~nsl\veis, c a 
sun falta jtt se vai fuzendo bastantc sen~ivcl, 
pelo menos na provincia do Rio de Janeiro, no. 
qunl, se a lavoura não tem pot• ora retrogL·a· 
dado muito, taxnbem niio ·tom avanç.ado, ·eonsel'· 
~.tndo-s"l estacionaria. · 

(Ha um aparte.) .. . . I 
E' verJade. o. que diz o nobre deputado ~el" 

mesma provincia. A colheita do café, pdnctpal_ 
r~mo da lavoura .da.provinçia que mencionei, não 
tem progredido : 'não :porque as . arvores o nfio 
produziio, mas po.rguo faltã~ ou tem faltado braços 
que o· colbão ; posso assegurnr á eamara que ne~tes 
tl~.>us ou tres annos pro:timos passados tem ha
vido grande pe~. dease,·~prod.ucto: ora,. se at
tendermos â mortalidade, tia enfermidades e á 
ve1hi~, que vão de 11ma-rnaneira muito rapida 
diminuindo .os braços ~ (apoi(ldo.t)- devemos reoo-. 
nbeeer que a lavoura· retro~ e qne o v.alor 
desses immoveis .irá .tambem· decrescendo. 

E' pois urgentisllimo proenr;u:. os meios de mi
.:nistmr braçOS á lavoara. 

Sr. presidelate, ha razões para crer-se qne desde 
TOllG 2. 

o ministerio de lSlS, de que foi presidente o 
n~.>bre marquez. do Olinda e depois <l nobr~ 
n1arquez de !\lont'Alegre, Ulm domim•·h no go
vern~ o pensamento de não au>:iliar- a. intro
ducçao de colono:; por conta de particulares · 
es~ pensamento vejo hoje consigna<lo no rela~ 
tono do nobre ministro do imperio ; alli ·diz. 
S. ~~- que o. governo não esta com tenção de 
nux•lulr essa mtrodueção senão em casos muito 
e~peéiMS! Niio sei quaes silo esses casos espc
ewes, e _o q~e verdadei:nmento sei é que a la
voura nao pode progredLr emquo.nto doxninnr esse 
pensamento no governo. 

Eu não ~esejo, Sr. pr~sid~nte, que o g~.>verno v~ 
fazer despezas extraord1nanas com essa introdue
yão ; sei que o corpo <e~islativo não o habilita para 
1sso ; mas lambem se1 ~ue ha. nesta côrte, e mui 
pro:·av~lmente nas. cap~taes de outras províncias, 
eapltalLstas e propr•etnnos .da navios. qne não tem· 
uuvtda em empregar seus ca.pitaes e embarcações 
em conduzir colonos que possiio aqui ser contra
ctados .pelos particulares: e creio que se o governo 
s~ entendesse com esses proJ?rietarlos de navios te-
namos col?nos por preco mmt.o ·barato. . 

Sr. prestdente, V; E :-c. sabe qne al~uns particula
res da provineia do Rio de J Qneiro 

0 
m.-ndàrito· vir 

·colonos. mas por que preço não lhes tem elles .che
gado? Ora, eompare-<~e o preço por qne esses colo
nos chegào ao Brasil, as despezas que são obriga
dos n fazer com elles esses propnetarios que os 
mandiio -vir, jâ no cn~ajamento, já na passagem, 
na viagem para o in tenor, no sustent~.> e no tL-ata
menta de suas enfermidades, sommem-se ess::o.s 
despuzas: e ver-se-ha. que niio. sào compensadas 
com o que produzem, e pois não é possivel que 
esses colonos possao ser proveitosos. 

Alem do que acabo de a~ontar, Sr. presidente, 
cx:istc ninda umn grande d•fiieu1dade. Nem todos 
os lavrFidores têm ns rel.n~ões necessnrias na ED.
ropn pnra m!l.ndar vir colonos; :erecisão recorrer a 
correspondentes, pasar commissoes, etc., e por fim 
f.u:er umn despem avultada, que não poder:l. ser 
compensada, e ê por isso que na proYineia a que 
mo referi o e:temp!o dado por alguns ricos fazen
deiros nüo tem sido imitndó. V"Lna ~USsociação porém 
de capitalistas que o governo organisasse, ou nego.· 
ciantcs, tendo embareaçÜI:ls suas com relaçile:;; na 
Europa, amdliados pelo governo, poderia introdu
zir no pniz um grande numero de colonos, que sc
rião som du,·idn .immediata.mente coutraétaàos por 
~ucm· dcllcs proeisnsso ; o assim poderia n I nvourn 
ser fornecida de braços de que tanto preciM. -

Além do que tenho dito, senhores, b!l. ainda uma 
outrL\ 1·azilo pela qual receii'io os fazendeiros man • 
dar en ~njar r.mt. do palz os braços de que precisão : 
ó a. dil!lculdndc de conscr,·al-os pelo menos tanto 
tempo quanto seja preciso para que se verifique a 
indcmm~açiio das dcspozas feit.as com clles. E' 
abYio qne o colono tem interesse em abandonar o 
estabelecimento agricola ou fabril de quem o rnat•
dou vir : elle conhece quo ahi parte de seus salarios 
será descontada. e loYadn em conta nas dcspezas 
que tiver feito com elle o proprietario do estabele
cim6nt(), tem pois interesse de -procurar outm fa
brica. oU: fazenda, <onde seua jornaes lbe sejiio hl
tegralmente pagos , e poi.3 retira-se , com grave 
prejuizo de quem fez avultadas despezBS para o 
introduzir no paiz. A lei de Setembro de 18~0 pro
cnrando dar um remedio a este-mal, o f\!z de um 
modo improftcuo, de uma maneira ine.tfica~: : diz a. 

.lei que o juiz de paz mande buscar o c~.>lono e o 
obrigue a trabalhar para quem o contract.ou, e que 
em. ultimo caso ~o mande para a ca.dêa para ser em
pregado em trabalhos forçados. Mas, pergunto eu, 
1sso póde remediar .o mal? Em primeiro lu.gar, que 
interesse tem um fazendeiro de ter em sua compa
nhia um homem que lhe trabalha. contra a -vontade? 
Em segundo lugar, que lucro tira elle de que esse 
h~.>mem vá trabalhar na cadêa? Nenhum . 

Ora, é de esperar que o mesmo não acont~a eom .. 
33 
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~s eolonos que nnhiio ~ob os anspicios do governo; O Sa. B.uta"e"ro PEDROS6 ~ - Ent>t.-. i!ttnió: --
~ssa circurnstancia os fará respe1tar os ·contractos: ~ndi ·o parngrapho; e vou de no v.> .I~.~ o, p&dindo 
detn!l.is, intfodm:idos elles no paiz, o go\·erno tira a attenç-~o de Y. E:<e.·, -porque dll$ejl~,. _eu oh~ 
~empre utilidade, p(]is qua o colono eunsom~e, e 9. inteJiigencía desta doutrina para ,.i.r i<e o moa 
pua consumir é preeiro que prodm:a, e é indiJie. argntnento é ou não ·procedente.· D:Z o§ ll. !L!.) 
reate ao go\"erno que esse ce>lono seja empregado 0 Sn. 1\Ir:-.-xsnw DA. Jus-rrç ... .' dá uni aparte qu.e 
na produeçào nesta ou naquella fazenda, o quo não nilo ou,·im<is. . 
acontece com o proprictario que mandou contractar 
o colono para seu serYiçy; existe J><>is sempre o in- O S~t. B!>Uli.EN Ps;oROso , . .:.. Pois be~n, como o 
1cresse do ·g:>Temo, nua se Yenficando sempt·e o argumento que e!lquiz.d~uzirda doatrioa.de:;-te 
elos p1wtieulares. pa,·agrapho niio e procedenle, vou ·mostrar a des-

Um9. outra '"antngem se colttorin da ·ado)?ção do necessidade de estabelecer· a prefcron~ia da. h~ 
pensntnento que acabo de omittir. E.sses navzos que tbaca privilegiada. Diz o. pt·oJeetll: (Lc.\ · 
:\gora-não navegão pam a Europa, tendo de ir allí Orn,-é ·visto que todos estes ·actos de <:ampra 
buscar colonos, ser,ão outros tantos meios de C:(· de pl"edios, de pe,·mutação •mtN elt.s, são allte· 
p)r!:ll,'ão para os Jlossos produetos, e sen<lo mnis t.;oras á h)·potbeca qne o ·adquirente desse predio 
raeil a exportação em e•msequ~ncia dn conci.trren- poderã fazer dell~s. Como hei. de ett bypOth.ecaJ: 
cia de navios, é manifesto que os fretes serião um predio que niio comprei, qn; nito pude b.av~r 
mais barlltos, e deste modo nu~mentaria o preço a mim p~r uma. permuta.? . 
<los r;;eneros do paiz em bcn~ficio da agricnlLurn. E•tes actos -que . constituem a hypothec~_privi-
(ctpolada.<.) lcgiada ·sc:o anteriore$ 1\ llypolileca convencional 
· Portanto, Sr. presidente, eLt ere:o que por qual· que desse predic. $e possa fazer._. 

quer l:ldo que se encare a idéa que acabo de st<b- · ·ora, SE?ndo assim, é claro qne a hypotheclt 
m~tte1· ;, considera~ão do nobre ministro do impc- priYilegiada tem-prelerencia á conyencional, por-
rio se l:a de ver que lln necessidade de que o ~o- que tem de necesa>d.ade a p•·io,·id><dc de tern'!)o 
yerno lnterYenha na introducção de colonos para; :wbre ella. . · .· 
se distribulrem aos particulares, e tanto mais que Portanto torna-se desnecessarí,\ ·a precedencia. 
isto, ·como já disse, H.i dar realidade e -,·italidade enLre as classes de hypothecus, c seria conve-
ao projecto que se discut~. - niente que se estabelecesse a regra ~eral ds 

Farel ainda algumas refies.ões i•cerca do pro- prioridade, qne ..; o pensamento que -en dese.i~ri~ 
i~cto em r~lação ao.fim a qne ello se propõe. que .,.;gorasse, e que está consigna:!o no s; 12. 
i'ham:uei n. atten~.ão do nobra mini.<ti'o para Sr. presidente, nuo ó· bnstantc quc o capità-
:tlgumas o bserva~ões quo 'I"'?U fa1.i!r a este res- lista saiba que tal predio existe e 'l ue va te 
veito afim de promo,·u a dtscnssao. tanto, é preciso que elle tenha consciencia. de 

O Si 11 do art. 2• ~stabolcee n doutrina de que nenhum acto anterio~ e:..iste •111e p >ssa mo-
prcf,!rcncia. entre l1ypcothecas, isto é, · d:l. prefe- dificar o direi~o que cll~ vai adquiri~ [)ela ltypo-
Iencili primeiro 8. byp<>theca. privilegiada, depois thect\ com·enc10r.al. · 
;, hypotheca lc~a1, e depois às com·encio11acs. E" sem dtwida que no corpo da lei devem 

O Sn. l\Itst~Tno 1>1. J.:;;:rrçA: -Estabelece a achar-se .;stab2lecida~ todas as disposições que 
priorülau~. a fncii:o attingir no ftm _a qn~ a mesma lei se 

propõe', c é sobre isto · qne eu cbamo n attenção 
O Sn. lhnnETo l'l-:DR(lSO: - i\1ns essa priori- do Sr. ministro da juStiça. Se o que a lei teru 

·l~de d:i prcre1·encia. 8upponllnmos que concorrem em .,.;5 ta (.' a crea~.iio do credito territorial; pn~n. 
mua h}"potheca p1~\·H~g,nd:~. com uma legal e q119 os capi~lista.s J?OSsiio >~obro esse credito 
outra convcncionlll : n prim~iro.. que ha de ser emprestar os seus· cap1taes, e preciso quo na lei 
p~gl\ c a priçilejtiada, depoi$ a legal, e depois a niio se encontrem disposiçõ>es que deixem duvidas 
ooonvencionnl. Esta é a consequencia. do prin· iLceréa. da segurança dos capíto.es em. prestados. 
cipio da preferencin. Pat"~>ee-me que seria melhor seria portanto melhor generallsar a regra· qtre 
~dmittir-se o principio da prioridade que S. Jl:>;. se acha no citado S;l 12,· suprimindo-•"' o 11. por· 
:ulmitto uns dilferontcs clRSses. Ora, o pt·incipio que ba~-ct·i11. nisso 11 vantagem de uma jurispru-
até hoje admittido io aqnclle que ::;, Ex. est~~ dencia mais g~neric:a, l)lais fQcil, mais· eompre-
helecc no projccto. · hensivel. · 

O Sn. Mr:-.rsTr.o u.~ J'~;s-r1ç.~ dl\ um ap;r.rtc que Nilo dn~·ido, St·. presidente, quo o s,·; tninistro 
niio ou,·imos. da justiça tenha. m!llto boas rru:iJes parn· estabe-

O Sn. B.~nllETO Plwnoso: _ :!,{as mesmo no con- lecer o principio contrario_ · aquelle qu() tenh::> 
uefcndido, e por ·iSOlo ui'io terei duvhla em mudar 

curso de um:~. hvpotb~ca Jlri\•ileginda. com uuta de opiniiio se s. E:t. mo eonveneer. 
conYenciona!, a priYilegiada é pr~fcrida. 

Ora, pat·ccecme que este principio admittido da X o titulo ·1• diz o projec:to. [u.;. 
pref~rcncia se![llndo a qualidndo da$ hypOthecas é Eu não tenho duvida de odmittir qne o censo 
rrejudicial ao lim .da 1~, que e 1\'":rantir ao <:apito.- consignatiw.1 sej<l coniriderado. ·como um. ont\S real, 
U;>ta, dar-lhe segurança, tranqutlisal-o mesmo, de ma,; não sei a raz3o por q~ se não compre-
<!Ue D seu capital cstà segurQ ,. pllrque sem isto hendeu aqui o censo rescrvativo que,. se_gundo a 
não .: possi\"el crear·se o credito tenit.orial. idca que eu tenbn <lesta phrase jurídica, c aquelle 

Assim e3ta doutrina n\a .parece '{lrcjudicial, que se com;tituc sob:re um.:1Jredio quando o seu 
tnllito princip:<llllent.e ·se a combinarmos com a dono 0 vende por menos do sett \"ator, reser-
doutrina do ~ 6• do art. ~·- Nesse paragrapho ~"ando-se 0 direito. de· receber perpetuo1mente oa:. 
fa~ S. ElC. uma e:oreep<;ão â regra que tinha por certo tempo uru censo. ' · 
(·st:J.beleeido, de uüo adnlittir lly[Wtheus geraes, 
e entretànto ag admitte a fa'l7or da fazenda pu- I · O SR :Mn;JSTRO :04 JOSTI\-A:- E' um contracto 
hlica, d11. fazenda proviucia1, ek. · . de juro e fructo. · 

Ora, uma yez que se adlnitte a hypotheea geral 1 O Sn. B.l.l:~U:.'ro Pzoaoso:- Os ·co11tr.etos de 
~ favor da íazenda publica. e da fazenda. provin- juro·: e !meto são 'probibidos pela nossa arde
~ial, e~tá claro quo essa bypotheea é p~,ivilegiada. 1 nac;ão, liv. (o 1:it; rn, ·que julgo sem vigor bo)e. 

O SR: MI.-.lsTRO ru.. JnsTJÇA.: -E" legal. ·' Mllll aqui ha um_verdü.deiro contraclo; e o q!e 
· ·_ 0 • Sa B.,~ ft ..,..0 p~~no-~ •· _ "~· t·em pre•~- a:iq~re. ~m predío ·. :pQr s_emelbanto. ttt!Uo · 11ao 

~·~·· - ~ "'- •~ fica mhrb1do de o trãnàfenr, -sendo talvez· ei!Se 
1·.:ncia s~bre a hn>Otheca con\'eociollal. moti\'0 por que o nobre ministro ·alio eontemplba 

O Sn.. Mt:..,!óTRO I>A. .JciiTl<;A.' -Só pn\a to~ie, a1ui o CPneo resl!r"Vatlvo. MAS en· não d11vido, 
n,~o. tambem que nos ·contraetoa ·desta no.l.urjlZI}, o 
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cou1~ e '> ..-clfJ(,.lor {'OSsiio inserir a clau
.solil de &ar o pr~dio -obn!lado a esse censo. 

<JTa, deYu cortfessar- qtts tendo l>ast:lntes annos 
.ti" protiea do fóro nunca vi questão aiguma 
""'"~ IAI espcc.ie; portanl<f .alto. me. farei mais 
.e-Jr~:o disto. · · . na um o-ntro attigo no projeeto que jà houtem 
foi eombat•do· pelos .dOU$ nobres deputados que 
me pr~eederilo, e que tambem tenho muita dilli • 
euldadc ~~~ dar o meu voto; . é o artigo que per· 
mille as hypalheeas . feitas pelo homem ea~ado 
sem ..outo1·ga de sua mulher. 

A legislnçã•' qll& inhibe o homem easa<Jo d~ 
dispôr J<>s beJls de raio: sem outorga da mulher 
~ utnu lcgi•laçiio brtstante an~i~a. é· legislação 
que t.<!m seeulos, e é preciso ~nfc~$1Ll" que ainda 
.& e'ltperiencia não mostl'OU que esta legislação 
l.ivesse inconvenientes,. e que aconselhe a sua 
alteração. O nobre ministro reeonhece, e tran· 
sel'llve na seu. projeeta o principio jnridieo, não 
Jl(>de hypothecal' qJletn não -póde alienar. ':>a a 
nypotlleea rião é .uma. perfeita alienal)ão, é uma 
dí;posiçào pal'll- ella, é.. uma especie de alienação. 
Ora, se peLos pri-ncipias geraes de i urisprudencia 
» m.arido lJâo póde alienar imxnoveis sem outorga 
de sua mulheF, é muito conveniente tambem que 
não possn bypothecar sem essa ontJrga ... 

o S.!'~. SIQGEm-\ QuEIRDZ:- A.hpoth~ca não é 
aUena<.,"àú. -

· O SA. BAnncio P ®n.aso: - Sempre tem sido 
reputada alienação, c . posso asseverar ao nobre 
deput::.do ·quç ainda nã.o vi causa nenhuma de. 
hypqthec(l: de be'ns. de rai:J: feita . pelo marido sem. 
autot·g~ de su<~o mnlhcr que niio fosse jnlgada 
nulla ... 

Ul.r.~ voz :-E'!uipm..-.-se. 
0 S"- BARRETO 'PEOROSO :-E? -verdade, equipa. 

~s.-se ; n:io t~mos um a legislação e"prcssa a e~tc 
respeitO, nHiS a inteHigenc.io., a analogia, a pra
tica do furo tem equipara:lo uma cousa á outra. 
Rypothecnr equ.h-ale liÍ alienar .• -e se o proi ecto 
ad1nitle que us bens immo,·cis nlio podem ser 
aliennllos pelo marido s~m a outor"" de ~ua mn· 
lher • de-ve ndmittir tombem a n;"csma rcg,·a a 
1·cspe:to cln IJypotheca. 

V amos ~~nminar se razões ha para se fazer 
esta cxcepçãu nn lei commum. Eu entcnd~, Sr. 
president,•, que nenhuma r11zii.o ha. quo possl\ jus
tifictlr csla disposiçiio; todo o mundo sn.bo que a 
fnrnilia ó uma· sociedade, e a- pl'imeira soeicdado 
que sa couheoo; desta sociednde silo mombr~ 
os coujugcs c•>rn iguacs direitoa; emborn o mt~.
rido tenho. todog os direitos relath·os /J. admi
nistrn~iW dos bens do casal, · o ·direito de adrnl
nistrnr nilo póo.lu entcndor·l!6 tito amplamente 
q11o nutorise o mariclo a ali~nar es~es bene : alie· 
nur n:1o é udtnlnistrar 1~m regra), por isso com 
muitn 611bcdorill ostabolcceu 11 lei que pat·n alien11· 
~-ilu de taes be11s fosse neceesnrio o concurso d!l. 
mnlbcr, como mecira, como soeill, que é, 

Oro, ó. proportão que as sociedades viio-sc eivlli· 
sa.ndo, a mulher vai sempre marc!Ccnclo maior res
pllito e considera~ii.o ; o. mulher que é esera rn, ver
·dadeirnmente escrava, que Tive em um estado de
gradante e abjecto entre os selvagens, ·a propo~ão 
qu~ o botnem se cívilisa, que os costumes se ada
<;iio, que a intelligencia se desenvolve, vai gradual
mente adquirindo ··respeito e conslderru;íl:.:. ; seus 
direitos vão sendo respeitados: creio que· l'V<ie ret·
"<"i..- de thertn.oiiletro para medir-se o grão de civíli
saçiio.de u~.povo, o medo por qnc.nelle é tratado 
o sexo femm1no. ·· · 

0 ·sn·. MINISTRO !>Jo. JU~TIÇ:._ 'clã UlU aparl.e. 
()SR. B~:ro l>BDROSO: -llesponderei ·a· este 

aparte com .os !actos. A lei estabeleceu o princip.i<>. 
Aa eommunhii~ dt~ bens, a. n~eidAde do concurso 
de ambos os conjuges para a alienação de bens de 

ra~' esta legis1ação e.:iste ha seculo.;;, e por ora il. 
~>:periencia n :lo tem feito conhecer que ella seja de
feituoso, que precise de reforma . 

Pa!·a sus.te-Q tar a minha opinião (areí unul outra 
cons1deraçao comprovaJa .vela e:xpericncia. Fali(} 
d~ capaddade in_tell~ctuo.l da mulb~r, de ;;ua lf,pll
dao para lll tervu naquellcs negocNs que t2o d c 
perto a tocuo, e que só lhe póde ssr negada pelo or
gulho do hon\em. 1nnnmeros factos pro>'ão que u 
constancia, C> bc.m juizo de uma mulher tem ~al
l"ad<! os bens de seu casal. Quantas veze$, de_pois 
de vru.vo.s, não tém inullmeras senhoras adannis-
trado e sal'ó'ado a ema ~asa que o marido-deixou em
penhada? Qu.al a mulhet que tor'tl$-lldo·se.mni nlio 
toma um vivo interesse pelo íut11ro de seus lllb.os 
impedindo a '<en ia o r. hYpotheca dos beris que un: 
marido delo.pidaJor e e·sbanjador pretende .fazer·? 
Quantns ~-ezes não ttm uma mii.i assim salvado a 
f<>rluna .de seus lllhos? Porlant() é minha eon'l'iC· 
çiio q uc se não ceve destrui!· essa grande garanti>\ 
que tem a. família. no direito que tem a mulber de 
.i~pe~i r taes alienaçÇies, taes hypotbecas. A expc· 
TICI\Cli\ que tenbo dos n~goeios forenses. a exl)e
riencia que tenho do umndo, e o que tenlto lido 
me niio demo-.em da opinii\o em que estou, de que 
a legislao;iio ac1ual deve continuar a existir. 

!11a5 ainda considerarei esta roateria deb:dxo de 
outro ponto de vista. Porque estabelece o projecto 
este di~cito no maddo dehypothecar sem oonsenti
DlGnto da mulher? Niio posso de~cobrir outra razão 
senão facilitar ao marido a adminislraçao de ·sua 
easa •.• 

O SR. MrxtsTr:o D.~ Jr;sn~.~·dó. IUll·aparte. 
· O Sr.. B.un~<:To PEDn~so :-Diz o nob;e miD.U.tro 
qua tllrubem ~ natmeza do regimen llypothecnl-io 
mas J>Orqtte nao ha de bavet· o concurso da mttlher 
pam isto 7 As lnulhere~ de ordinario vão sem~r~ 
ile accordo· com seus maridos ; quando os maridos 
são razoavQis, muito mais tazoaveis são as s-a
nboras. Ora, quando um marido disser s sua mu
lher-precisamos fazer esta hypoteca- nssim eon1o 
diz-precisamos fazer esta alienação,. p<)rqtte nos
sas eil•cttmstancias são estas, porque o mteresse de 
nossos :filhos demanda esta ou tiqUE lia medida, 
este ottnqnelle emprego de capital que não pod~
rnos obter scniio por esta maneira.- estou persua· 
dido que nilo htt\'Cl'4 unla mulher tão desarrazoad,~ 
que se "Jl.P<>nha a. isto, irá sempre de nceordo com 
seu mand••- Sundo assim , porque tirar-llte n par
ticipação qnc. e lia de direito tem na rultniuistraçito 
dos bens do .seu casal, por isso que ella e meeir:~, 
e o proje<:to niio lhe tira esta quruidadet .!-<iio \·~j·l, 
pois, n:·,o posso descobrir ttma rozüo quo u1c po;;sa 
fn2er auoptar este m:-ti!:o- . . 

Sei que o nobre miDlstro da justiça neste seu pro· 
jccto, nliús nmito bem eln"uo•·o.do,. prelacdcu esla
bclecer um, corrccLivo ao~ nbusos que poderião 
pro,·ir desta especio do allenaçilo, da bypotheea 
sem O\\tol'gl\ dA mulher, estabelecendo que, para 
esta hypotheca possa produzir o seu. cJrcito se 
prove qu.e GS dinheiros assim adquiridos forilo con
vertido em utilidade do co.sal ; mas eu peço ainda 
n S. E:<:. licençn pata di2~-the que ~ste remedio, 
qu.e este eorredí'l"l'l qne apresenta me parece ainda 
peior que o mal, apresenta muitas consequeneias 
ml'cl; pediria. ao Sr. ministro quo retiras~e ao 
menos esta rostticç11:o, 

E•sa. restrie,.ii" • Sr. presidente, · primeíramentc 
vai dar ao capitalistll que empresta dinhe.ito .o di· 
reito de ftscalisar os actos dtlquello a quem empres· 
tou o seu dfnbciro , dá-lhe uma 'ius~ecção , uma 
fiscnliso.ção na gestão, na admioi-'ltrai;ao, nos sctos 
da vida <lo seu.. devedor , isto llão é compatível com 
os·· sentiment~s de respeito ;· de benevolencia que 
devem existir entre cidadãos do m~mo estado. Em 
segundo lugar, qnacs os meios de p'[()-ve:r q_ ne os di· 
nheiros assim obtidos por uma hnot.heea · foril:o 
elf~etiVlJJJlente ~tnpregados em utilidade do easal? 
Isto serA materia de grande discussão no fõto, su-
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~ita :.. muitas du,·iJas, tuateria que não p\>de sct· 
pt·ovada senllo p<>r testemu~hns, testemunhas que 
uen-1 sempre podem mereur todo o er~dito, Tai es
tabeleeer um dir<lito discricionD.rio aos ~ribunaes na 
aprecbção dl>3 pro,·as ... 

O Sn. Src;)urct!H QcEJnt>z :-Com a wcsmn escrip· 
Lura poderá provnr·sc. 

O SR. B.\RUETO PEnnoso:- Dir~i ao no!Jt·e de· 
putado quo em muitos se poderá lancar no 
corpo da escríptura o emprego que pódc ter tal 
dinheiro, mas o que é ·preciso é p>-o,·ar que 
~;;se ilinheirn te\·c ctiectivnmente esse emprego; 
isto é um Cacto po$terior q no n!io pôde cot\star 
,{o COIJIO da esertptu~a, porque n eseriptnra niio 
rMe dar como passaJo uma cousa da· futuro. 
::;upponhnmo3 que é para faze ' mna compra 
(muitas bypotbeses se podem figurnr;, qu~ o.' pam 
s e pagar-uma dh·ídll que co;~e dinheiro se tomou 
('mpre&tado; ainda ueste caso é preciso mostrm· 
uma pru\·s de que C$Sa di\·lda fol paga; é semprtl 

·n m facto poste1~or á obt~nção do d.nheiro. Muitas 
vezes mesmo o emprc::o desse dinheiro estará na~ 
ec•nYenicnciM de (}uem o recebe quo fique oeculto, 
('Dtretanto irá ·patentear-se, lan~ar-se a.o publico 
l:cg.)dOS patüeulares da vida do cidadão ... 

\ . o Sr. Sayiio LOba.&<>: -Entendo 'llle ,; 
I OCC&Sii\o de renovar· o requerimelltO que ti\o"o & 

honnt de fuer a v. Ex. na sessio pU3llda. Pon
derando na gnwldade · da materia que cst.á. em 
diOJcussão_ aw estA nora;ponderand~ na ~;r:a..-idade 
da matena que, segundo o precetto de V. Ex. 
S() deve discutir no.· segunda parie da ordem do 
dia, susten~o que ó impossível qu~ hnj a attenção 
que possa acompanhar tal discussão, e que ni!o 
é eonTc.miente interromper n diSienasiio de uma 
materia tão importa.n"' eomo a ref.>••nta hypo-

. theoa~ia, para se dar utn salto e tratar-&o ·do 
ouu·n igualmente ilnportnntc como o\ o orçamento 
do imperio~ Aosim eu requeiro a V. Ex. que 
achnitl.a uma inlieao:iio, requerimento ou. o q11er 
que seja para que c<>ntinue n discu~sllo da re
fol·ma hypotbecaria até Q. . ultima barn da sessão. 
e que pa1·a amanhã V. Ex. se dlgnas~o fa~er 
desapparecer da ordem do dia qua.lqu.or da~ 
duas materias. Isto me parece imlispensavel, um11. 
e ou tm discussão no m~smo dia nüo póde ser 
f~its. como con\•em que seja; p~r tal modo -não 
ba. attençiio que baste pam acompa.nlur ambas 
as discussões, que por swt nntureza c impar
!Ancia merecem a. mais séria a.tteaçilo d;~. cam.ara. 

O Sa. SIQO"IUR.\ "Qt:><Htoz : -Se vamos com sup, 
1·osições nada ha e3tosel. 

O Sn. B.,nnETo PEnnoso : - Pareceu-me que o 
nobre ministro da justiça parecia annuir ;;. ,-cti· 
rnda d<)ste correcLi\·o ; pgr conscqucncin cn desisto 
de continuar ncdt.a ma!.eria, mesmo p.>t·quc a hot-a 
c.st\, a findar. 

Mas antas de . concluir, Sr. presidente, eu de· 
scjtwa pedir ao Sr. ministro da . jnstiça que, 
quando, tomasse n pnlan-a, nos d1ssesse se pl·e
tende ir mais :.idiante, se pl'ctende comr>letar o 
heueficio qne tem em ,·ista fa1.cr ao pai~. O n obre 
ministro 'Sllbc que esta lei púd~ sahir perfeitis
!';ima: ns!lim eotuo esti1 cu lhe dou o meu voto; 
se o nobre ministro julga quo ns circnmstaucias 
d o ·paíz: ncon$clhiio que o ptoj•>eto pnsso tal qual 
c-stli · cu lb.e nfianço· o meu ,-oto, p"rque já disse 
<JOce isto é multo n\clhor do que o que to;mos ... 

O Sr:. l\[tl'ISTno DA Jr;s-rt<;-... diL um aparte. 
O Sn. B.'nn&To PEnno~o: -O nobre rninistt·o 

(\iz que procu\'Brú admitth· nlgamn.s emendas ; 
muito me &ntisfuz com isto. 

Mas o nobro tnini~trt> sabe ~ue na l~ran~.a., por ' 
e~émplo, o s;o\"crno niio se lomitou a 1uelhorur 
.. S\"Stemo. ),,·potllccario, foi mnis o.diante. Em 
verdade nào basta ter uma legislação hrpoLhe· 
cada, ali.Ls muito bem feita, pat·a qus immcdíab
m e"l e se consigüo todos os tins que essa leJ;iS· 
la.çãQ tem em vista.; ô neca~sa.rio <1ue postenor
ment~ a crcaçãa ou de agencias ou de n.~Socia~<ics, 
<>U de bancos lle credito, ,·cnha dar and:uncuto, 
\' ida á ·lei .•• 

O Sn. }.11:-r.:sTtn t>.\ Ju»TI<;.A.: -Pretendo ÍIIZCt·, 

O SR. B.u\nE-'1'0 PEDnoso : - Estimo muito que 
o nobre ministro nssim se exprima, porque isto 
me faz eon,·encer (}ne á poderosa milo do governo 
ínten·irá para que depois de sanceionads a lei 
se .realisem essas II.S$Ociaçõ~s que devem dar vida 
r, m~sma lei. O winisterio procedendo assim, 
:Sr. presidente, se tornar& credor das bençãos do 
J>aiz, lh~ uma grande _classe, a immeusa cl&sse 
üos lavradot·es do .pesado jugo que tem sobre si, · 
lb.t'á a outras que não sofü"eJ;D-essej11go os meios 
d e melhorar · a SUB. propri~dade, facilitará nas 
capitáes meios de novas edificações, e. a prospe
l"idade do palz muito se desenvolverá. O lllinisterio 
que caminllar nesta senda póde eont.ar scmprd com 
o meu voto. porque sou verda.d~iramente enthtt
siasta dos melhoramer.tos materiaes do . paiz. 

O Sn. P-aEsiDI!~-r& : - A diseuaaiio 1iea adiada 
l'Cla hora. 

o Sa. Par:sto&NTt::- Hontem urro pude a.tten
dcr ao l'Cquerimcnto que fez o nobre deputado, 
porque já haYia designado a ordem do dia, e 
não existia na ca.sa numero suflicitmtc de Srs. de
puta<los para submettêl-o >\ vob~tlo. Agora, 
quanto á ;,egunda parte. do reqtlct•imenlo qnc 
acab9. de fazer , cu a. tomarei em consideração 
(}uando tiyer do fo1·mnr a. no;a ordem do dia; 
c relatiYamente · i primeira parta, <·Otl consulbr 
á co.sa $C appro\·a n urgencia para qnc continue. 
$em itlterrup,.iio, a discussão do proj~cto tl.a rc
fJrma bypothcc:>.ria. 

Feita. esta consulta á. eamnra é t•cj citada a. 
tt\-goncia. · 

SEGUNDA PARTE .Dà ORDEM DO piA 
OIÍ<;,lliESTO DO J liP.t:IUO 

Continúa a 2• d isc.u~são_. desta rnat eria. 
Lê-se, é apoio.da o entra coujunctamente en• 

discoissi'Lo a s~guinle emenda : 
u Ao 1\) 135 ncct-osc_ente-sc-Ficando <lcsde j,, 

olcYado o ordenado do reitor do coll~gio d~ 
l'edro li a 3:600S.-S. R.-Mello Franco.• 

o S:t". i-;obla.•:- Sr. presidente, giiG muito 
,·arlad<.>s e muito im_port.antss os assumplos que 
correm pela rc~arti~.u.o do impcrlo. Un.t ?bcgaria 
umn. hltclligcncHL apurada., o o mais ngs1duo trn
balllo para que se tratasse minuciosamente do 
catla um de tantos objectoa que ae compr~boodena 
nesta rubrieo. do serviço publico. E11, pois, cota 
a minha aeo.nbada intelligoneia ap~nn.s !11rci al
~umn.s obsen·a~.õc$ sobre um ou outro pollLo 
ticer•:a do qual dcs~jo chamar a attcn~ilo do uobce 
ministro do impcrio. 

Depoia da declar~.ão que fez o nobre miui>itro 
· ~·el:>.t\Yamente ol.qnella interpeUaçüo que f<> i a.prc
scotnda nn. casa pelo honrado membro qu•l fallou. 

. sobre o. orçamento do imperio, entend~ndo que 
a camara e o paiz devem cousidernr que es&.l. 
ben1 explicada a residwc.ia da Bli8USIA _prince"a. 
a Sra. :0. Ja.nuaria em Napoles, que nao pôde 
mais considerar-se em divergencia o ministerio-~ 
este respeito, qu.e mesmo qnalquer opinião qnc 
por ventura f<.>sse emittide. anteriormente no se
nado pelo honl'ado .· .Sr. presideotê do con~elho. 
está. muito ronge de tender a wr em duvld& 4 
residencla eonsU.taeional daq11ella augusta. pria-
ceza fóra do imperio. , . 

·ro Sr. pretikttte conl>ida ·o Sr. 1• st~CreMM 
a 'oce~<par a ~"11.) 
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Concordemos, pois, que o Sr. presidente do con

selho quando outr'ora tratou deste negocio só
mente quiz que ficasse bem conhecida e bem 
discutida a duvida constitucional que a muitos 
espíritos apparecia. Concordemos que a augusta 
princeza a Sra. D. Januaria permanece muito 
constitucionalmente fóra do Brazil. .. 

O Sn. Muus-rRo no lliiPERIO: -Apoiado. 
O Sn. NEBIAS. - . .. quP a sua residencia é tem

pararia, condicional, e dependentd de licença, que 
este procedimento não se complica com as regras 
e princípios que a constituição estabelece para 
vigorar a respeito da nosoa dynastia, que emfim 
a Sra. princeza D. ·Januaria não tem um plano 
certo, um pensamento positiY~ de sep·~rar-se do 
Brazil, e que pelo contrano e sua 1dea perma
nente ligar-se sempre á sorte do imperio e dos 
brazileil\•s. 

Agora, Sr. p residente, permittirá V. Ex. que eu 
trate do que diz esp·ecialmente respeito ao or
çamento do imperio na parte relativa á agricul
tura. Esta parte está ligada á l<li das terras e á 
colonisação ; chamo, pois, a attenção do honrado 
Sr. ministro para este ponto. 

Eu não sei se o governo, ou o nobre ministro 
tem um systema combinado . e decidido nesta ma
teria. No seu relatorio não o encontro, nem 
tambem na opinião que emitte ácerca dos ser
viços que póde prestar á repartição das terras 
publicas. 

Se considero primeiramente a difficuldade que 
ha ele es tabelecer-se a colonisação entre nós por 
um modo progressivo e proveitoso, Yejo nesta 
parte uma divergencia capital entre o nvbre mi
nistro do imperio e a repartição das terras pu
blicas, na qual parece que S. Ex. se de ;;eja apoiar 
quando assevera que tem encontrado alli um au
xiliar pôderoso que póde muito concorre1· para es
clarecer e firmar a situação do imperio com relação 
á introducção de colonos. 

A divergencia que eu notG entre o nobre mi
nistro e a repartição das terras publicas, e que 
mostra a difficuldade que se tem encontrado neste 
melindroso objecto, está nos seguintes pontos : 
S. Ex. entenda que deve formar nucleos flores
centes de colonisação, de proprietarios colonos, 
que se devem dividir as terras em pequenos lotes 
para serem facilmente compradas por pequenas 
famílias; que não deve auxiliar a introducção de 
colonos para trabalharem por parcerias; e que 
finalmente deve recorrer á. introducção ele colonos 
chins. Sobre todos estes pontos eü Vejo o nobre 
ministro em divergencia com a repartição das 
terras publicas: exactamente na ropartição das 
terras publicas se estabelecem condições oppos
tas para a introducção de colonos no nosso 
paiz. . 

Eu tenho aqui o relatorio do nobm ministro 
do imperio, e o da repartição elas terras publi
cas; não e preciso proceder á sua leitura, porqu:e 
quando me equivocar sobre qualquer pensamento 
que exista nessas peças officiaes, com qualquer 
advertP-ncia do nobre ministro. ou ele algum Sr. de
putado, recorrerei então a ellas. 

Diz a repartição das terras: << 1°, o mais efficaz 
ineio de chamar colonos para o Brazil é a adopção 
de terras gratuitas; 2o, o governo-deve auxiliar a 
introducção de colonos que venhão trabalhar por 
parceria, ou a salario ; 3°, o governo não deve 
promover a entrada de colonos chins, porque estes 
não darão resultado algum satisfactorio. » Vejo, 
pois, em duas repartições tão importantes, que 
devião trabalhar debaixo de um só pensamento, 
accordes em um assumpto tão grave para o 
imperio, vejo esta notavel opposição que em ver
dade ha de trazer consequencias na pratica, por
que nó3 não sabemos, nem o n•)bre ministro nos 
poderá dizer se hão de prevalecer estes princípios, 
011 aquell'outros, se hade it· avante com as suas 

idéas, ou se ha de abandonai-as para seguir as 
condições aconselhadas pela repartição das ter
ras publicas. 

Eu, Sr. presiJente , conheço a gravidade da ma
teria, conheço que não é em pouco tempo, nem 
com poucos recursos que se póde introduzir no
paiz uma colonisação proveitosa e avultada. A 
primeira difficuldade que temos é essa falta de 
pensamento unanime e accorde. Depois o nobre 
ministro mesmo apresenta outra ... E cu quero 
estabelecer. estes embaraços para cone! ui r que por 
ora nã•> podemo!! sustentar a grande colt~nisação 
tal qual pensa o nobre ministro; que por ora 
não devêmos imitar a colonisação por parce1·ia, 
ou a salario, como uma transição para a grande 
colonisaçã<J, ou grande cultura das nossas terras 
incultas e despovoadas. 

Coma ia dizendo, vejo todas essas diffiCillda
cles que não podem ser no momento vencidas, 
para regularisar-se a cultura no nosso paiz, para 
n11roveitar-se essa immensa superficie de torras 
incultas que temos no imperio. 

O nobre minisüo confes,;a que actualmente n:lú 
se sabe ainda qual a quantidade e situaçil:o das 
terras devolutas no imperio, não se sabe ainda 
quaes as sesmarias e posses qLte estão pend e;1tes 
de legitimação. O:ra, liquidar- se essas duvidas 
preliminares, e depois passar-se á divisão das 
terras, á sua avaliação, é um tmbalho que ne
ces:;ita de longo prazo, é um cadastro quasi im
pratic~vel que outras nações mais adiantad::s n é\o 
têm podido ainda conseguir. 

Mas para que as cousas chegassem a e>te pontci 
de chamar colonos que viessem povoar essas ter
ras, e essas matas extensas, ainda temos ontras 
necessidades a satisfazer, ainda temos que pôr em 
pratica uma garantia ou medida que vejo con
signala em outro topico elo relatorio do nobre 
ministro quando trata das colonias militares, que 
elle deixou btmbem ao cuidado da repartição das 
terras publicas. 

Diz ::;. Ex .. que e preciso que taes colonias 
sejão estabelecidas já como meio de manter a 
segurança individual, policia em nossas matas, 
já como transição o preparativo indispensavel 
para -attrahir a esses lugares colonos e população, 
porque de outra maneira para alli não poderia 
affiuir. Ora, S. Ex. bem sabe que a segur,wça é 
un~a das primeiras base3, é a melhor anima'.)ão
que se póde offerecer quando se convida a colo
nisacão; é com a segurança que os Estados
Unidós chegarão ao auge que nós todos sabemos. 
Ora, a falta dessa base que foi consignada no 
relatorio do nobre ministro, :tela torio que .tem de 
correr e influir na Europa, fará com que não 
possamos levar avante o systema adoiJtado de 
colonisação como se acha na lei das terras : vejo 
obstaculos muito graves estabelecidos mesmo pelo 
nobre ministro do imperio, e portanto temos de 
lutar na imp0ssibilidacle de realisar essa colo
nisação; e, pois, se queremos fazer alguma co usa 
de positivo e de bom para o paiz, é preciso 
seguirmos outras idéas, e nesta parte cu me acho 
de accordo com o pensamento da repartição das 
terras publicas. 

Consideremos a despeza que já se faz com uma 
repartição nascente, a das terras publicas; ainda 
agora que se trata dos preparativos, quo não se 
cuida senão de meclição parcial das terras de 
alctumas. províncias, essa repartição segundo o 
relatorio do nobre ministro, já despen:ie 500 e 
tantos contos de réis, ·perto de 600:0::10$: e, se
nhores, com a pratica da medição muito tem de 
augmentar esta despeza, que não sei se poderemos 
vencer. 

UMA Voz: -Não se póde ter colonisação sem 
ga,star-se dinheiro. 

O SR. NEBIAS : - Sei muito bem disso ; sei que 
a introducção de colonos ainda hoje custa á 
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t~t'tlll(".~. n.os Estr!.'los Unidos c á Inglatêrra, n•sim 
emno a todas as Cfllnpn.nllit\s qn~ se Wnl enl
prcgndo nes:iC set--çi~o~ tuuit.u dinheiro; m!H_) per
guntare~, pod,en1oS gn:stnr fto rnesmo ten.1po co1n 
tan l:ll. c ousa, com o. r~pt~rti~t10 dn.s ter r<>& no. pro
porçt~o q"o já apontei, com a introducçilo de co· 
lonot,;, c me;:.mo conl sua subsistencia interina? 

· E' por íss<> que eu <lcsrjnvn que thessemos 
al.gumu C~ll!iO. de proxiuul utilidade; nfi:o digo que 
os cofre.• publicas Jllio coneol'ressem para cst~ 
gmnde tlm com alguma parte de ~uas rendas, 
mas que concorrcs,;e compati\'elmentê com as 
tlemai>s ncccs.~idad~s publicas: t emO» muiU>s ramos 
de. scl·,·iça publico, ~ ,POr is,;o não podemos sa
cnficar do prompto somente par"' o. co)onisaç.ão 
õ, S on 10,(Jl1{H)00S. SenlJol·es, eu não espero para 
auxiliç dll introducção do colonos ns rendas dns 
t~rr~s publicas ; n:io, senhoras, essa r,cnda. é um 
en~ano .. pois .que clln. niiu dâ, e netn datá, pa.ra 
~ despeza; c o qnc de\'clllos í~r desde jit para. 
auxilinl' n cOlouisa.;iio ~ Uistl~H,uirnlo~ terras gra .. 
tnit.amentc•, offen?cel-as, •lal·as, porque a compen
sação de~s~ favor I•!> de ''ir com u tempo, com 
a produC\·ão, com o desen'l'olvimentQ c com o 
~n!ti•·o J~ssns terros que IJoje det·mos. 

Di7. o nobre ministro q uc n~o julga oppor.tnno 
fn•·orccer R emigra.;:.ilo quo ''N>ha trabal.b.ar por 
pareeri;t. E.n uiio sei, Sr. pt·esidtmle, se o nobre 
1n i nisuU tPm j:i nHla id~n fixn, in,·arhlvel a este 
s·esp.eitn; dir~i porén1 que.· nOs temos .a coloni
SRç.liO ~r pal~~eria em RJguns lugat·es, e em S. Paulo 
ella Dao wm pr<>duzido m1ios J'esultados .•.. · 

O .SR. Vrnu'to d1t um aparte. . 
o Sn. x~Jll,\8: -Eu ll>iO quero a colonÍS!lÇii.o 

por ym·ccrm com'> um systema permanente, par!' 
s•>rnr semp:·c, apenas a quero com<> urnn tranSl· 
ç;lo .... 

O Sn. Vmr.>TO: -Em cuh·ns part~s tem pro
duzido mnl. 

·O Sr.. 1\Eili.<S: - Eu niío sd se em al.c:umas 
pm·tes se. tPm dado o que o uo'bre deputado diz, 
mas o qoa sd é que não estamos habilitados 
aetunlln~ntc a fazermos a colonisat;ao em granJe, 
como o nobre m:nistro que1·; pôde Jàqui a muitos 
Su !lOS t1·t>t.·1r-se · à isSo, ttgonl po1·~m tts nossas cir
ettmstancius apenas nos per1ni ttem trata1· ·dos 
n1eio:-> c do SJfjtClna Uc. parceda, já. di~s~~ como 
um ~nsnio e- tmnsiçJio .pnrn alenw.r a nossa agri· 
cnltt1r:>. e au:~:ilial·a no estado em que agora se 
acha. 

S•LJl'pouh~Ínos que o governo pv<le mandar ;-ir 
20, IOL', utna porçiic· <lc famílias de colonos; o 
qnc devcrit fazer dellas c que destino ll1es ha de 
uar? Lan-;al·as ni!J> fl'aias, ·nC>s portos, enviai-as 
para O~ l10S$0S sertoes, OU cntregal·as a quem 
quize1· to mal' por, sua conta c ·serviço? 

i Ila wn npa1·t~.) 
'A. rcs'pcito dos chins, fallarci sobr~ aquelles 

da qtiC trat:l o relatorio do nob1·P. mintstro do 
imperio; por al..>O•·~ dir.ci apenas que para nos 
ser•·i r a colon isação desse povo é uecessario pri· 
n1eirmn~nte mud:lr-se a saa. religi?io para q11~ 
ent:i:o possão ser buns colonos, e não se suici
dem fiados nn et•t>n\a da lnetempsycosc. 

l\fa,, como dizia, d~pois qne o governo mandar 
buscar · essas !amilias, tem de prepara!' terrrcnoJ; 
para. . ellas, tem de prover a sua subsistencln por 
cert~ tempo... . · 

O !SR. Yuu.<.'l'O dl• outro apat·re. 
O SR. ~Ultis:- Alli está o nobre deputado 

<:a h i nd<> nas rn i nhas idé11 s: com" h a empenhos· 
para se ooterem os colonos que · cheglio. COillO 
ha me1o$ do governo tlat· destino por parceria 
.a esses. colonos que. ~m abnndancia JlOssào ~on· 
COl'!'er as nossas p~au•s, entendo <JUe é esse nrn 
mero de se- conse-gutr à coloniiiacão sem um grande · 

onus pll.r.a 08 cof1•es pubtiCQs, e com um aspJcto 
m11is ·lisongeiro para o futuro do Brazil. porque, 
s~·. pr~sid<i~nte, aeonfuee que esses homens que 
sahen1 nabtrahnente d11s cla$ses pobres dos dif· 
fcrentcs paizcs da Em·opa, aor1de vivem em con
dições -muito tristes e mesquinhas, que são servos 
quo ,.;,·em na miseria, vin<l\rS" estabelece.-· á 
sombra de um fazendeiro no nosso paiz, adquire 
dentro de . ~ous ou tres a.nnos não só o habito 
dos nossos trabalhos como um ftto1do de reser1•a 
para seu p1·oximo estabelecimento. Isto que acabo 
de dizer jú temos visto entre nó~, o em S. Paulo 
uml\ ou uutrl\ das familias que fvnio para alli 
como colonos e que trabalhü.tii.o de parceria dentro 
de pol.lcos annos mlquil'iriio patrimanio a j:\ hoje 
sii.o pequomos J?ropri~tarios. 

O governo p<>d~ fazer, pois, aqttiU.) que as em
pro:ms particularc>t estão fazendo. Na pr<>vinci.l 
uc S. Paulo, t.ln qual Lenho conbeeimento mais 
cspedal, nilu dh·~i interesse, as em prezas parli
culm·cs .; que t.lm silpprklo de bra.~os á agd· 
cultura, e e~sa~ ornpreza; tem sido alguma Cotlm 
ajudnu(ll) pclo3 co(rcs prmrinciaes colll soccorros 
qne a rcspccth·o nasemllléo. lhes t••Ul dado. Cabe· 
me nesta occasiiiv lllmenta•· que se não tenha 
tornado até hoje cffectiva a doa~õ.o de terras que 
pchl lei de h!~~ fui garanti.ia ás fll'Ovincias C\JHl. 
o fim Uij promover a sua colonisnção. Creio que 
<Js~a doacao ú d~ seis legus.s em quadro, ou 3;; 
quadrauo.s; c ou ehamnrei à aften~ão do nobre 
ministt'O ~obl'C ~stc ponto, é um. favor e au,;ilio 
qU<> púde concorreL' em. au,;ilio da colonisaçoio ... 

O Sn. :.\IELLO FaAl<co:-N o relatotio do nobre 
ministro s<J diz que ·as provincias ainda niio pro-
cnr:í.rilo por isso. · · · 

O Sn. Xmll.~s : - N•1o se de,·e esperar que as 
pro,·incias procu1·em p~r isso; ~ preciso que por 
meio dos presidentes .se faça conhecer iis assem· 
bléas J1L'o\'ínciMs que ellas t~ m essas tcrrns ã 
stln di~posíçiio, que o governo está ptompto a 
lb~s a<si~11:1r c medir; será mo.is um au~iliar 
que YÚ. lio<~\thr a attcnciio das assembléas e go
,·cruos provincio.es para que. appliquem perse\·.e
rantos csfor~os n este rcspetto. 

A'1uil\o, dizÍt\ cu, que aetualmcnte f!l.zem a.~ 
cmprczns pnrticnlnres,. nil.o ser4 .e•tstoso ao r;o· 
vorno, c Nm·ú. de Yantagem elfectíva quer pa.fn. 
os colonoa qu~r paro. os fazendeiro•, porque os 
eonlract"s 'pat·Lieulares sã:o actualmento feitos 
conformo os úictam~s ou confvrme os onots que 
a)'l'~s~ntüo ~s&c~ emprehenJedorea particula
l'OS; qunnúo {lor.ím a introduc~iio de algumas· 
C<'nlennll de colonos t iver lugnr pronw•·iJa JlCio 
f:O\'Crno, 011 ~•tou ee1·to que os contt•actos hãl) 
ile s~r mais !"'·oravei~ e u>ai~ b~m ft•~ulisalos ; 
qllC llS ÍllU~IllDÍSR~Ões serão mais su.a.ves recipro
camente, quo 1\.~ p •~sagen> mesmo $Cl~i:o mais 
b~1n eonlractudas, que o tempo de serviço será. 
regulado de Olltl'a rnaneil·a. A.ctualmcn te tndo isto 
corre do mouo mois pezadf\, porque a empresa. 
];artieu1or'<lit.a ns condições que de alguma ma
neira j ustillca com os seus trabalhos, sacrincios 
e avau~os que tem f~ilo. Com· o governa, porétn; 
ni'io succeJcní. assim, porque "seu fim niio ·.; es
pecular, mas sim pro.no-.er a introdu~ç.iv de co
lonos, C fOrnecer aO \)D.iz CS!IC meio. de cultiva< 
as tcn·o.s. · 

O emprebP.nucdor particular quer uma indem
nlsllção arupla uo beneficio da introdncçi'i:o dos. 
colonos· e adillntamenws que com isto terá de 
fazer, o que não sliccederá eom o governo. 

o no>brc ministro dJ imperio pareco muitll con
trario' a esta idêa; pois que disse q.uo só ·em. 
circumllt!l.ncias ·muit~ cxtraordinarias e que o ~

.. ,·erno tl'lmari. a si o enear.go da introducçào d". 
colono~; sõ qLlttnd_o elle. julgar í~ indisl'ensa\."eL, 
para a. nossn agrtcultura. . .. , · 

E11 não sei qual é. o. term? que espeta o. nob~()o 
ministro ; não ~ci se espera que a nossa agdcul-
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turn e.~i:l em eompletll deea.d~-ncia par~ <>l).fio como para a nosso prosperi~ll.de, de;ião gastar: 
, .. ir o bro.co do governo em seu soccorro;~.-ou'·se uma parte do seu tcm110, u d~nheu·o mesmo, p.ara: 
espera •1uc p~'!Semos por outras· pri,·«çõe~ e gra- t·ec:titioar o opinião a este respeito, _pat•a sai var a 
\"ames para entíio admittir () srstema ··k par- nossa rtputaçiio hospitaleira, a ttrahmdo e convr-· 
ccrio1; dilliculdades que S. Ex. · não se dignou dando a parte melhor e tnoralisada das dasses 
mellcionnr no :;;eu relatorio.. emigrantes, {Apoiado$) · · · · 

O nobre tnini.litt·o diz que o govc•·no não se Eu, Sr. presidente desejaria que o gover.no do 
tam e,;qttCCido do estndó da nossa lavoura, que meu paiz fu:esso muito pela c')lonisaçii9, pJrqut~ 
tem feito ~la sua parte nlgun•a. COl.lSa. R •!COL"· pcla,min~la p_arLe d~scjo, n~o que se ~abe o tr;l~ 
rendu no 1·clat.orio do nobre millistm eu apenas iloo, Pélrque esse esta IICaQado, mas qu~ nlio haja. 
vejo a iJéa dos colonos chins. Para este fim deu Raudades do trafico, e que ''Cnha um stibstituw 
o go,~erno inst1·u~~õcs tl.O ~.êu tnlnistrll cn1 Lo.ndres tão Pt'om_pto e efitcaz qLte ~tl nos 1· êSt~ lament.:•r 
para a int.-oduc~Oio dô . C,OOO ehit~s <J.uc. segundo o tenip~ qne Iiürdcrnos no csqu€cimento des>a re~ 
diz o nobre mônistro, tem p~o,·ado mu:t, bem forma tãu !mmanitarià e Uo ·esseilcial para o 
l!m outras partes. . . proges;o do pníz. 

Realmente eu não sei <J..Ual (: a e.~pcriencia qnc OS~- Gõ.,;s SlQUZIR.~ d'í um apart~ qa~ não ou-
lia dos colonos chlns ; n~o sei se o nobre mi- vhr•os. 
nistro se 1·efere a Demorara. Os chi ns podcrúU 0 Sn. N!>~IAS : _A. prvposito, como um~~ ideas 
ser uteis e a11ropriados para 0 regimen especial chamão outra,;,~ valet1do-me do apart~ do l!onrado 
das colonias mglezns ; mns ·em -~-~lado ue . .._ 
indolenc!a, em su~ natnreza c_speci:tl e ll~ tra- membro pela B=ia, a camara me perdoarii e$te 
b 11 ll u d. · desalinho com q11e occupo a sua aLLenção, cha-

a lO> n que e es se e 1e,co uo sou patz, po- mando para a discussão um ponto que outro hon-
derúli cllcs ser\'(r para it cultura <los no.;,;Qs ge- rado membro p~la Buhia já. hotltem cbamon. Cómo 
ccros coloniacs? Pôder~mos nós cspúrar alguma estas materias antWo ligadns E:lltre si, como a colo-
~·antngem de semelhante nmdliar 1 Ureio qu•):n>W. nisação; as colonias militares, acnteehesc c a·~txi.;-
(.ApoüH!Q~. l . . t encía .dos nossos escrav~s são objectos que est:iG 
. Ag-ora pcrgunla.t·cl ao nob~e minislt'O porque õ entr~ si essencialm~nte ligados, cu- apt·o•·cilll.rei 

quo S. Ex. \'llriou de nacionalidade a respeito da a occasião para pedir a~ nobre .miai~trü do im· 
colonisa~ilo? Desconfia por\'entura que os col,>nos perio a sua opinião n respeito do projecto -apre-
curopCo~ nilo qucirão Yir pam o paiz, ou desconfia sentado, o anno pnssn,lo pelo 8r. \'Vunderley,•.ltoje 
(JIIC tlllcs nuo silo tüd Vll.Dtajosos {t nos$a a~l'Í· ministl'() da tnari:J.ha. Et> dese.i<wn. que hou\·esse 
cullum como os chins? P ois quando nó< já temos mn w>to manif•sto e frAnco do gwerno: a est.} 
a e<Jlonisnç•io ettrop~a conhecida:e experimentada, rospeit.o, pata que a s pr~vincia" ua norb e· sul 
.aíl'~ítn om muita; provincias no,; nossos trnbaU!ús se niio cootinucm o. cnt<etc< por m ais . teo•PQ 
de agi'Ículturu, h.:tvcruos de abandonai-a o pro- com essa esper~lll~a de lucros exut'bitant•J3· c de 
curar os colonos ~hins que, c~mo o nobre mi.· br,\ços cow esse 'commel'cb de esora''"s vittdo~ 
nislrO dis~e, j t~ tiO !Jl"ÍIUCirO enSll.[O prO\'Úl'oÁO tâO do 1\0l'te pO.l"<l 0 ·SUl. 
mal, do {ó,·ma quA ja o. nobre ministro n<>s de- Confesso, senli~r~s. que considero esse projccto 
cla1'a que esta primeirn iotroduc~:-iio não púde s.;rvir muito couvenient.c, e que, a,fezar de. ser ,hom~m 
de r.,;::t·a, pOL-qao não fot·ão bem escolhiuos , ncro do sul; hei de vvt.:tr pur e te, o que j:\ tenho 
1\n·:to tirados dos lug:u-ea da China _que. por'l"enturn tido occasi1io de dizer por vat'ias vezes a muitos 
podem apresentar colonos · nHlis apropriados A fazendeiros da minha provincia. E wio ~ sú pel <>s 
nossll a.gricultum? Se o nobre nüuislro já tem principias humanitarios, que para. mim estftv .em 
uma colonisação conbeeiJa, su ella jii t em sido linha de canta, que_ eu voto pJr elle. A. - l~gis-
imvortaua em m·ator ou_ menor .. ~scnl:t para o Jaçii1> dev~ estribar-se na huma.nidad<J, deve apre-
P~iz, COlllO nbandon~l-a? 1.\ão seria ·melbol' fuzer sental' em suas di• posições os principias "a's 
alguma cou.sa para attrahil-a em maior porç!lo pu•·os e naturMs, SJm os qllaes niio pôde elt" 
~-com perseverança·~ permanec~r nem .f,zer a felicidade de um povv. 

Senhores. nõs somos tiio infelizes qne para se {Apoiados.) 
saber na Europa que os cõlonos ~iio bem tratados Mas stem dJs pdncipio~ humnnitarios qu~ muito 
entro nó> f->i preciso qu~ viess~ .ao Brazil nm devem in1luir na adopção do projecto, cu entendo 
cavnlheire> _prussiano, o Sr Lev~nhagen, para ir qua os mesmos princípios industriaos c eco11omicos 
ecnl.ar no. J!;ttropa que a nossa ·colonisa~iio é fa- nos obrigiio a ·vata.r por etle. IApoi,ulos.) E ji~ 
voreelda, que os colonos são --bem. tratado.•, ·e 'I,Ue pedi a opinião do nol>re ministro " este res-
que têm um presente e um futm·o. I<' oi com mii.goa peito,- pet'mitta a ca1nar,, que faça uma ~>b '~r-· 
.qne eu li estas valavn•s no l·eilltorio dos nobres vação quo tem toda t\. relação <:Ont a lllaterio. de 
ministros. que se b·a~a, pot·que desejo quo a- opillia~, ainda 

s. E1t- nos diz quo jü. na Enropa se tem pu- que d~ utu membra. multo h'!lmilde dc~ta casa, 
blica•lo alguns artigos animando a colonisa~ào nio s~Ja mal entendtJa, mal mtepreta.da no plltZ, 
estrangeira para o nosso pai~. Desgraç~da.mentc e especialtllcllte na _minha p1'0\'Jncia. E: um .. 
foi ne~sario -recorrer a este meio, porque ta.nbem reflexão um pouco odiosa, mllS que tlalla tem 
artigos e mais arti)!oS, calumnias e ntll.is cal um-. co:n os- meus collegllS c antigos .do. n.~rte , po~qne 
nia.~, intrigas e mais intriga~ se têm -esct·ipto c I elles não siio _responsJ.veis por aquilla que eu votL 
se continuão a éllcrever contra o Braúl. dizer; e talvez q11e em igualdade de circuuntan-

O sa. S.• y;;:0 J..on.~oTo J m-aon: _ H a uma propn.' Leia!< fossem obrigados . a fazer a. >nesntll obser-
1 · - B ·1 1--:'V::eão quo agora apresento. . , . 

ganda contra a co on,saçuo para o. rnzt- F .. \s pro\·inein.~ do sul, q'!-e ttlm reoord<lo __ a esse 
·O SR. Góes SIQUEIRA.:- lfa atê uma socie- j' supprimento de "~':rllv.>s vmdos do norte, tcm-acua-

-dadd formada para esse fim.· · do nelle ·.um a)lO<.thar de eerto m(Jdo,condu~entc. a, 
o S&- N&Dl.t.s :-E jssv e pol'que nós tQmOs , snste•~tar suo. agricultura, mas têm .~m]iem la

nações -pod~rosas que con~ortem comnosco e dis- .

1 

ml'lntad. o· acontecimentos . e-. males_ mmt~ grilves -
•"' 1 ão 1 it d f er todo 0 Depois aue começo"- a mtroducçao de escra.vo_s pu ..... o a em graç 'e qua nos t o e az -'-~· p~a-."incias do norte ·para a'! d<l sul S0nt.i-

mal qqc puderem. Entretanto. senhores, por des- """ • 
gT9Ç.a nossa, o governo dorme. sobre estes factos I mos . os assa.sslnntos . de senhores, os. -~nvene~a
tão importantes. . . . . I wentos <l Q espirito de insurreição, e, ~OIDO :anuto 

Diz 0 nobre ministro que j;\ tem sahillo -alguns ·bem diz o men honrado amigo, estes f=>ctos DCÇ<JS"· 
artigos! ... Não bastão os-artigos: os nossos agentes .

1
. S3I'bunente influem sobro a outm parte si< d~ 

.diplomat.icos d~\'iiio occnpar-se m nito com este noua escraVatura. · 
~nto tão imp;»rtilnte, não só para a nossa honra 1 ·r~h·e~ que se _fossem tambc:n do sul trans-
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SESS.~O E~l 2.7 o·E JUNHO DE 1855 
J>Ort:t,fos CSCI':l..-os para o norte, o" nobre; d&
put:hl••S meus nmigos •lo :norte tivessem de nos 
conU>..- scenas iguaeR. Isto cstt\ na no.tuTcu, por

·'lnc, eotno d isse hontem um no>bre dCJ>lltado, todos 
os ,-incl\lo>S qua prendem o homem cí terrd, â fa
milia, llo lug,r, todos ess~s vincttlos inftuem c · 
tl-nzem o desespero quando_ n huroanidade .se \'e 
assin1 nrrnnetula de seus aft'ecto• naturacs, E pois 
aqnf!lo que cu sinto com a introducç.ão dos es
cmvo.:; .-lo norte nus provincias do sul é natural 
que os nobres deputados)Scntissem se houve.;se intro
dncçi\o de t>scr .wos do sul n ns prvvlncíus do norte. 

O qu<l cvncluo daqui e que a bem de tuda• as 
J>TO\'incins tleve acnbn.r·se este mal, este syste-
111:\ Í>lla\. Ntio quero "go•·a tambcm moslt'l\r que 
tenho co>·t~t;.:'io, não quero mostrar o hort'ór quo 
me C:tiiS.'\ css.. trisl.() especl.'\culo que o inda. hon
bm foi desc•·ipto aqui nor 11n1 bonrndo membro 
da cnsa ; \':\ntos adiante~ . 

Di7.in en que tambcm era um negocio de in
tere;;~ lndustrinl, cconomico: que debaixo d~ste 
ponto (lc vi; ta não podia deixar df\ votar pelo 
:projcctl) do b·)nrado deputado pp.la Bahia. Disse-se 
11a discnss:1o o.leste pl'Ojecto que se os escravos d•J 
n01·te- ~-•'m para o sul é porque n dotrinnda do 
sul di• interesse. ~ porque no ·nnrte elles não 
têm nppli~nçtio, ni'io t.'m t •·nbnlho. Alóm dos meios 
occullus, odiosog, que nós sab<lmos, costnmllo ser 
cmprcgt~•lOS neste C:lSO }>elOS espccul:\dorcs, o.\ém 
<le$-;ns illnsoriiiS vanto.gcns, desses illusorios ln
Wl'>'S~ quo muitas vese~ seduzem sem se contem~ 
piar o !uluro, sccresce que eu conoidero anti-econo
micn n ~cq•ti•i riio de esc.ravos pur um pr eço exorbi
tao &e, fabuloso, como boJt! acon t.:ce. Dizem que q nem 
compra ó porque põde pa:;nr, porqne prcctsa. Nao 
e nssim : O!\ uossos fazendeiros alluclniio·se pela 

. acq ni~i~lio de escravos ; so ellcs s:lo ricos, ainda 
bem. perucm uma -parte da sun fortuna, ma< não 
se (mim:io ; se porém s~o pobres, Sll St\0 peqnenos 
pro1>rietnrios qua qu~rem estnbeJ,;eer-se, podem por 
"''•!nitll'fl re3istir ao preço dQ L:!OOS e l :GOO$ pot· 
<:ndll cscmYo, C<\mO ordinariamente neontecc nn mi
nha prv,·iucia ? Não, Ct?rt.~n1eutc: ú preciso pois 
que o tntclln publica, que O$ cuid:idos do go
..-erno P. do corpo lcgisl:>-iiv-> Yiio em soccorro 
tJessa loucura, desse phrene.<i que pôde perder e 
le:n !kll'llldo " muitos p roprietm·ios. -
~tio cons i lero quo seja bem 1\ 13.\'0Um o n 

t)unlquer ll\<luotrin on s••t-;iço, n noqulsiçiío de 
um csemvo pot· tão alto valor •. Dizem ·termo~ 
uma colheitfL abundante, 9.uo compcnsn : não c 
A3Silll; n plnntação dv cafc d4 muito nn tninhl\ 
-p1· .. wincia, mas não ê possh·el (!1\e afinal s~ja 
uaslnul.e 11'> cu-rso . tle algutlS at\nos, j :\ n:i o digo 
pam nmortizar o car.ital, mas pa-ra. acompanhar 
D pren•to desse r.apita , e a nccessaria alimcntnçii.o. 
E po>is é uma pcrdio;.Io certa a ~qui,;ição de tae~ 
eSCt'-l\'OS ;>nra o proprietario a::ricultor. ?\ào fallo 
na morte, na fu~a, mesmo nas docnras e seus des
contaR. 
· Eu que•·cria no· menos concon-er para que qual
quer ~rovincia não tivesse mais e$perança de 
:.idquir1r escrovos por um preço tiio :tltu coRJ 
ru\oa ce11a: aquelle q_ne tem 200, 300 ou ·100 
escravo; C·>nteut<!-se, não estrague uma pnrte 
ela .sua r..,rtuna; nquelle que c pobre ·não se 
mett .. 'l em uma cmpreza que daqui a dous dias 
l1a de- nrntinnl-o · completam~nte, · ha de .fazel'O 
1nais .cap\iv<> do que os proprios escraVO$ ..• 

li:tt S~t. USPOT.\oo dá um aparte. 
O Sn. NEBUs:-Estou apresentando as rru:ões 

qoe lenho para Yotar pcl~ projecto do nobre 
depu Indo -pela Bahia, estou aptese~,tto.ndo os males.. 
que sint.o, e e>~peeialment' como representnnLe 
dt! S •. Pnulo deaejo.quc elle~> não eontlniÍem de um 
modo m•ds ou menos encoberto p:trn dsr em· sua 
explos:lo funestos r~sultados mQis-ou menos proxi
mamente. 

01'3, 'lu ando t\s co usas estão neste estado , 

qnnnolo · estR qu~st."io d t.'io g•·a,·e, porquo ra
zão n~ ~a de o ministerio dar a sua opinião a tal 
rcspe1to.. . . • . 

O Sa. MlxtSTM DO Iln>&Rto dá um apn•·te. 
O Sn. NEnas :-Diz o nobre minh1tro que não 

est.t em discussllo o projecto, mas P.stá em dlscuss!io 
!Da teria que tem toda a relacr<o com este pro
JCcto, que aft'ccta o nosso estado actual, a nossa 
si.tuaçii.o industrial e a'lrieola. E· sob ··este ponto de 
vtstR que o nobre JD!ntstro deve d:n a sua ·opinião 
agora. -. · 

S. Ete. confia. muito nos grupos Jlorcscontes do 
coloniias :pur conta de algans proprlettlrios, tam. 
bem eenfia muito oas colonia'J militares, e mesmo 
ató certo ponto liga com a sorte da nossa agri
cultura, com o desen,'olviinenlO . della, o aldea
mento t.los nossos índios, não. debaixo da mtlsme 
influencia ; mas considerando objecto de utilldo.de 
secundaria. Eu estima•·ei que todos esses 11rupos 
de colon las tl.oresçào,_que 11 llglicultura tire graniles 
result-r.dos delles, ma;;, peço ··ao governo que seja 
muito cscruputoso, fisealise muito esses nucl~os 
porque não sei se poderemos depositar grande~ 
espcran•;as em alguns espeeulndores que que
rem. esP.eculo.r com os fu ndoa publieos. (A.poia· 
dos.) Não avento mais nenhuma reflexiio: -me
lhor que toth _essa cvn!lano;a seria ·o -auxi
lio do m,h~i.;terio - pnra o systema de pnrce
ria . .. 

V liA voz:-Tambem com- :liscalisação. 
O Sa. N~rons:- Certamente: mesmo na in

troducção de colonos pot· empreza particular o 
gol'~t·oo deve ter Jis.cahsaçilo, e liscalfsaçiio muito 
severa nilo só· a ra,·or dos. colonos, como tam
bem a favor dos p1·oprietarios, protecç1io pnra. 
ambas as condições, para o fazendeiro c o co-
lono. .. · 

0· S!t: T.1QVE_s: -:- Dizem que na provincia de V. 
E"-''m •sto muttç bem. · · 

O Sn. NERIAS :- ::•<ão sei se é ironieo o que di2o 
o nobre deputado. 

0 SR. TM~UES:-Não ~-
0 Sa. J.EITÃo DA. Cc:<:nA.:-V. ·Esc. tem ·muií.t. 

ra1.1\o, porqu ., na minha pro~ioeia ha .qtlcnl tenh;l-
aspcculado a este respeito. · 

O Sn. NeBrAs:-Stt niio vt>i bem esse S\.:<temtr. 
de colonisnçito, o nparte do nobre deputn'ilo não 
6 conimlgo. E' preciso que o governo tenha toda 
a fiscal iSIIçlo em em.prez~s taes, o mui to mais 
qttantlo elle fvr o introductor do colonos p.o.ra 
r~pa.rtir - pelas provincias quo delles. necessitem. 
Isto niio ó cousa muito custosa·, multo difficil 
de t~alisar-sc; os contrnctos d~ve1n ser conhe· 
cidos no paiz e na. Earopa ; a boa fé com qne 
se exccutào d c..-e SP.r conhecida. de "todos. São 
medidas de um alet~nce immediato. E1n S. Paulo 
tem-se nnimndo empre,as particulares neste sen
tido ·a cnsta dos eofres.provinci!le$; ~;entiD1oS <J.UC 
essa animaçiio não se possa desenvolver em mator 
escalo. ; 25:00aS adiantamos todos. os annos ;para 
a introtlucção de colongs; pudesse a. prov,ncia 
dí•põr de maio~es recursos, que eu peh~ minha. 
parte concorrcnu para qoc se Rastasse cenLe
nares dt) · contos, com tanto que · fossem applica
dos com acerto e zelo na irttrodncçito d'l colonos: 
Direi -sempre ao nobre deputado que:pódtl haver 
uma otl outra má ~ministração nesta _ou. na
_quella eQlonia, pôde dar-se l\lll Olltro facto m~

. nos agrad:u><!l, m!IS ·ist.o T)lio concorre para. de;.-
acre;iitar a eolonisação na provlnci:\ do S. Pau
lo, e muito menos para desamin.1r o estr:_an-. . 
~eito .• ; 

O S11- TA.QI.li1S :--Não desonima, apploaM. 
0- Sn. NEDtAS: -Eu d~scjarill que o minls

tcrh manJasse conTldar na Eu1·opa nlguns vi11-
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jant.ls, ou IJUC n ~0\'erno mesmo se ontcndt>S:;e i;::nnl<l3ole pclns <lifT~nntel p1·ovineiJ\S. ::-; ;;0 sPi 
C'?ll! os go,•cmos europeos para mundor alguns <tn.al :• :~gn\ q ue(, nobre ministro seguiu ltn dis-
''l:lJantes peroorrcr as n•)sS..1S pruvLnCJns , obs~t·,·ar tnhuu~-:w tJes~ soccoa·•·o : n :l'"o s oi ~c nt:.endcn 110 
o est:l, l<l ll O n('l!E>SA.S Ct>lonh.ls, •l h ·.a.t :unent.o u •• s Jlr<·gn!ss.l o u. d .eeadencia d «: ngt.·itnllul'a; r f>al .. 
c:olonos, suas ('ondiç'õ~s do scgurnn~:n. de li l.Jc r- u1~; nt~ _uao pude ec>~prehcndcr o m.odo deSt.'l <lis·-
dnJ<>, de l\'J\hnlh<> c rccomp.inso\ cena ; 'JU<! tu,lo tt·•~mçan. O que V<'JO ó I)Uc muita~ provinc;a,; 
í ~ to f,lSB~ bc1n cJbS~:~l"\~:1-Jo e t.h:,·iJaulCIIt c pnblic<.\.·Ju (: ~ta~ . n~4_:adona Jns a. s~us 1\~.curr;o~, c q1h~ . nessa. 
nn Ent'l)pn. · dtst l't OU IÇ"t,o naJa lucrao. E l'll m ttdn c Ol'lltJ üe-

P c<;o no uotwc mini~ti'O 'lliC mnndo conviJnr putn.Jo do. (ll'Ovlnc!a de S. Pnulo 'luc· c lltnl\. 
nlgusn cot11n1iss.ario estrnng:cirn pa.ra ,.h- ftlzcl.· pt'lt\"Íl,Ci:l. que nuaca fui pesada nas 'r,ofres "~rac~,_ 
C'!SC cxam(•, como fez l'SSc cavo.lh.:iL·o;, prussi nno que sempr" <;~eu ~upprimcutos, devo dizer "''lu e o. 
que pcn:orrr:u ns pro\·incias do Stll, e creio 'l"'l cssn PI'O\'Inc•a r,.n ·dada unu. q•totn. de 1 0:\~JOS ... · 
esta do Rio do ·Janeiro, e teve n snt.ísfac;ão de o Sn. ::\r.,.1sTno 00 I:.t~F.P.ro: _ D~ 20:000'S 
\·l.'r nueleos bem fonl)ados, colonos •·cpnc·tidos 
!X'IOS nos~os · fut~nlleiros, . e crn ch·cum$tancins O Sn; · N t:~L\S: -De 2•1:0009, comprcheuden<l<>· 
fl'l izes. Estim~rin que \'ic.,sem muitos ol.>scrvnuo- " cons1gnaçao geral p:ua a,; . obra.<> ge•·a~-s; 110 
rrn; se,·cros c n:\o prevenidos. ent.'\nto ~u venho dn pt·o,·mcm, e c,bscrvel que 
Ma~. St)n hot·c,;, eu n·jo que · a l'esreit.> ilu co- naua se .rcz a lh ~.,n, :;cmelh :ltt lc <liuheiro. \'t'j<> 

loni6a~ilo nada lemos auíanlaclo, no cntnuto quo no pr(:pno rclatorio do :$1·. ministro declornr-sr:; 
é esta o pl'itn<:il'O paúriio de gtorin qnu <tual •lncr que na pt·on·incia o gvl-eJ·no app!icou a •JII••I:J.. 
g~n.~~~·nó n o poiz tlcvê pr~te-n(ie r. ltc~•J l.'l"l" Ht.llJ ~\,1 r e:sp~cth·:a. dcljs:\ eonsigll;\çáü em tud hortu· ccrt:1.s 
rclatnrin . do . nobr~ nlinisb·o do impa1·io, \'<•jo qao cst!'a.las· quo · <l commuuic:io com. a p.-úvil'u:iadc 
n respeito dn ngriculttua e da i lldllsll·.a ::;. J,.x. :-.l!nas: ele mnucit·_, qnc é ·ninda a pro l' illcín do; 
foi muito conciso. Quanto !L agrioultnr~, ~- I~x ~lrn n~ .'1")1 está gn~ando do soeeorro que se de<l 
np.::m!LS nus n.Pre!õnt:t a. nonldHclüt\U'a. de algumas a pt-~H·me,a tlo ~ . 1\.\ulo, porqm). á n Pl'úVinein. 
sementes; d><·lloJS noticio> da Yingcm li~ corvnd do )[illM quo exporta por essas csll'<luas os seu» 
G•12on, que f<>i manilatlo pelo pre:li<knte lla Bahia; p•·od.,etosl · 
tlu introJuc~iio de. um no\'•) app:n·el11o OLl nmchina (!Ia aluwu az>a. _1·tes .. l 
pam o prepnro do assucar. A rc.<peilo da in· 
clustria ::;. Ex. ::penas · nos recorda .d ilfereutes ~ · Eu nüo me opponho :i isiO, nntes csUmo muito 
ns.soeia~1)')$ que se tcrn' crc..'\do em ulgmnn.s pro· que se m~lhomssem essas estradas; mas digo 
Yincins p !U'II este ou aquelle rnmo de iudns~ria. <tUc a pro\·incin de :.\Iinns, que tc1·o tumllcm num 

Eu qncrin que nós pudcsscmos ter allundai1cin I quota d~ssn consignaçiio, goza do soccor ro d~d<> 
de braços ·pclll colonisacão, abttnc\atLcia uc l.Jraços á U•) S. Pat1to. lstn que t ll noto a r~s~eitv J a.. 
qut: nâf) só v:to Slll)Prir A uot;~i\ granlll.! pL'OlÍttcç!lo, pl·o~·iuc i,\ d~ S. Paulcl t~mo q ue se verifique 3. 
pt·odueçi\o que ,;e destina â ~:xportu~.:lo, como l'C<pcito de O\\tl'M . pt•oo;inoitls; c cu Yejo qLte pnra . 
tnmbem ti. pequena p1·oducçno, n produeçrlo ali- l algmn:~~ p1·o•·tncins do nort e , por exetniJh,, p11ra 
mcn~icia: c:~ta · <JllO YAi ele dia em <lin nos pondo l n dn l3ahin o <lc · Pcmambl1C'' • derào· $0 eon-
cm .npuros, cujn f"lt.~ é sentida ctn toda• ns pro- signn~~cs muito fones paru outrlls obmo . 
..-iucias do impcrio, que precisa elos cnidnJos.pcr·· o Sn. T_.Ql:ES: - Para obras geraes. 
severuntes <lo governo, porque é certo que Itvje 
pnr falta. de brru;os para cuidar ern ml~l.trus mni.; i O Srv :-<"~;nus: - Sim s~11hor. pa.t':l obrn1 ~craes. 
miudo~; n IP'antle. ngricnltnra, n dá nossa ex· ~iio é clebal.le. Sr. presi·l~rote; que eu entenuó 
port.aç:.u chama a Si t otlos <lS bmços, e deixa. o que o coft'ú geral .r<,\'ú couc.:n·t·er para o bducficio 
mais em abandono. · A popula~o resenf.c-s•) deste · uats c~ c.radas da~ provindas, IKlrq ue enc ultim<> 
mnl ni'io só n:\ capital do hnperio, como not.:t o r~sn:ta•.l u é o cM1·e g.mll :ju~m tit·:t a vantag~m. 
nobre ntinistro no seu · r~latorio, mas em t.o..lns 
as provincins ; " alta de pre~os assusta e pede O Sn. 'l'A Q~IiS : - Em :5. l'a uiJ Lra bnl hn-sc-
po·oviueneins. . m uit.J · uesc..: 111111<' . 

. Di:.to cu qu"; alérot. dn colonisoçüo o governo O Su. N1·. ll1.\s: -Sempre se trnl>all1ott,. n iio ó 
d~via tra t iU' de ~stradns, dn introch~cç~o . de me· ,1 ~ <1go1·a; ul~ passamo5 por pNI.Iigo~ nes t ,1· 
t110dos o·u processos náo sõ pnrn .o cultivo facil l':mw, c este <:uiJa<l~ t•eJ;'\í"anwht~ ás estnldns-
e apt'O\'ei tnment<1 tias terms, como para n pl'c· Jem S:olu pnt·tilh udo pelns lcgi~l :ttlll':\~ pro,•iul'inC$ 
pnrn~·~a OU . perfeiçitO doS pt•Oduetos, C ultilllfl· de ,\!:tiJOS <1:> Cl'ÜJu~ VOlt ti~<IS, l'ctnuS C5h'atlas 
m<.!nto fla fndtidl\de de cnpUncs: nu•s nós sezaLi-. C \'ct·JuJc, c ptar;l coHst:guinnos isLo, é pl'ociso. 
mos defi.eiencin d'! tudn isto, ucsde o prbueiro que os nobl'es deput:ldos st\ibuo. hnv,mos Mlu·e-
gr:ío ntó o ultimo. . . cnrr~gado o populnç:io Ja pmvincia de nonilos 

Dcixnnrlo ,te trnlar da f~lla de braços e du tributo~. 
introJuCÇl10 dcllca, · temos t1 fnlt.'\ ·de c,.Q-adns. Un alli dil!'cr~ntcs lltl.~reit':ls por on<l~ pnssii<> 
Estamo!! .t·culmentc em nmn peupectivn, temos ns tt•opns, c om toJns ell:t~ pngn-so uma t.'\x••·· 
cspernn(n e promess:l de et<trado.s · de ferro; lThlS que niiu ü pequen•, e qLte eu tic~cjnl'ia quu fosse · 
diga~me o nol>re 1ninistro, digtt.·tnc a eamar n, é aUivtn ln1 ~obre ~11Uo nt.+..end<'n(lo nos " cxtuuc.; \In.. 
esse o remedio p~otn{'tO e etl\cnz r-ara o grande! nossn proJucç:'1o, c alto }lr<:~o dos t\'O.t"po•·t.'es. 
mal dos pc~nd'ls t~:m~portes, da deJlci~nda ele Do~ejnria que se fizesse este beneficio o lli>·iando· 
estrAdas q ue se encontra em todas as pt'<JViucius os producto1·es •lo l'~g.uneuto ue:ssa taxa nas. 
d<.l imp ... rio ? ·· bnl'l'eirns, niio só na. minha p t·qvlncin como n <~s. 

D::tnm-me· pm·ém: u O governo não pótlc fuzer ou11·ns, p0rquc, como. di~se, e o corro geral quem 
r..ndn " ~ste t·espeito, as estrRdns estão a cn1 go tm1 vnntagdns, quem pe1·cebe direitos ila im-
das p•·ovincin.s, e o governo Apenas t~tn distril>ui<.to portnc1\0 e dR eJCpvrU\çiio) qu~ se fnz por 03Sao;. 
da eon&ignoç:\o .que roi ,·otaJa o anno passudo, estmuns, poi~ que . ~s bnrreirlls o•·Jinari;lm~ntc· 
as quota,; qnc lhe pareeell conveniont~$.•> l\los eu n .. i.o prouuzern tanto quanto é necessllrio pnra o 
declat'O positivamente quei comqu!ltoto recunh<>çn lllelhvrameu\ol c custdn de taes cstrad"'..;. e eutáo 
qui} t> ,;ove.tno não est:\ >(lbiliUt<to com fundos wio era m11.to que.-. cofre g~rnl concorresse parn. 
parA occorrcr opportunamente a Cllta ncccssid~dc ell:ts. P<!n&o que :1 cst.: respP.it.> o governo não · 
nAs dill'e rc·nt<-s ~;>róvinciiiS, .comtud'' entendo •tnc uchnrin opposi\"1o .nem no p:~iz nem na camarn. 
a lgumA C<JUSa pode fazer u este t·espeito, que os Temos fui ta J.. bm~vs, ·e fnlia .de .;slrad"" ; 
u inhelro,; con; lgnados para este llm. ua Jei do t eremos por vcntut·a •nclh•, rtuncntc; de nh:lhu.los-
orçnmento <lo nono passado, e que cmdo •1uc· se ou· sy.:;tewa p:u·u o actlanbo e prep:::N da.s nosstu;-
J'epe oo un lei nctual, devem tat· umo ·nppl•cnç>io terras, e perfeíç:\ú dus aco:.sos pro.luotos ~ ·;:\iio ~ 
proveitosa, sobretudo do'l'em ser d~tribulc.los com subrc est e assumpt.o lm então um nban<lono com-

TO>IO 2. 31 
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))\ei.o. ap::n.a.~ vejo que .o nobre r:t.li.n.idro apr~sentn. 
() en25nio ~.h:s~a. s~·~u~Je w.achina ou fnbt·icn que foi 
impvrLada po.m a pl'O\'inda da B:thia. 
·o 31<. GõRs StQct(tnA,- ~ito ~ de amanhar as 

terras. 
O Sn. Nt::ut~\s: -Para L..:mcftciar ns tentas não 

l1a natla ent•·c nú.~, falt;1u 1net.hoLios. iuslrUlllCtl
tos agmrio5 p;~.rd facilitar o trabalho ap;ricola 
.11as prod.ucçõcs dos g~ncros, apenas n~Jo~ cvmo 
dio~se, eiisa wacl!ina que !vi mandada. para a 
JlNVincia da Ilahia paro:. n per[eiçilc. c f<tbrico 
d.> assu~nr. 

Diz o nobl'c ministro: " ~ele muito custo ntn:l 
tnachina d€-stti.s, ~ por c.::auscguintc ::.b llS gnutdes 
propl'ietnrios é qu~ n. põdem :t.Jqn.irir-. )) Púis 
betn, se ~ d·~ 1nuito custo, ntio seja ~o a. Jlrovincja 
da llJ.l~is 3. f:lXOt'l)cida ~ o g-cvernJ que é grundc 
prop>·i~tnri~, mande buscar p:Lt'a cn~aic 3 em -1 
dessas •nnchiuas c as d\strtbua por diiTaculcs 
p.-o,·ineias; n1ande yil· ta1nbeu1 os hotuens in
telligcntQS t:. ln·ufis.::don:vJ<s guc ucs possão cnsi
llar o uza o appuc3çilu n::~.s proyinclas onde <i 
mai.s rcclanmJo. 

1 os npp•·o,·ou; c>tido que c pelo n>I)Smo em barat-o 
que upp~rccc uma companhia-Yauá-aqui na 
cõ:·te, por ter o cnracter de soci~dade em com· 
maadHa . .... 

llotltcm j:i um nobr~ <leputaic se queixou da 
baixa que det'àa ao estctbelccimcnto da B3llía. 

O Sn. TAQU~s:-Aind:1. ó cedo para estas 
co usas. 

O Sn. Nl>lll.IS :-Oll ! se formos sempre dizendo 
quo é cedo p~rn tratarmos destas necessidades, 

' deste~ nwlhot-amentos, que devamos continuat• 
ainda.· n curva1·-nos ante a · rotina, ainàn 
m~smo o\Jservan~lo os fiag~llos que ameaçã':l a 
nossa nl!l'icultura, ficaremos depois no. meio dê 
'tuina.s. 

Eu dnu Jt1uito pelo projccto do nob t·e mini5tro 
da justiça: Qise projecto lho faz honra, c um 
padriio de sun glot·iu ( <!J!Oiados): hei de .-ot.'lr 
por muitas de suas diS,PO$i~ües, do tet· occasião 
de pronuncim·-me, c ltc1 de c<'mcorrer com o meu 
pequeno contingente para a relici<lade que ao paiz 
promette, pois que lhe garattte a boa r.:, liquida 
o ;alor da prvgrioilade territorial, e lhe dii pro· 

o SP-. GóilS StQ1iEin.\ dil um aparte que não pot·~õrs de cre ito activo. {,lpoiados.) 
pudemos ouvlr. O SR. S.n-:i:o. LoBA·ro :-S~ .o projecto produzir 

tudo isso s~ri• um thesouro; mus· cu pela minha 
O Sr.. !'\Eni.ts: -Eu pensei que iá se tinha part.e receio que seja uma àecepçiio de mais. 

cxpcrim~ntado csla. macllina, entretanto pelo que 
ncabo. de dizer o nol.Jt·s deput:ldo n.•m isto ha 1 0 Sn. NEilL\S:-Eu não fallo senão na bypo.· 
Todos nõs lamcnt:unos .a dec:·l'lenci:t da plant!>ção thcoe de cous3guir--se esses bens qitc o proJecto 
àa c.mna e do fabrico act.u~l do nssucat·, desse pr,,cura. 
,::cn~•·o do nossa produeçlío, que por to.ntos o.nnos Dando tocltt a importnncia C<>mo dou a. esse 
It!z ~\ l .... ~·t·.1na. do paiz, c que eu. j\.tigo que n:1o prQjod•J, a. esse trabtalho d.o nobre. ininistro, a 
osti no caso üc, s~r abaudoníl.uO, não sú porque que ou dmmarci indush·ial c financeiro, a ~so. 
é utu gencro nacessar:.:., f.l:\.l'ã o cunsum.o g.Jr.n.l, r~fvr1nn bypotllcca.rin, ou. ante~ organisa.r.ã:o do 
como porque uito me parece que scj:\ convcnie:üc nosso direito h,·pothcc~rio, porque não tínhamos 
-desprcznr e$SCS cngcnl"vJs .. esses cstal.J~lednlcntos até a.go1·a .senãõ Leis a\·ulsas c incongruentes que 
qu~ itnporti'lo grandes capimos íhos; agom porem n:lo podião ser harmonisauas, dando toda a im-
fico ainua mtli8 dcsammado com a, dccl~raçiio part,;nc::~ a. e~sc projecto, comtudo não devamos 
qne f·~z o nobt·c dcpn!Auo. esperat· por sua. "J''l'::to pam tomarmos uma 
. o SR. Gõ11.s SIQUEIM :-)\:fio está assentada essa mc!].ida como essa que l~uü>r~l 1o estabeleci

mento de bancos hypothecarios c rurae.,. Xfio 
machina, o mesmo ho. llluita gente que dRvida da julgo que ndoptando·sc uma reforma. desta o1·dem 
sua utilidade. yful Jogo o;; capitaes affiuir para .<t agricultm'n, 

O Sn. Xcnus :-Entendo que o l!O'>cmo dcv~ YiYHl~al·a, cnriquc~êl-a, mas ser:l nm elemento 
trat:\r úe ad,]tlirir procc~sos mclho•·es e convc- que lla d~ eoneort·at· _pttt"t"l mnitw extcn•lio do 
nicntcs ptwn SCt'CJn npplicados nas diiTercolt<!S ct•eclit·J azricoln, como cl:Z o respcitavel TL'O• 
:pro\·indas que cnlti,·ii~ · cS(Q ramo de inlustri~. pl •llg no seu tt·atado das !Jypothcc9s. 

íO S1•, 1,,-esid~ut~ torn« a occ1~l'"r a cadeira. ~ Eu pois, Sr. presidente, ncho urg~nte qué se 
adapte desde já a creaçi'io ele. bnnc"s hypothc~n-

Y~jo, pois, faltfl. de bm~os, fa1tfl de ~stradns, t•ía~ sobre. a;· nossas propl'icdadcs rut·a.cs ~uma 
-~ tambem ftllln de in>trumcutos ag~:~.1·ios, c tl~ ucecssicladc ,Ja nossa agr><~t\ltura, c no menos or-
ll\CtllO!los parn f.~cilitarem o preparo d~s terras fercçamvs este soecorro cmquanto não lhe damos 
.c p~rfciçiio dos nossos pt·oductos: de :n~ncit·a \Jra~os, instrumentos al'ropriodos, mcthodo:; Caceis 
que cstatll<)'> ct~t·ac~doras ele· tudo, e eu n'io sc1 com a iush·ucç~o adequada; se 111\o..lhc poJcmos 
qu~l o tnt•ma qn~ c~r~rn o go,·~··n~ }lt~Tf• em·ar lib"mlisnr tolos esses behclicios, · d.eruos·lhe a 
o mnl. TN·iamos fnctlidnda de oblct· capitncs; -

1 
facili•ladu d~ o!Jtor os C•\pitaes ·pelo moyhnento 

mas dc•g•·<>.~ndum~nte tudo csti cn1 cxpcct:tti\·n. uwml c ftuo.ncciro d~ [tmilos mortos. 
O;; cnpit<tcs, a sun cscnssc7., com~ bdos sabem I Nem se diga que cs;c estado tuo CO\lfuso em 

s::io o cnncro qllc ró~ a . subsiancia dos agriml-~ que se a~!ta :1 proJJricdildo te1·ritorinl prohihc tíl.es 
tores qttc tém ncc~ssiunilc <!c recorrer n em- crcaçües_: n~o crdo, [lorqul! em todas :1s pro. 
prestimos, como gmndc 1•nrtc d.~llcs se achao ..-iucin< ll11 mnitns pro1Jrici:l.dcs · conhecidas 0 
ncst..'l indcclinnvcl condlçao. I desombat·ru;adns, cmbo,·a hnjii.o tnmbcm muitas 

E o que tem fd!cJ o 1;0\'Cl'!IO, nU:o dig~ só o cJufus,,s, lctigivsas, mal extremadas, c aquollAs 
actuttl mns to tios quo. l~m hnsido no pttiz, p:u·a t~tll inteira n~e~ssitladc de 11111 an:dlio semclhtLnte. 
l'omedi~~- c.; to mal? Yai todos os o.nnos pl'G· Creio, p>is, ')UO ••ãa ha cmh:~raço; p:\t·a so crc-
mctl~ndo qnc lw. do t~mm· r·o,·hlcncia• :>. este j :u·~m descle ja ba01cos tcnitoriaes n:>.$ p1'0\'incias 
.r1~~L.spq~~~t~, J.0<l0Níl.fiee~!,n,,os c~ •• i:to111

l "t·:~l~,-~r.,a 1d11i;~~t;c-S1_C0,. 1l1tnnllo:l j. ag
1
dcolas, pa.rguc ~ssindl Y~li ~te: facilittlr aos ag.ci-

~ '• ~ • ""' ~ - ~ " , ,. cu ton's o cmpre~\tltlO c cnp> IICS com. qu.c podem 
cu,. scl·ú. n,J~casat•io que C3pernmos para Cl'car n.as <lar incl'emento .:l sua indu.;;tria. Os nosso.; ngri-
provincins t.aes instituiçC.cs que facilitem os c<L· cultores além do seu ·credito ten·itorinl têm o 
pitae~? Em algumas têm-so q1t~rido a.dit~nt:w seu credito pessoal, quo ambos offerl3eem uma. 
Já o estabclcc.imento d~ llaucos ruracs hypothc· base qu~ su;ienta e muito concorrerá para o 
c:ulos, c teu1 apparccit!o obst11culo3. manejo mais desassombrado de seus esUlbeleci· 

Ainda lla. pouco na. pm,·incia de S. Paulo mcuios; po1· e~Sí!s dous. elementos que se rom-
acon!eccll isto ; rcunio-se uma companhia de ca- biniio quà;i sempre acbará.õ cllcs em suas pro-
pitalh;ia~ p~l~a cstalJclcccl· um batlCO rural hy.. Yincias, êm um circul() n1ais circ.umserjpto 1 nonàc 
pothccano, mandou M goYcrno setls estatutos a suu. propriedade e reputação e mais conhecida, 
!)ara os a.ppt'O\'ar, e até o.gorJ. o goYet·no nlo o.cbar:lô a facilidade de obterem çapitaes, o que 
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não podcrúü conseguir em uma. pnu;a di$tantc, 
em uma pt'tlça como a do lUo ue Jnncn·o em 

. _t·claçao ás províncias. 
Eu creio, Sr. presidente, que temos capitnes 

llns provinci,.s, e ellas podiao s~pprit• -<:lesdc jã, 
e teu\ supprido a ugricuitUl~\; mas C•Jtn que 
onus? Com ruina em muit.os casos. A doutrina 
que deve scgui1· em primeiro lu"at· o !r.·gislacior 
e o estadista, como diz o mes~10 Troplong c 
ouh·os que trn.t;io dessa matcria (.· tratar de pür 
o juro em relac;ão á rendn dn' ten-a, compre· 
hentlida a parte da' a.mortizndio que e mister 
faze•· aantt>ll e pet·iodicnmentc. Nilo f<lllo dare
~erva dos proprietarios, essa ficarú para mais 
brtle. . 

CQnsigão prhneiro livrar c {)01· em bo1u p6 
suas fazendas, que a final . com pruuenci n 
se hão ele h.~bilitar, c lcgat• ;, sua família um 
pntrimonio; c mn banco especial para estas m·
::;cncia;S po1· via de operaçüeo uc cN,lito qne 
ponha em jogo não ·só a pt•oprici.lado lixa. do fa
zendeiro, como o seu credito pessoal, ó uma ins
titniÇ>io vital, admittida gct·nlmcnto fot·a Jeste 
paiz; com elh> será mais facil c baratrt a emiss:i<l 
do dinheiro, de sorte que o fazendeiro qtw lwje 
não pód' obter do capitalista pat·ticulm· o cnpiuli 
necessario para o alimonto de su.n. industl'ia, 
havendo ·um estabelecimento etn qu~ possa ir 
buscar esse capitlll c~m o seu ct·eJito pessoal 
c o da sua propriedade muito lucrat·i• e ser:.. 
Iavorecido, consaguirâ, grandes beneficios; sua 
receita productiva esta.ra ao pa1· dos seus en· 
cargos_: .. liquidare\ sua propriedade amortiz,,ndo a 
sua diVIdtl em um praso mais ou menos exte.nso, 
pm·a o que não scrv~m ceLtas institttições, não 
scn·.em essas caixas filiaes do grande banco com
mcrcial que se t~m mandado cret\t' em a.l,::~mas 
províncias, porque c.'tigcm transacções multo ra
pi!las, e quo não se compadecem com o anua
menta moroso e muitas ...-ozes fortuito d::t. nossa 
ngricultura, como por toda párte. . 

Sr. presidente, chamo a attençiio do nobre 
ministro para todos es3es pontos que t~nbo len\
bra.do; podct'ia occupar·me com mais outms >erhits 
do seu orçamento, mas entendi que devia. limitar 
me a essa quo so não tem interesse peta pessoa 
que falia (nao apoiados), pelo propl'io in~cr.;sse 
espero que o nobre ministro tomant em consi
demçao, o q no concorra cotn os meios nccessnl'ios 
paro conseguil'mos colonisa~ito, cstt·adas, sett 
melhorament.O c conservaçõ:o, mcth-:>dos e px-ocessos 
sirr.pliccs para facilitar os trabalhos das terras 
c a facililfade de obter-se capiiMs, o que niio 
tG tos actualmente, parti o que chamo a atwnç,io 
dos Srs. ministros todos. 

Niio terminarei, S1•. presidcn~e; sem agradecer 
no mhlisterio em nome da humanidade a creação 
d~ssa ordem iJ.UB et\l easo do incendios ou nnu
ímgios servid• paro premiar os homens exfor· 
çados c geMrO$OB quo se destinguirem por fei
tos relevnntes, mas uma so ol>servação faço no 
nobr~ ministro, c é que ·me parece que essa 
crcaçüo, envolve um epigra.mma :is nossas ordens 
e cottdeeorações actuaes. (Nao «puiaàos.) 

Parece-me que as ordens de C!lristo. da. Rosa 
o outras aindB valem alguma co usa ; estou certo 
que o governo pensa !'SSim, e porllm~o. ju~go 
q uc não era necessnno este novo d1sttnctn'o 
para ~;alardear os sen•iços importantes que por 
oecasin.~ de ineendiM e naufrKgios podem ser 
prestados por homens corl\iosos, niio. julgo pre
cisa a crcacão de uma o•·dem espectal, porque 
as condecoraçües actua.es distingairiiio esses 
homens. · 

O SR FERRAZ :-~ão distingu~m. - . 
O Ss. NJ;;BIAS:-Quem sabe se o ministerio julga 

necessaria uma novt>. distincção? .•.. 
O SR. F. Oc-r.:.:vu:"o :-Era necessarit> um~ dis-

Linc~''" e$pccinl que rc\'cla.s~c lO"'O a qualidade
do se1 vi~· o; demni~ não é isso nO\~o n1nita~ no.
~ilcs ti este caso têm a<.loptndo 'as me,mas . 
medidas. 

O Sr. N'El'"I.\S :-Puis bém, nest:e caso eu lne
conlcntolrja Nn C•>lloc 'r os busLos destes homens. 
nu. pÍTulcott::crt Uu nobt·e minblro. (Risada:i.) 

Tenhú concluido. 
. O Sr. Pu u.l.a Cani.llclo:-Dc~rjnria, St•. pro
SHl~ntc, c:-:pót• n~ôt:> di~cuss>io dif!crentcs prin
Clpws, nlgumas -1dca~ ao me-n.1s, quo ha 1nu:1'). 
tempo tf)'nho est.ndndo, espt:rando unicameutc. 
oppm:tunidadc par:.\ as vir a~tlli iruprovi:.inr e 
~c~·~rlndo-mc _p::u'3. (•:;se fim d~ liberda.d.c do no;s".} 
t·~g!meuto! cpw ponnitto fnllul' em tudo, no pri
llHnro art1go do or~antcnto mesmo scbrc a. mntcria 
em dismtssiio: pedirei pois ú. cnnlãr:l licenr:a para 
a.ntcs •.le prestnr o ntêu V11to, pró Qll contra aQ 
nrti:Z:Ll em discnssnn, npre:\ent..'lr ~implices 'mas 
col't.li.aes conshlct·n1;õ~s :Acerca tlc algun8 oUjectoS 
que Jalgo de gmnc!c t,·ansccndcncia c interesse 
pttl)lico. Pu•·a nilo al>~sar ria su·t pneiencia c 
1Jenevolcnc1a ~~colhcrct aqncllcs !Jlla tcnhiio al
guma re:.lnçfl.o, s(~ ni'io immodiat;l, ao m~nos tn.n
gencial com o minístuío 'lo im1'crio on com o· 
orçamento cuja despcza hoje se discute. 

Cheguu, S1·. presidente, n épvt!a da r(lsun·d~,rio-
dos pt·o:;rammas. (Rüa<las.) 

C~r.._ voz :-Dê t.nmbem o seu. 
Oun:.c voz . - C<lthcgorícumenle 
O ::;n. P,H;;!.~ CJ..~Dioo :-Pois. bern, o meu pl'O

gra.uuna. seta o progranuna U"'~ progrnmru::tS. lRi
.sar!<ts.) 

TraçD.l·ei a rormula peh qual se devem eUes.. 
npres12:ntal', e nesto ea~Q me: permittiráQ üS no
bres deputado~ que eu applique unt principio <la. 
sciencia ,que professo, ou >~ntos Utn principio de 
ciL"nrgin. que encerra exa.ct.a.ment"' as condiçC.es de 
nn1 boln programma., que é ~mfi.nt o progran·una. 
do; Pl'O!ll'ammas., (Risac!as.) E:<se principio de . 
cirurgia é o seguinte : quando se tem de procedel.' 
a. um,\ operaçao cirm·gica.... [Risadas pJ•olon
{.urrk<s.) o~ 'nobres tleputados n~o abusem da. 
minha singeleza. (Risadas.) Quando se que•· pro
ceuer a cs,;e acto cirurgieo, cumpt·e escQlher quo<r4 
o deve fa:'.or (~~isadas), o que se l·a.i faze lw {'i- . 
mdas). a?nde (l·isadas), com que au.xi/ios • . (ri
sadas) poJ• q~«: motivo, po1· q u~ moao, e em que 
Opportunidade! 0~ nobres deputaUOS rieUl•S€ ?1 ... -. 
pQiS é nm p•·ineipio don1iuunte que acab~ de. 
e1lunciar. (Ri-Sada$.) 

(lia 1"'' <tpm·te que 'u1o ozodmth·.) 

BGm, eu direi· em làtirn, já. que os tlobres dcpu
tauos a iss~> rnc · convíd;iu : Quis, quid; u!J!, 
qtâlms au>=ilíis. cto- quomodo, quando ~ (Ri.<a
Jas.) 

Assim, senhor~s, qutlmlo se qui~~rem fazer 
programmas para o óc.n1 do paiz, conyém pre-·· 
CiS[lr·SC que>n seril 0 OxeOltlOr das cmed<da~ prO
postas (apoiaaos e ?'isaàas:, ou antes qual o
pess~(tl que t~rn de executn1· esses programas 
(aJJOiados), porque, s_e~hore~. o graad~ defeitJ de 
toda~ as nossas adnums trações é o mt\o pessoal.·. 
[Apoiados.) Façao-se boa~ leis, mas dcm·B,·lhe 
mi10s executores, e os rQSUltados serão horro
rosis~imos. p.poiados.; O pessoal tem uma in-· 
fiueneia dire-:ta nos actos das administrações, é 
t1 (l!tis cateoo,-ico irisacku); o objccto . <,!Ue esse 
pessoal deve rcnlisat· é o flltid ; o uOi e o lu~ar · 

.em que o Beto deye ter lugar; o quibus auxitiis .. 
são os ditr~rente~ au><iliares, os appensos, pol" 
a$sim dizer; dessa grande obra da regcner~ão 
da nosso paiz ; o "'w c Ulotivo, o fundumcnto 
da medida ; o quomodo e a maneira de leyal·a 
a e !feito; assim-~owo o quando, a opportunidade·~ 
:\ occasiào. (Risaà(rs .) Eis aqui pois o program-· 
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tn~ ilOS prõgr~llllll:l < :l'is<tt!ll->') ; seja tudo Cl:li"O C 
exp•·~sso . 

O Sn. F. OeTAYl.'"'" :- Agvr.l f•ça o s~u pro
~rnnnun. ~Rist.làa$. ~ 

O Su. P~uLA c.,:<mDO: - l'olJ,i:'; nao basta csLc, 
'lU : é cii.Lhcgo>·íc.)'! R4l!àas.) 

(:)! l:iR· D~rl:t',\1>0:- Por 01'!1 ~s!ctmos em j~· 
jutu. 

O Sn. PAULA c.,:<ntn•; : ·- Po:s eu entendo que 
.. '\qucl!es qu~ tlml íci L;) pro~ranunas n~lu ahll ll\~ú· 

. l'•io mnís do que cu (r~<a/:lqs), se b em que nl· 
~uns podcrãü t et· t.ah·e1 a lmuçatlo melh or. (Ui · 
,:,'IJ~'.} 

o Sn. c.mml.~ D\S !\EVJ'~ : - E d·'pOÍ< .dCL pro
,SI'IUlHn:t talvez janta~s~m 'iltclhor. (IIi$«c:la.<.J 

O Sn. PAt.:J •• \ C.u:DJao :-Etll todo ocnso c t·cío 
(lUc u~o c~lou em jejum a l'{!S)laill da program
tun.<. {Rüadas.; 

(); uo!J•·<>s d,:put<tdos qutw• •·•\v lnl .. ez que ~u 
fallc cspéci,\lnwnt.<l de ~stradn; do f~1·ro, d~ t\grí
~ultln·n, d~ tH\\'ego.ção, da ccl~brc lei ilas 1\tUJ'.i· 
ciJUl.lldml~s, d<• jur~·, dn~ ~ontL·ov.:rti lllS incom· 
patibHiJa.d i.! S, do recru~aul(!nlr), etc., •nas. t:U niío 
pod~1·ti · ra<~l-o com aquellu }><Oilcicucia que SJrill 
vnra desej•••·. 

t: u ::;.,. D~;PtJTu>O : - E s.:ob1·e saude publico.·? 
O Sn. PAtLA CA:<DToo:- Ah, s obre esse ponto 

nlgl\lna 1 •i>ilitilÇ-ão t·Jlllto, c cstrm prollll>lO a dar 
() meu pro:::rammo, mesmo run·,]Ue j:i cstiL ell~ 
mlllucios:nuenle escripto no 111Ctt rclat~Jrio de.1tc 
! \llflO. 

U u Sn. l)J.;J•ta'M>o: - E a l'Cf~nno. do.s nClllle
mi?.s de mcdieinn? 

O S:.. P.wr .. , C.\X DllJO :-Sim, o. rc[)l·ma da !11s· 
true~:lo publiea, 
U~t Sn. Dr:t•cr.,oo: - E a; ine.lmp::~ tibilídaclcs? 

o :?·~· PAUl..> c.~:<Dll)(): -:- ~·ambc•n r· m o pr<;>
llUI)CICI svln·c 116 IIIC<>lllplltJbiJhl<lcle.i ; !al»bllln J:Í 
disse que s ·J \'<)Ut\lass" n quc.<t:1o n quem tlc\'1!
l'i:l <·~teml~t·cm·sc, o se era ou niio p ,·ecisa n 
l'dot·mn J>I'Ü\'ia <la con~tituiçiio p:.tm que t~; "iu
<:oltlpatibll ioln:!"s l•Ud•:3Setu ser d~CJ·etaJns. 

.\ l'CS!"' i\o por.:m U~ r~Crulll.tnCnto. p ertl1itt:l.·1Ua 
ll cn~n qnu cn ncst~ progttunuln ~>·i.rtu1~u\ incJu:t 
um fucto ,.~la~i\·o •\~ a cctt>R•;uc:> a •]ui rcit.t\s á 
111iuha l'l'o,·tucul per niio unr recrutas. GitJ e$te 
f~1r.to do meu cvnh~ci!n~uto, p!11';1 CJ.UC os Srs. _Pre· 
s nl•mtcs <le pt'OI'U\ctas l]ll~IXOsns se apt'OI'e ttcm 
ddle c vc j.i o 'lU~ ottiros s~mcliJnnt~;; n:to o~ Hln
dii". O fneto ú este : co:'lhcci u m potentado <Jil' 
alugnv:l. Uluitn·.! n~grc~nio.; l'nt•tt vlrenl tt·aba\h;\\' 
~tn S ttl\ f:•~~!nJn . Quando caws n3gt'õg<tdos p~d bi-o 
o p:<gnlll<'ttt.•> dos scns snlnrios de um nnno, clla; 

, os mau.laya l'QC\'Ht u·, c l1~sim s altlnsn. :l.S suo.~ 
contas co>n os lt·nt>nlha \or~s. (l11saclas.) 

Om, S1·, prcshlcnto, que cnlpn t~m n pro\'incin 
d~ Minas qnc, a ssim como <:stc homem rccru· 
la,·a por sal<lu de contA; (•·isa<las:, os qnc ~rn
balhal·:io em sua fazünda, nas provincio.s do 
uorLc Stl l'tlpi t·io casos mai$ ou n\ooos ~cmclh:m· 
tesa este·? (Risadas.) 
• F. c ntt·etanto, senhores, porque das pt'OI·inch•s 
olo ~o~·~e \'l!lll . muitos r~_crutns a ct1lpaln é n 
pro~incta uP- )!t~tas !. .. (llwuvJs.' E '1 dccl:l.ro qu~ 
niil? entcf?.lo s~u1clbantt> logica i p..'\t·ccc-mc que 
s~na mn' s 1~\ZOa,·cl q u tl o~ uobrc.< d~pntauus 
<ltssess<m anbs que o not>1·~ ministro n io pro
c~de_ bem accitnnd~ mnitos ~~crutns uc uma pl'o· 
Y1DC2ll C poi.ICOS tlc OU Ll'U (l'ISa<i<><>), do qnc \'il-Cm 
lan~~r sol)re _n. Jll'~\·ineia do M inas cstn culpa 
l'"'!'O"'dos e l'Uada.<J. P''l'()tte essa pro" i ncia n:io 
tcn~ culpa n e:th1ttll<l de que do norte \'Cill•ào 
111U1tos rec t·u~. Que cu lpn_ t em o pol!rc cordoi,.o 
de qu.c seu p:1.1 ou outros hYCS3~nt SUJa-lo a n.;u,, 
par.\ os lobos t r,Rí$!H{"!s.) " 

E d~pois, Bcnhor_o;s, n .respeito do recru~monto, 
" falt~r n ycrdnJc, pu.;cc-me que na() é bonl 
<'ltCi!armos n m<'• Yvnt:1de das provinci~s. (Apoia· 
ào.s.j 0 ; nol>rJs deputados por· Pcrnnml>uco, por 
e:..~mplo , creio q11c cstar.lo C<'ll'I'Cncid os de uma 
""P-'tie de amo·· cordial, de sytnpntbia que em 
~tínM h a pel::l sun provincia,- com quetll outr'o:·:a 
conlinou rapoiaclos c l'i~adas) : o n\P.smo 1:>0 pódc 
dizer 1\ respdt•l <111 provineía \In Bahia. ou de 
outm qualquer do imperio. íApoiado~. ) Po1tanto 
peco nos nobres deputad.:s qU•) não admitt!'io 
essa ncetlsnção ; n pr.wincia de Minas niio tem 
d e modo nlg•tm dci~ado esf,·isn· o am or qu~ c\la 
consn~r" n todas· us provinciul do impcrio. (Ri' 
sada.l\~ · 

O Sn. ConnJ;:.\ o.\S Net·.,:s : -. Nó~ lambem quei
xamo-nos par:\ \'Cl' M se acabn com essas p()
quonas injnsti,a; quQ sa f,•zom i•s ))NYincins d~ 
norte, ma~ 11!i.o interrompemos :\S nos,;ns nmig:t
,·eis relat:ôcs. \Risui!as .) 

0 5~. P.W[,\ C.~~oruo (pequena t>ausaj :-Sr. prc· 
sidente, eu nii'' poderei expender largas co:tsl
ll<!raç1ies ~obrt a instL'Ilcção publica, q_uo bem 
des~jo melhomr, n lo só P'"' ser um obJecto àe 
s un1ma tt'ans::en leneia, a., menos n ' ponto de vista 
em qt.c ou o encnt·o, c portanto s upe>·ior a minhRs 
for\'as \Jt<io apoicrdo•·i, como·porquo isso me levaria 
muít•) tempo c cnnsárin. sobre modo a a ttençuo 
da cnmat·n. n:rei só c mui perfu.nctnriam~nte o\ 
pri11cipios g.lt'<te~ 'Jll~ <:u ereto qtto d 1Yem Set'l'lr 
do hasl! paru esse ramo do ser\'lço publico. 

Em pr imeiro lug:ll', ~enhOl'C3, a instwc~ão prl· 
ma•·ia, -que é a . bo~ 'de tojn a c ;,·Hissçilo, de 
toda a. moraliolade, de t oda a nacionalidade. 
n.io :t comprehondo separadn da educa.çiio moro.l 
c da ed1.1Càçilo l~hi~ica, porquant'1 é m inha conl'ic
ç<<o IJU' qunnd() cheg:trm o3 u 6po~'~ mcmora.\·~1 
de ~;e conJplctnt•en> nossos voLo.1, de ~olloc o.r-sc 
o Bn1zil no ~·-ão de Jl>'O$per idtld~ q ·~e elle me
recf\, o go\'eruo ba · de Sé\' obl'i~a.ilo a cuidar 
s~riatnento,, n Yelar mediante cnldal o;; da edu· 
cadin, sobre a. Yilla do cida:Jlio dcsle o seio 
mt\tern 1, desde. que npp!!ree~ no mundo, até pre
cipi t~w-se na eternidade ; n educaç•io <leve ·nc,;m
panhar du31'elad<lmente o homem do primei ro no 
ul~illJO rxtrcmQ d11 .-ida. {Apoiados.) Além disso, 
smho1·cs. n clueatão 11\o~nl de\·e ser tambem 
ministt·.td~ pelos ,wcstl'es que dirigclll a ;llst.ruc-
Ç<io pl'im:u·io. · 

A cducaçiio é n rormnçii.o dos llllbítos, a uma 
\'CZ adquiridos css:s habites difficillimo é nm· 
do.l-o,o : $•i um espirito forte, uma alma superior 
O$ po)Jc Yencer na idade ad,tlta: na idad~ t>ro
\'CCt'l o• h nbitos ndl)uirido~ na infnnci11 só com 
insuper.l\'Cis s:~crifteio,; se pJdem !l!ter:H, o quo 
S'!ndo n partíll•a de nlmns forlos não po•·tcnec 
11 ~oJ<> n ~~ncro hntllano, ·se q llCl'Cis ellu~nr bem 
os "homens lle,·ei~ \)Ois de.~..to 11 51\11 infancil1 fliZCl' 
•tua cllcs ndquir~o os hnllit.as que os dci'Cm 
acompanhar em tJtl:t ; a.-1 eircumstnnc:M dll ijua 
vi da. 
~cnhores, <)U.'\ndo nós Vclno; o f <!I''Wt com que 

os t>raz lcirns l'.l)cnas cltezttdo ~ Íl hlndc da pu
l>crdah, á idad.1 viril. se arr nmoc'io aos ~mpre· 
gos llllblicos, nlo podem<>s dJix:w de l amentar 
este ü-is ln· :lcon\ecimcuto,- tliiQ pou<lmos d eixo.•· d~ 
attri\lllil·o aos fondam~nws em que eHcs sôio 
cJueatlos. E atro nó3 eou1cç.a-sc por ra~er ler a 
qunsi todos esse.; jo,·ens a hi~lvria de noma, 
de C•wthagQ, da Grecia o outras s emelhantes, a 
ínspir:.~r·lhcs s entimento; alltcloo li. sua coridiç:lo; 
do s<>r&c que elles SJ hab itltão a Cs,;i~S itléas 
elevad as, a esses bal>itos : e depois diz·S~·lhcs : ide 
tt·alla\hal· am tal officio mecanico ou b u.scni um 
cmtncgo publico : se se ·quP.íxat"oJtn destA cvllisão, 
o u irP.tto t>Sti• de s ua parte, porquP. u educ.,._iio 
os dl rigd " um fim e n ncccssiJ ndes a ollti'O. 

Assim, s~nhores, a ·ed.u.cà;;lt.> o n ínstr ucçiio cl<l. 
mocid.-.dc dc1·em ir de acco1'do co<n os dHf~l·dntcs 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 16/01/201 5 09:35 + Página 15 de 21 

SESSÃO EM ~i DE JUNHO OE 1Sf>5 ~69 

officios e occupaç<hn que tem os jovens etlu
<Candos de al.Jra~ar no futuro de sua . .; vida~. 
(Apoiados.) 

Mas vó; sabeis, senh.-res, que, no intuito de 
guiar a i•'Ven intlllligencia bra:dlcim para obje
dos em que na vid<l de homem se deverà e~~r
cer, nada se hn feito. Illut!ido o pai de pouoos 
reoursos, porque a lei da cJ.ucaçiio o n'io ilht
nlin;t, assenta qull fa7. um gr~1ndc bencicio 3 s~u 
filho em mandtÜ·') estu.lm grmumatica btian, 
franccz, ck., a mandal-o depois para S. Paulo 
ou Olinda e pãrn as escola~ de Uledicina, para 
não t·~.- nenl caus~s que adyogar, nem doentes 
que cu,·at•; e.;ses outrJs diii"~rentes misteres so
ciaes, o ·eommercio, a navega(ião. os offi.cios me· 
canicos mrsmos qnc dev-Jm receber u.s honrll.s 
-=.e,•idas pelo co•·po legislt~ti,·o, pOrfiue sfio tm
balhos do homem, e como taes· deYcm sc1· h•1n
l.~O.dtJS. (rLpo·i.rrdos;, esses empre~os, esses officio3 
fazem algum pejo ú jo,·en intellig~acia bl",l7.i
leir!l., quo não foi· imbuiàn nn honra inhcrcmt,. 
!i. ea.t-reir>"L pnrn " qnol !1 dostin>'l.l"(l. o Crendor 1 

Além d:ls ,~,lnta.g.lns pessoaes, utn:l cducnr:fio 
profi••ionnl apl"<>v•itaria · a:>s ramos de nvssa 
1ndustl"ia, " nossa lavou1·a por·exemplo; p:·•r•1uanto 
os destinado; (• lavoura deyerii\o ter conheci
men~os especiae3, ~ue no pniz ainda parecúm um 
sonho; (], scrê-se aiu<ia da liga<_;ii.o entre a~ricul
turll o a chimicD, physi<'a, historin uutaral; rni
nernlogia, etc.! Entretanto as n"çõcs que têm 
progredido, que têm feito valer a terra npczar 
de oecup~ú·em nm t~L·reno muito n.1eno3 fecundo, 
llít:_:Õl!S que tt!m a sua primazia nn agricultura, 
de·tem sua primazia a estas scicnch\s. E<l de 
eertu nüo quero fazer Fli•·ndny, Li~big, Qhcnnl"d, 
Duma~, -etc., dos no!sos jo..-ens, mns desejo que 
scjiio tL·.msmitiidas il\dependente& dcmonstmções 
i1q uclles principias que a sciencia tem u ernons
trado com factos dominantes, c que tem de, 
quando 1Je1n applicalos adiantar c prosperar a 
agriculturu. 

Sr. presidente, jâ que toquei neste ponto de\"O 
ser explicito: nüo de~ejo escolas esp1lhn<la; pelas 
provincias; Deos nos livre ·l~ste 1ueio. 

O Sn. ERAS"o:io :-Enlt1o clevcm R<'l" ~qui? 

O Sn. l'.UlL.~ C.1:-<mno: -E m·:.tn menos na 
~ürte. porque não ~cho vnntngt"!IH em esS.lS c-s· 
colas 'lue o nobre dcputntlc suppõc. O 110l!rc 
.iopatttd<) <'ntcn<le qttc ctt de,·o dizer tndo uc 
umn ,·ez; estou em ~u1in~1o, nn cx[HlSii:Uo do 
uwu pensAr, da maneira pela qual deve ~o\" lc· 
vado a dfcito c~tc plano; mns vou i•t su!l$rn·wl-o 
neste ponto. · 

O exemplo dn.< nile,Õas ~ne si'io Yenlntleil·ns 
me3tras neste obj c elo, uev~ria c<:•m· idnr ao 110· 
vcrno n nnimo.t· a n\gnns propríctnt·ios abnstn•bs 
para tentar, pn1·n IU"I"i~car mesmo nlgtm~ m~lh.~ 
ramcnto~ 0111 snn~ pt•oprieda:lcs. E;t1 nnxili(l uo 
goTCrtl<l consi.<tit·in em mnnd;n· nm ou on.tm llo· 
m~m hnbilitn·lo n t·ealizat" JH"Ilticnmente cr.t•lns 
lnelhl)t·nmcnto,J. E~SI)S uttcl~n~ de instt'ttcç:io ap:ri
-colu, 1·.,petirlos em todas ns pro,·incins, e1t\ toios 
os pontos do impel"io onde con\"iessén> c fossem 
pnssi\·eis, s<•·,·iriõo J.c guia {,s p~dsoas q u~ os 
fossem v~•·, Ot< que moradore; dn. yisinh"nçn. os 
cstudasSClll; tlÜO escolas, como quer o n~bre de-
putado. · 

Na l•lglnterra, ona.; o;; propt"iGtnrios, ns com
plmhias, as ass~cinçr)es . fazem o que eu desejo 
que o governo aqlli tome sobre si, niio é neces
saria n inlõrven.;.io do governo, porqn.e os pro
prictal'ios, cxtl'emnment.e ric:l~, · no intuito de 

· redobrar o val<•r de suas terras1 nrrisciio-se a 
tent~tiYa; de muito• contos de reis, sem receio 
de se nl"lttin:u·em, PJf•{UC pos.;uem centen(\I'C;. 
A1tii nno temos esses prop>ietnrios: por isso"J ê 
nccessnl"io que a miio do go\"erno '\"çnhll em 
socco1·ro do pr..>prietarlo que quizer fazer esta> 
tcntati\"as, c lhes enrie homens praticas, nmcs· 

trados c scicntilicos, co.t-rcganJo mesmo com p~rte 
das despcza •, qu,lndo o gov~rno tinr appo·ovado 
cst:ts tcnta:!\·as. 

O 81·.· Bn\:SD:i:o·-.Jã se YCln appro"hnando de 
mim. 

O S1<. PAt:LA. C.\ O< !'In o: - Eu tive n honra de 
estar JH}ltí nntes do nobre deputado; tnas o unl>re 
d••putlld<> diz IJ>te cu é que me cheg' a clle; 
erntim a. gloriu ó s~nltn·c p!Ir-:11 o nohl'c deputado, 
ri~~j.~C C OUtra C<lpllcidadc qlle ll io s >a nn po-

Permitta-Jfie a ce.mut·a nes(e ponto, já que não 
p~sso fallar em todos o~ olljcctos que tinha em 
nsta, cxpender a minha opinirro relativamente 
a uma Bspecialidade, a cultura du canna e llo cafi!. 
e sob:c m~clunns c alguns melhomtnentos que 
s.: tem pro;ect:ldo. · 

O •lOOL"•) deputado (]1\~ mo precedeu desejou 
que ess_e proce:;so que foi !entalo na pro,·incia. 
da Ba.ho'l prosp;!r~sse, co1mo cn tau:bcm desejo; 
mas e necess:ll"lo que n est~ respeito achwcmos 
nm grande e ~crnl d..:![eitc:t dcst:l-i la,·out·as. N5o 
é, ...;.enhol·t~s, sótncnte no proc.e.3so de ex.trahil· o 
fiiSUCa1·, processo de incontcsl.n,-c~ infltlenciu aliás, 
que csci1 t-ldo o mal; todo o nosso atmzo está 
sobrctlldo no C<IltiYo du cannn ~apoiadog', estú 
no proceSSO que canvúm SCI(Uil" d~~de O momento 
Cnl que s~ escolheu o terreno ató o monwntv da 
cxtr.<cção do assucm·. A esco~ha da i.Cl"l"énO, o. 
P.Specie do vegetal cscolliido, a maneira de o cal
tiv,tr,_ o tc~npl de o_ colhõr, tolo' as p•·cpm·os 
nntt"~rtores :.L e:xtr.tCC.fl.O de n.;sucm·7 tudo isto tetn 
influencia quP. pôde ang>n~rtt!l.l" considcrasdmcutc 
a proporção do assucar. 

Quct·cr que o. c!lllna, que d.i. 12%, só pelo ftlcto 
do n~c\hocamento de uma machin'' Ycnha a dar 
30 %, .; impo&~sivel, é iliadmis.;ivel, pOrr[UC etHão 
seria isto transfo rrnar n mnchina etn mna Jl~dra 
P'âl~soplt>:~l; seria como dizia um philosopho árabe 
cia pt-atn, do mcrcul"io , do cillll"c, que liul"r,,·ão 
no set\ tempo que er.lo mctncs <!oeutcs dn f pra, 
e q uc cura :los dess:l · lepra se transí~rmarhlo em 
ouro. Essa machina s ·r ... it·ia tambc,n, cmando a 
canna, -e_ara. augm_e.Jtar-lbe a propot·ç,i.o do as~u
car ? Nno c possl vel. 

O_ tncsnlO Ui rei do ·café, tnlvez co111 nla1s razlo. 
Q·~~m Yinjo pelas. pt·o,·inci:~s que cultiv.lo o caf~ 
ni'i,:J tn1·da n coJn·oncct·-:-;.: dQ qu~ no fim . .:Ie unt 
carto numero de annos, ;:;e ouh·n. uüo fUr n. 
direcçiio tomndn pclós ngricultor•Js, nlo se podcri• 
mais pl'oduzir r!afJ, no menos en'l umn cxlensào 
muito eunsii.ic-rfi\'C] da. costa, pt>rquc os tcrt·euos 
se csgi)taa·úü, u po1a fim se f1a <l~ aca.bat essa 
cultum em Ya~tissimos ie.t·rcuos. B' .LIE>vcr pois 
tle unHL aqministmçito Yigilan~c C\"ltar este fu
t,Lro, nindll que rem/oto, c mn.11t0r p··renn~ a fcr
ti!Wauc pnm o cu.r.!, isso não 6 impos~ivd: a 
scicncia tem-se pronuuciauo sobr~ ·este e outros 
ditier~ntcs po:~tos da ng•·icnltura de uma mantüt·a 
tüo catl!cgorien, ~ue 11 uniea. a·dmio·a'"'to que pude. 
dat"·Sol " ittl dnvula a t".>spc.tol da sua ineontro
\rúl'.:oi3. ~x:nd 1düo l Rcltlth·a.múut'.! á cnnna o ne
~octa é. ai~Ja n1a!s claro, porque os iugredient,Js 
do terreno -:1ndo de\"e ellc. P•·ospon\t" são menos 
importantes do que· os exig-idos p•wa a Clllttu·a 
do café; poder-se-lla com muito menor trabalho 
fa.z..;r cou1 qu~ um Ü!l-rt::n«:> proJltza ca;·wa~ po.t· 
assim diz~r, in defini IILIIICOte; llllS caré niio (' pOS· 
sh'él obtel·o t<\o fucilment;,, porque o cnfõ exige 
nma quantidade de saes pt•oporcionatmentc m11ito 
maior do que n daqucll~s saes indispcnsaY~is ;, 
canna, c por con3cqu.~ucia m<tis depressa se 
esgota o tcrL"eno pelo café ! 

ll!ns, Sr. po·csidente. eli estava com a cdnca~iio 
e !ui lc\·aJo pat·a. este camp~ ante• d<l tempo. Eu 
desejOI"Ía ,·e r Ui lida O i llStt"UCÇ'\0 Jll"Ímaria C 1\ 
cducuçiio aban;ionando a instrucção s~cun Iario., 
1>orque a fallar n ,·crda~e ao Sr. lllinistro <lo im
pcrio, eómo a todos os s"us nnt~cessores, lém a 
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iustrnerão s:'-l(un .. la.ri:\ mcr~dUo att~n..:õcs; n)u it!l 
:>oliciLu~1 e tem <'!la meJ·cchlo do nctunl :;1·. minis
t ro, s ou o_1niguJo a ri:n<.kr-llhl honll!~•agcrn : os 
d(lfcito.:., os ~n"t):i qui! nccCS:.i..'\.1·iauu:mte. dCVt~ln ~P· 
pn n ·car em cous,,s }1\!Jll:t fl :IS n:io pwkm for~OM · 
lllent c corn~r pm• c~ml~ llo ~- Ex. 
P~<;.nndo p <>is t>Cll\ iustl'Uctão sccund:l.t'i<> p:l.t":l 

cheg:u· à. illstrnrç:1o supcriOJ\ cu ,~cjo que uma 
grnú JG l:IC\ult\. existo- ~ ~e~tc 1·nnlo, umo. lacuna 
que faz 1"CV~ \.k:l.' :sua in1htcncia. n o. itts l.l'l\~.o."i.~ ae· 
c.uuJ::nia, \! ua inst.rueçã.o p1·imaria, na agncul-

• tura, etc. Xú~ nii ~) tmnos umo. u~ üycrsidn..lc . t emos 
nl~uns elcme1llú" pat·a cllu, mas niio esta cvm
p lt:ta ~sht instilui\"io só com u~ cscolM de m~di
cina , a s esr.olas tlt': direito. c, se qnizcrmos consld~
ra.r ainda cullll) um terc~it·o clemeul(), con1 a 
esc<•ln 111i lit~l"; tuas n:1o temos, :11ém de outros, 
o i11l l,or!,.; tntlss: mo, ,, ..:ifficilhno. o c~.Jtnp\it~\J.o, n~n:; 
uti liss ÍI.Hcl ~t iiJ,JL.;p~nsa\·êl 1)5t~ldv d;ls s-eionculs 
nuturacs. 0:-:l, rt civHisaçã(} ulodcl"ll:t , o :.:uli"nt.o.
nH~n t<'l d:.\~ ua~ôes 7 sü:o nutis <.lc\'id.os ás scicncias 
natLu·.tes do que :l t>·n!itic:a.., tlo (lUe nos protocolos, 
do •t\1~ u tvu<' csan b~tll)l.!.>"<l in <los gui.Jinctcs: o 
poddr ua ~ucn·a c o l'esult:!Jo õots loculinl.çÜes 
da~ $-Cit.-nei;:ts tw.lu r3.Cs : prittluz-sc mais- pão, tuai::; 
alim t·nto~, u•clla) l"co; tecfuo;, mclho•·es instrum~n
to.s ; 0 pu r wmura com 11 m etaphisicn uos pu
b1idst:ls Ht1 gah:n\!t ·~ q!tC es tes luClh onnncntos se 
akan~ioo ·? ::'i:"ll>! ,:, sim c5ludamlo os leis n::tLuraes, 
ê v.nu1o cnmú eilas se comportüo parn dell:ts se 
t.il'nr proYt~ito. ·· · . 

E :nretanto. ~enho1·~. s<ohre scillnch\S naluraes 
o vnsin11 sup~rior no Brn~il, nndn, nbsolnlrul1cnte. 
na1hl of!crcec. Ttnnos du~\s eseolns de 1\'lêlli c.ina., 
temos duas ~scolas do direi~, não t emos n em 
nm:1 c;;culn d .: scienci:~s nnt.ur:~es , uã•> se ensina, 
c<.mw con stilu\ndo uma raculclnde cspec.inl, - n 
c1limictl, a pllisica;, a Inincralugia, a botanie:'• a 
zooi· ·ght. eLe.- Enll·ctnnto silo estas ns sdcncias, 
repito, que Ltnicas hoj~ ~uião o prOf.'l'es~o, n pros
pel'lll::>~e tias n:tçi:ícs. Se os Estnaos-U11h!os con
conem hoje '1":111 tnjosamente com a In:;latcn·a em 
nl :;uns m.,rca<los <l porqu~ nos E stac1os· U .. iclos os 
p rmcipios da sciencia. siio· con\ cnthu~iasmo lú\'n
do,; lts suM ultimas consequoncins ; 01'1':\o algu
mas nzes, fnlhfto nlgoms nn J>l'<>ticn, mns outl':\S 
nlnitns ve:zes npro,·eit.ITo, c .~CtlllJensito d e sobejo 
as tcnt:Hh·ns infntctuosas. · 

Além dis6o, scnla~res. o. theologia. ú uma scienein 
q ue, se queremos ser um poTo mornlistl<lo, "n~
cessa>:io que o contemplemoo no nosso cusin>l 
sup~~nol·. 

E a n i o desujo cnfa<l:u- o. camara: mas releTe
nlc ' lu~ '"' a este l'C~pcito faça nma simples con· 
si<l•~rat.íto, o é •.JUC, quando se eusi não toun~ as 
s cio11dns, c Uns l' r cstiio llouito amdlil); os estudan
tes, S•'ln g r:m rlc trn\>alho, pelas COil\"crsações, p eJa 
fnd lidauc dõ ou ,·irom tu li~ües nns mcsuuts nulas 
oa no m~smG cui ficio ncl<iuh·em os dlfrcrcntas 
conlwcimco;to:\ mais indispcnSa\'cis no homem: o 
thcologo se fam iliotisa eom as scíencias nAturaes 
o q\1~ 1\})rm•ill esta~ scienci:ls nnturr.es nprorunJ .Í 
sem tml.>alho os dogmns santos d,l theologia, 
aprende os pro(eitos da ntedi~inn, de dil·oito otc. 

E h .. je, se" horo::s, rala~i.-an.entc ;, theolvgia, 
depof.~ que ••s d~scol>ertag 111ais importantes d>t 
scwneia modo;rna tem pllisicamcute ·lemo<tstrado 
da ,•ertlaJc do l'c ntatlietteo, como d~ixar-so de 
att.-noler, c de ligar com a tbeolog ia o estudo que 
nw~tra a santidade uv Gcnes!s, Q1\C mostra o 
cspil·ito nwd atlo tlcsse llomem ~foisc~, que póde 
llrcJ•z• ·r pl1cnomcnvs cuja cxactid:io muitos se
cul .. s .lcpals veio a sciencía confirmar 1 

Eu, pois, r•· conhecendo os grande~ objectos que 
correm a car:ro do nobre nlini>;tro do impcrio, 
rcprot.luw n~ste lugar o c1ue disse no senado, em 
nu1a fllS•io de cD.maras, quando se tmtant de 
coJ!ced.,,. autvrisaçu~) ao governo par a 1'\!formar 
a mst• ucç?to sup.;rtor, most rando as vantagens 
d~s-c ""sino supcl'ior r emido e completo. 

Na colncaçio, !>r. p•·csideute, n ilo p oJomos de 
sorte algm11n esquor.~1· tambcm a cducnçilo phi
slca. Est.:t cduca-:-ão nfill pôtlc ser fotmulnda e~n 
uu1 s .) c.~J igo pãra t~)dO.'i o.; pontvs tio hu pl!l'iO. 
Quantlo <>statumnos 11 nutriçiio da inr.~ncl !l uo Rio 
Jc J>tncir<J, no. Babin, em Pcntambuco, no Par\\, 
uu no Rio Gm.ticlo; do :>nl, neeessariamcnle dc
" cnws ttJrnittil- moilincaçlícs, porque os atimentos · 
dcvenHJ(l..con formar ao clima, e o~ climas das 
1lossas p1'oYinclas s l.o di\'ersos. Pois bem, cobri~ 
t::a~ã:o Ju gvvcrno, é obrigação <lo corpo kgisla
th·o, u;:onJm· cst•lllar as diffCl'Cn~s cirenmst.'l.ncias 
das <.li versas localidades dú impHio, ao menos em 
tr~s ou q_ua tro gra.nd~s divi:>iiC!S, parn, segundo est.e 
estudo, fl.lnnular n 'educação plli~ica. · 

E 'JilCI'oeis n respeítv destn ncccssido.dc de me- -
lhorame11to nos nlimcuto~ o na cduc:u;i\o phisica 
um ~xcmplo? consult..~i o qLte aconteCI) no Rio de 
Ja neh·o 1·clntivnmen~ ii mortalitla<le dos expostos; 
este :~nno o negocio melhorou: a ntortnlidatlc dos 
cxp<>sto$ o anno .p:IS;;a:.lo foi de 51 por cento, 
pouco m:~is on menos ; no a.nno anterior tinha 
shlt; d~ til por . c~nto foi um a mo•·tnli<lnde h or
rorosa. S . .E~. o 81·. Jninistl'ú do impnrio prestou 
toda n SIL:t attençclo a este flleto : tendo a fot·tuna 
de ,-cr, mesmo durante o sou ministe..io, d imi
nuir essa monstruQ~ll. mort.'\lidnde, que ele SI poL" 
cento úesccu a ál, p1·c.ced~ ao (:Studo das causas 
de smn~lhnuto morte1idnde. · 

Entr.,tanto, JHl•'mitt" .., ··.,obre ministro qu.e lhe 
dign, us causns S>lo mllilo conhecidas, l'CSidetn 
no.s amns, nns localidades em que estão os e-xpoõ
tos, nn. m :>.noim porque s~ tratlldos, nos ali
mentos que sa lbc~ d ti, nll ~>dUCilçiio p hísiea 
emfi m. Quando Se ti'l"er l'~movi<.IO todos OS il: e~tl- . 
vcni!.'11tcs, sem du>i~a a mot·tulidadc dos cxpvstos 
ll.n de ser g•·andc, · porque clh1 o e ainda. nós 
paizes de ·melhor "policia, mas ao menos S. Ex. 
terá o glorioso p razel" de "I'Cr diminuir sctnelbante 
mortnlidndo por sua sol icitude. 

Ora, essa educação phisiea uns .:danças deTe 
f:1ze1· pat'te do grande plnno da educaçiio na-
eiono.l. . -

Eu. dc~ejára mais , pura concluir com este cbjecto, 
sobt·~ o qLtal pcrpusso muito ligeiramente, que 
nesso pluno algumas tllecllilliS se tomussern para. 
que o t.nlcnto que apparcccr na mais desgraçada · 
das~e d:L soclct.la<.le fosse protegido, e so pudesse 
clenw nt~ o nltimo gr:\o da instncção superior, 
afim <lo que o paiz, al>rindo " por ta a e~se ta
lento, dando-lhe a miio, pudesse ti .-nr dclle as 
vantn~cns e serviços que tom dil·eito de exigir de 
toJos Õs seus filhos. 

A rcspelto t.lc eolonlsa~ão pct!irci licenca ao meu. 
illustrc amigo que fallou nntcs de mim, parare
ilecth· sobro ai:!:Un'IM ptopo;i~õcs que elle emittio 
neste r ecinto. O illustre deputado pareceu n.rguir 
ao go\'Cl'no pllr cstnr em eonirndicçuo com a com
ll\iS<>iO no.nncndn para a distribuiçõ.o dn~ te1·ras: 
entt·ctanto o S1·. ministro do imper io no seu rela
turio ttpcn:ts diz que ueb:t bom o systemn de nu-· 
cleo & de ct)loniMçào, 1nas dahi n di~c1· qun essa 
s,·stcma é o unico, o e."'<clusi vo que nos convenha, 
vài muito. . 

E ' um objecto que aindn estamos estudando : 
dm·ldo tam\Jcm que a r cporticão das torras tenha 
dito que· o unico s\·sterna quo se deve adoptar 
c•ttt·c nós seja exclusivamente o de pm·•:eri~t. 

O nobre lnlnistro inclinou-se " um s\·steme. sem 
de sol'tC alg•unt~ r~pcll ir pcreníptoriamenta o outro, . 
porque em verdade n~m em todas _as partoo a. 
e .. lon•s nçü<> po1· pm·ce>"ta tom prodwado bO\lS ef-
feitos. · . 

N este ponto entenJ o, Sr. presidente, que. a eolo
nisaçiio depende da segm:anÇa individual no paiz, 
dt~ p•·otccçiio q ue se der aos individuas que im
migr.1o para aqui, c das pessoas que vão ó.s na
ções cslr:mgelras persuadir aos colonos que devem 
vir para o Br azil. Se essas pessoas fõ rem sensa
tas, sem duvida que serão acreditadas ness:1s na-
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çijes que t.P.m da nos enviar col•>n~>s. Além disto 1 · l"ermitta:me ella. _a:gora qne tnc nceur~ de um 
enteado uinolA que 11 colonisa~o depende ainda. dl} r r:n-ande obJec~o de que n. inc:th,.uri,·o bonda.dc 
achar o immigranle tra.balho facil e clirna sau- I do monarclla me encarregou - a. sahtbridade pu-
dav<!l. · · blica. 

Ora, sobre esU!s dous pontos cu creio que o Rio As noticias chc~ndns ultimamente do norte do 
de Janeiro podia cheio de conftnn~o di7.~.r nos l ímp•~rio não são tiio assustadoras como se póle 
européos :-quer eiS'. um pai1. aonde nelutrolis facil crer, mas tnmlicm não são consoladoros co111o 
trabalho, e aonde encontrareis llm clim:~. s<md"-· seria d~ desejar, c ncccssario se toJ rnu (jUC o go· 
vel ?. vindo ao Rio de Janeiro,- porquo.ttt.> trabu- ''orno prcv'!'a o ntals qne lhe iõr possi1·ol qual· 
lho tereis de sobra, o aqui nmorto.lidtido sttbei 'l'lC quer c:~lamtdn\le lmmincntc. !\rlo di-go isso por· 
n~o cbegn a~ 1/2% da popul~ão; e võs na E nropa. q11e tenha ccrtc2a de que o Bra7.il tem dtl ser 
nao encontrareis muitos pai~es a onde estes factos ntaro:io por esst~ . te:tTivd fiagcllo do cholera-
S<l d~tn. Como t• provincia. do Rio de Janeiro, temos morbus, quo tantos oBtra:;os t;cm feito na Eu-
a .proviucia de ;:;8nta Cat.harlna, a de Minas, a de r opa; não, senhores, não temo 0 conto com 0 
S. Fanlo, a da Bahia c mui tu.<> outras ao norte do governo, assim, como com a eoadjuvn~.lio da .ca-
im pcrio. m!lra o do todos os bra:tilciros .. . . 

. 1'>1ru1 era nocessario que o governo mandasse pl\- ... · 
blicar as nossas estatísticas de mortali.iad;; em "')I Sn. Dl>~UTADO '- E só com isso é q11e 
todo o im].)erio, paro. que ao · conhecimento dos conta? 
europl\os chegassem estes factos importantissionM O Sn. P.<ULA c ... xn!Do :- E eom que mais ;, 
em n<sumpto de colonisilçã.o. · Não. posso oecultar que ulg-uns e:l.$OS de cllolera 

Por. occasi~o de fallar o nobre de~utado sobre se tem dad<> no Pa•·il ... 
as estradas a rguio ainda a provincut. do Mina.; I. 0 Sn. GO)!ES Rmmno: -XITo ó c'xacto . 
porque ella s~ aproveita de uma ~stradn feito. na 
provinc.ia de . S. Pa.ulo, mandada.' const ruir p~lo O Sn. l?AUL"- CAxnmo: -Então culpada será a 
governo central. Ora, senhores, a f.!l lãr a ..-crdadc, commissiio de hygienc publica daquella pl·ovin-
ousta n acreditar q ue o nobre deputado nchnsse cia, que J;ne escr~vc neste sentido. Nilo desejo 
uma. grande culpa na provincin de Minas porque pelo tneu sllencto ncsln m ntQriu dat· lugar a 
o governo geral mandou fa.:>.et·uma estradn nn pro- que se reproduz:Io os mesmos cl.:unot·es conLra a 
vincia de S. Paulo na extrema vizinha ú de l\1inas! j unt:\ de h~]icne publica que hn alguns mezes 
e que .os mineit·os são os que sós se :~pr<n·eitão · se levant:irao quando se arrcceiou cst:l cidade. 
desso. .estrada! Entt·etanto, sem alarde, sotn -pór em emoção n. ci, 

E' como se nós arguissemos os habitantes da rua da1e, providencias eoergicas s .l tomãruo, alguns 
de S. J osé por se aproveitarem da· boa ealçad<:t quo casos suspeitos fo•·ão atalhado; pela dedicaçiio 
se eonstndo na l'UU Di1·eita., po1·que ltma confina do serviço snnitnrio, quando se nos nccusa v a atú 
com a ontrn. (R isadas-.) de fugir da discus~t\o ! ma' no osu ta.rera não era. 

O transito se !o~z. da província. de Minas pela e'<agcrar serviços, nem lisongear o amor-pro-
estrada de S- Paulo, o que~ proveitoso. a esta prio: cuntpdatnos um dever. 
ult~ma ~t·ovincia priac\palmente, tanto nss\m que O Sn. F. O=·rt.vuxo: - O Rôo do Jan~h·~ e t)lo 
cst1marta que a minha provinci.Jl fosse atr:wessada o Brazil o reconhecem e lhe· a grndccem .... 
por estrados que servissem para as diifercntcs · 
pro_vlncias do tmrerio; acho .pois que 0 11-.eu nobre O S>t. P .. uL.~ C~:-<otDo:- Assegaro it camnr a 
amrgo julgou ma a província de Minas, e não se que hoje não ha o menor vislurnbro d<l receio, 
lembrou que essa estrada pcrtonce e a pro..,.eita a todo o roeelo de::;.'l.ppareceu, e tenho qnasi a eer-
ambas. . · te:r::J. de q_ue o Rio de Janeiro uiio ha de ser 

A nossa agricnltnrn, c ,1110 disse, p1·ecisu de accommetttdo pelo cholera. Dos 23 C.'ISOS SltSpcítos 
muitos .' nn:dlios ; entre este<> est:i collocndo sem que se den1o na babia do Rio de .Tnneirv nem 
controver.;ia algo. ma a neccssida.l,, ,las estradas. um só enfermo mor reu, e nem n m!llestia passou. 
tAllo'ia<<ot.) Ora, nes3e ponto 0 nobre ministt-.> além dos navios onje so dcriio ellc~. · 
il.o imperio tem ~m verdade proc\,\l'ado e vcri· Eu aindB não ti'l·e a forttlllll de ser ouvido 
ficado muitos rnelhoriUu entos, n~i:l lhe pos>o pela camara 1\oerca das medidas tomadas, nem 
negat· essil gloria, e como brasileiro lhe ngm · iicerca das lei~ de salttllridade p11blien dcc,·ctaJas 
deço o !nter.esse qo.c lhe têm merecido ns os- om 1~~0. e executadas immcdia.tam~nte desde o fi.tn 
tradns ; desejãra mesmo quo s. E>:. fosse mais desse mesmo nnno ntti o presente. 
explicito, mais cathcgol·ieo. o insistlsso, quando Antes de chegarmos a outros pontos p~rmit-
fnlla _ cin seu. :o:clator!<> da j uncçil.o ninda q_uc re- t.'l-IM a cnmnrn ').UC cu lhe recorde que a junta 
mota ·WJ. estrada de P .. '<lro H como o rtn das de l>Yl:ÍCllC publica, <tnc ligm·a hoje como um 
Ve lhas, na rMlisu~.iin dostu gmmlio~o plnno; tribunal crendo muito de p1·oposi10 pela ~olici-
em· vcrdad~ todu o sncriftcio que se fi7.~r pnrn tude d:l. cam:tra pnrn o:uiol."lr da salubridnde ]:>n-
essa june<:.ão é do DlOior intercS$C J?!ll'll muitas lllica fo~ crc:tda npcnas por Um :migo do de-
O Importantes pro\·incias do impeno. JtL cxist~ ereto· que m:Lndou organisat· nma commissão de 
o examo do. na\·c~n'lrilidndc do rio · das Vcllms; cngenlJci ros, que dc..-e1·ifio tratar dB de;;secc:iciio · 
!l o espnço trnçllti_O pnt·a a cstradn de Pedro TI, de-. onntnnos c outt·os obj~ctos semelhantes. l<'oi 
JUnto com o e~pa~o que se p'lderin p~rcon·<lr no -···art. 3• de.s~c · decreto quo se dctertninott a 
navegand0·93 o 1'io das Velhns, rcprc~cnti'ío ~rnaçuo de unta iul'!ta de hygione para auxiliar 
uma, extensão tal, que grandiosamente inflnidão o. esses engenheiros em seus trabalhos no qne 
para a agricultura, <;>. comme:cio, a industria, 0 dissesse · respeito ~ objoetos medieos: ·pcrtant~> . 
1umro · ~rnfinl de ditrer.,ntes ]:>rOYinci o~-., promet- não fúi o primeiro objecto dcsstt lei a e~cn~à1> · 
tendo 1!-0 mesmo tempo um futuro muito cs.pe· da junta do hrgienc publica. 
ran~oso pam u come.;.o da e~trada de ferro j fl Mandando a cita:l.a lei que o gO\'Cl"DO expedisse 
contractllll:L Eu não q ttcreria gue o nol>re rui- os r egulamentos l!recisos para a sun es.cençiio, 
nistro propuzcssc já essa medidn; mns julgo que nestes se ampliárao. 11s altribuiçõcs da junm da 
seria bom ir d ispondo os elementos para tão Jwgicne, em virtude de necessidades urg~ntcs . . 
graudioso fim. Entre as d iifercntcs attrlbuiçõcs que foriü.• então 

. Deo;o, Sr. pl'esidente, ter passado ·muito l igai. conferidas .1. juntn de h:rgic<le, nlgnmas lbe eao.-
ramente sobre os objectos de qúe . tenho trat:ldo, são ·t ropeços ; c eu espero guc S. Ex., antorisa-
mas i;;so não davo admirat:. pe>rque não são Ob· do, como cst~, r ara reformar- .todas ·as repartições 
jectos de meu especial estucfo, e porquo demais· a seu cargo, a. ivre e expurgue do atttibuiçves:. 
a hora se ach11 muito adiantatla ; a sabedoria. c que lhe entorpecetn a marcha, c que lhe de..-ião 
b~nerolcncia da caruara tudo me rele..-arã. ser estranhas, como ser ella. obrigada a andar 
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eli:~min:mdo c rc::;i~trn11do. oliplo mns do cirur- ,-,-11:1 'l'"' nppo.rccesscm no Rio de Jant-iro. O 'l"~ 
giÕ(I.~, dv- n1c<.lic:o~. J c J)artcir.•s, dt"! inspi.!:ccionm.· l o~ ' Sd ·~·ealiS•JU n~l bahi~ t.l•l Ju•·ujuba. C.nutinn.oll 
o f:'Xc•·c:cio dn UH;tlidnn, da plinrmncia, c·t.c., tl n jw\tn. (\(! hygietn a estudar a.s cattsas df.:~sn. 
que a Uis h·u.hc Uc !o;ro ~•pplicar a ontrns c9a..;as . C[litil•mir,, c â:5 <(UC ~tr .. ·ctav;"iv a HLúrt:aliJi\t.lc que 
d~ mnilo ""'i"!' impon"!:ind•• ~~no:a. n snuJf) P" : dcll:1 c uas molestins propri:H d•l pniY. r<!gu\tavi\o, 
bhc:l, co mo So'JU o \i<)l10S<I ~ ( ltl!~tl estudo U:IS c em :ttto•nual-3~. ll:m Janei.ro de ur,:l np;::we-
cnus:ts <(llc pc1·nu 1.111o " s:onJe pnbli_cn,. o estudu c~u o decrcL~ Cl'(·llnuo o hGspital mariü1110 ue 
oln m e leorulog ia, o cstltilo ol;l;; loc:ü!da·~cs . o ~:~:li · ::\anta Izabcl. 
1\lê t.Ios nli~w'•lli1S o da est.allo stuutAI'lO dns e m· Ch:uu11 n nttenr.ilo U:1. camar:l. p:n-a n. rrí\n• 
bnr('nt;Õt·s, c.tc., ~ pois: lht~ ~~ inlpf·S~ivel ~listo çi'io tlcst ~ ho~pila\~: porqunnl.t>_ nlguns ponco ~1'-
euidnr, Jocconh.;CC' IlÕú ao Ui~SIIlO _tompo Cll'tlr• f~i~~oatl• JS confunt.Jt1Ul O hü'"1iitol '»1t'lJ•iti'?V•, O La.:a• 
giõ~s, meJieos c pn1·t~irns. ~ Ri~acla.)~: ) ~·eto .t.l~ ?\lal'ic~\, e :\ ilc.nt<-t de hyqiene ctJmo tun a 
~o Hlcsmo t'P."\lhn111.nto se dcci·lir:11, com pa~- só e nin11!~m:r. iustitui'.:~lo~ c-como IJCpinci•·a d.)~ em-

lll<lStl fnciliuaole "'qm·~wcs .1.:> alta transeenolen~in , P''"ll"uos ti,, JLmtot de hy;:icne, (1$ •tnncs nadn t em 
l}llt~Stile.3 que in t.~•·cs~ão a lnJu:õotna c vs d~l'l:atos como lh)sp itnl nem com o L:.t:cnr~tu ! 
<lú d 1lnJiiu tm 1zikin.J ! O estnbdccimcnt.l LIO f:t· O olccrct·) Jc S d• Jnneito ole t~:J diz o SC" llinto: 
l.>ricns " " i Hkl"Ívl' cln ci•hulc, n f.tcnhladc do '"' ndcr " Fio:< crcadn. uma commissiio sanita riu, co';n('Ostn. 
dros:at'io>s. ele., ohjcc ~.<.• '""i to <lclicado ~m o <lll_!l l u u prcsiolcnto olajnn~:l uc 11ygicnc, do capi tno d<) . 
ns primcil·õls n;l c_· Ucs J. ;.l. E.ur,1pn l•)C:IO com tuaú JIOI't'l, de un1 C•\nsul cst1·au~eiro, c Uc d.JnS nc· 
tr~n\ui:L! E tn Fran\:a, ~\ l• g is ln.çüo ÚCt.'l'l'~ ,ft.'s l.f.os ;;-~,dente:>, um nacionnl e vutn• 6.Sil'an~~il',) . .u Nada 
vhj~cl-•J S ten1 ~itlo c..,a11 u.uu t.v 1\lC:lind1·e c~t;ttn iJa tn:lh; ,u:~. úcerca do pcsso:1l dessa c•)H\mis.;iio~ 
e mo•Lificnoln.; cs tatui•ln no t..•mpo uc Nnp<>l~·io, O p.-csldcn tc olesl.'l c n umcttt!o jJ()I' dia, " niio 
t..:'nl .sh.lo depois. cnl~uJntla .•. cntre\anio «qui s.: pelo çovl2rno. CO:l)O nlgn~lll P.."'U'l!Ct! Sn)lpür : hont'Ot\ 
f:l\t~ntlN\ <(ue coll\ tuua. 1\oi-'Unada a. junta de h~·.. ellH at') uclle 'lllG~ a~o··a tem :l ,~an t:.trren\ J o mo-

.-- • l · 1 d · r .. !c:Cor :\ voss~ bent~'~'.,nn. n.Ltc•n C":_.:\n , n::1nc.mvln o ~iene puLJiica r:nd 'a deci ll i l' ela .orttwn 1 u c o.- a an, 
l · 1· · 1 - d In c 1 seu p>·c;;ídct>lc. O presidnodc ela jnntu ele hYgícnc 

<(UC ta llll ' ~ ·· li·> nao · eyo· exel-cet· "-' 1 ' n~o ó 1•o_ ;3 _o prcs i_uc•n_t~ ~esi.,"llttuo pelo>. •lc" c•·, to. , 
il<Jtt~lln ioJ nstl'ia p r.rqne é nod,·n ú ~nnuc pu- .-
Llic :1 ~ c () I r C ~\:h\ pbdu vender tal ou t.a.L drugn. :\ COUllll~Ssao sanlt.al'ta nom~uu n. quem qui7. 
p .. rqua us.imo (·ntcndc n juntu!! l seu preStJont.c. \) L LZ:u;ol.o.J ele :Mnnc:\ não podia 

so:r :tnn :"Q ~\ jnnl.tl, su;fl~:otnrcza o ligou á commis-
V.•c Sn. DEI'G.r.\Do:- O qne é ccrt~ c que "iio s:to Sitn.tar1:1. . 

,·cndlda> m uita,; do·og~s nocivas. . Esta t·ommissiio, scgumlo a Lüt:on o:Jo dccreto 
O Sn. P.\t:l .. \ C.\:>:IJII>O; - E' isso mes mo quo ton_wu cuntr.. imme:l.iatameute d<l llosp!tal ma l'i 

ncoutceu porqtw niio se l1 n uc c:-:-ocutm· a l~i time do ::5nnt.n I tnbcl. qow ueix<:>u de ficar uesle · 
parn uns c n:io pora out.·os ... se elln honv<:ssc entlio n cnr:::o •i~ juatn uc ·!Jvgiene: a mcsmll 
tudo snloiam~nt~ discl'iminndo a e:<.~cu~tio s~ria COiulllissão f~z nesse hospit:\1 "touos os molh~ra-
clnrn e in(.p.tcstion·tvr.l. tnenlos. que os cil·cnmstancias ex\,.it·;l:o do ~UI\ 

UlrA ,~oz :-C~)ml} c isso? ~.lt ·dic.ncã•); depo:s n instandas minhas p:n'.L r.om 
o minist 1·n llo intpcrio, fuzend-.~..the V(.•t' qnu ern. 

O Su. P.<t;<.,, CA:s l"lvo;- Jú m~ ncvutcceu wnn- de lt~tln. 11 pi'Uuencia a crenÇJio uc um outr() 
dar pt·<>uu~•· :1 lHn -poln'(' C-nn.linui •1uc audnvn hospital de bana fGr,,, além disso a instamia 
por nqni ,-enJ<ndo drogas de sun iudustrfn, qunudo dos outros m embt·os Ja jnut·1, e de pessons sen-
muitos outros indiYiduos chicanNros <!C•Jlll pre>tec- sntn.s, c por seu proprio e csehu·ccido critcrio 
çilo i:io zombando d;t lei c tln jnnt:l de hygnmc, c attemlcu S. Ex. a ·esta iuéa. c inet\mbio~mc 
continna\'iiO a ,-enJer as snns ,h·ogns .. . (Ollt:em-se d~ esculhcr o htgnt· em q<to etle de,•ia. >;C< fun-
"P"'''Ies.) ,laolo. 

O Sn. StQl:t: tnA Quuno;r.; - Assim como pckle O nolu·e ministr .> niio po.Jerin pt·accllcr ele outra 
e~ nt o C.lndiani, potlin cont outros~ n.nncit"il . ~Apoiados.) As ci\'l.:nmstnnei:ts, n sen· 

O Sn. P Alit.,\ Co~xotoo;- Plllle com eUc porque o Sll~:iú qnc o publi_e-• N.:;>crim<?ntnv:l llnt:i o pelo 
nob re olepmado não foi sN1 dd~uso1· ; se t' fosse, clle r etc:o ua ~pidcnlia oh cho/e;·a-mo.·lm1 o t!:>lgl!\ 
havia de ser Súlto. (muitc>s apoiados) ; ponJe~i que er t n cc;<Jssnrio 

conU\i..' co m nlgtUna duspczn, S~ E~. )llC rt!S· 
O Sn. StQ'-'""'-' Q ;;Eln•>7. ;-)Ia; is;o tião l <>Illt"t• pon,f..:u: u Prd iro nntes·scr arguido por despender 

laçiio com Q meu apnrlc- ol•: 1nais , do que u<! incnut.o, do qnc · cn t7.1\r 
() s r,. l' .u : ;.A CAXOilol): - Euliio lho ui rei quo !!âO os hl'R(OS !Ul!.e as nmcnt:tS do clo.olera·IJIOI'~tts ... 

,; a juntn de hy:<i"''" '1'1<'111 fúnnn. o; processos . . ; Apoilulos • l 
nem q <t <>nt ilupõll peno.•. O :;o·. l>l<lU~IRA Qo:I::I:\nl. ·, - Qllnnto so des-

0 Sn. SH;t:t-::r: \ QUEtno% :-1$~0 :J.(:l•ll'R é que t pcnold t 1 
t•csposLn. o S n. l ' AI:I.A c .• ,.Dli>O:- Oib contos do rclis· 

o ~"- P.II'L~ c .,:>:lJit>O: - Do!SNI\'oh-c-sc ll pro>- . o SLl. $1<,!UI·:r:u QUl·:raoz: -E cl~ que \"erba 
tccç)!o.para uus, u pnt.• ont~os , .. ,.:tn o castigo, O$ ~ s:LlürJo '! 
ltJiscnl\~ds \." id:1o :;:Ó!llcntc a. sofl'rcr: e nest.: cu.."'o · 
~u o•ntcudi qnc p~la minha. parte nà,J cln<·erhtllf- I O Stt. P.lt:l •. \ 'C-'l<nt''Q : - .\ Ycrb<t dC)n;lo sn
front:ll' "just.ic;n relatini, o odioso rccnll!a imme - _

1

. hit'~o ?! pouc-• me imp<>rtn c;s;• mctnphisica. 
dintRmr·nlc :;;obre n junta de hygien~, \·isto que pnl•lnmcnt:or •mte n bem publico. · · 
acrcuitll-~e que~ ~Ih• •tue !c.ít'Ina ós po·occsso~ e julga O Sl!. :ir~u•mn Q:;:wwl. d:i outro np:tt'to. 
os dclillqnont~s. O S:t. P .,t;r,., c.,:-:Dw<>;- Como lhe n•io a~rndou 

i\fns, senhores, •lcixenl'ls estes ephwdlus da junl.t\ j a rcspcHt' il ~ua J>rinuú·a pc•·gtmtn, tlil•it::;·o·tn>l 
ele llygiene e \'~lnos à sua lllaJ·chn. . · mnn <mtm . Pois hem, eu Ih.; r~sponolo ; sallirolo-

0 ~n. J .t-.to'Ã•> IH (:0 " 1 .. 1 :-Faç.'l. Í!'L\"OI' do n1io se 
1
\: do thcsouro. !Riswlas. ) · 

csqui!Ce,- Jj~:o tommis;ões s'mitnt·;ns. &Jnhm·cs, •i csc !l~ad<l lei'>\ r n qne,.t ·io por ~sse 
lado, (i O t·~)n ~ ., ct.uc f'lt sei t.lizcL· é •ptc 4 1\t~lu p;,,.,.a. 

O Sn. P.u;t,,._ C.<XDIDO :-A\·aiio ctwrnuito os i 1 <l ~unt::ohuiulc, c q uem nprol'dln é· o publie"o. 
seuti rn~ntos do noln·c deputado, c ll!!scguro-lhc ,A.powdo•.J Agom se 0 nobre uop'!ta.do 'lueti;t 
que uil·o·i o que entendo a este respeito. f qu-1 ,.0 gast.nssu 1ncoo~ - •lc ~: ·KnS com um c<li-
. No ;; fins d.c l K>O ou print ipios da 1~;) 1 foi oi i fiei<> que tem n ma :;:\Ln paí·a t .-inta .cn fun n .••, ã:. 
JUIIta dctc,·•mna•"'- }'elo go\'cm o que erensse mn la•·ga ; nm s ouraolo c <luns cnsas aos lados pnra. 
l nz:u·ct.o pn: a recoll:<.>1' os :.tncadç,s <le f•hrc nma- momrcnr os cmprcgaoloo;, :. cnsa tolla c·DYidru-
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~da _e prot~ta c c:om todos os.àrraujos de que 
carccao ...... ea~iiO e outra COUJI9. 

o Sn. StQt.IE:JM.: QUErnoz : - Eu não digo isso. 
O ·s,.: p,.ll'I.A ·CÃNDJDO :-Eu acho, senhores, 

que um edüleio daquell..,s . e nacjuella distAncia 
{lOr · 8:0001! é um . mi~a:;re de barate~~ ~a.ra as 
JJ055aS empreslls pubhcas. 4? nobre . m•mstro do 
im~rio ~~ohi está; elle por SI e com· o Exm. VlS" 
eonde ·de Abaeté ·visitou o ediftcio, e · admirou-se 
éla sua biU'atéu; ·e me parece que !> · aehãrào 
de toda a · idoneidade." Eu tambem me admi.rei .:. 
:mas · o· ·empresuio. da ·obra aceitou-a. por: · .. ess& 
qnanlia," exeeutou-a ' com todn ~ fideh.da~~ •. não 
Jlle competia atJgD1el1tar-lhe os mteresses; . e ,po•· 
este preço !' ·obn.' I! .~neluio. · Diss~m'o. depois. 
o empresn!'lo que nao ·ganhAra, · eu o . ere.o; mas 
respondi-lhe que · tivesse pD<:ieiuiia. ,(Bi.s~das l. 
· O .' nobr e .lfe~.la:di?. PO.:~c '.}(~e . ~~~a. que, 
q11ando a . saude pulll,lcll e:<lf!:IR: 'P.!":~.uçoe)>~ q~ndo 
toda. a cidade do 'RIO !!e- •.J auerro "parecta. estar 
mais: ou·menos agltãd&:com' a ·notiCia''do· 'cMZÇ.·CJ· 
morvus;' "O''notité '.miliist.ro·do impet'lO''fo$e. w<>" 
éUrár a · ··v er.'b& ·doníle · deveriiio' sallir··os 4't,tn<los: 
neéeSSarfos Pár&· essa.' -obrlll ·'' · · ' · : : · · .. · ·., 
· ·senhores, eu 'entendo- · que o riob.re" ministro 
1e:i ntuíto· bí;tn em niio· liesila'Í', e;•se ·eú ' eStivess~ . 
DO $eu lugar; .faria ·o mesirio · (mmtii~ lípOialinsr,: 

~;az~'~::.~~~·~o\ :_:. ;~.:nwii: ~~~~-~ti!~ 
P-~9V~iÇ<>s~ ((tpq_~clps), ~ra ull!a~ece~~u!~de pubhca 
. c() Sft •. ,s,~ilmll:A· >Q'E'Ellloz 1·-'- P..aT&' ·o. :qné: tinlin 
d~;. !~~, ·:~ p;u~c~· v~i~ •. J.N~o apoi(lt_los:>. • .. : <• 
: :lJX·,'Sll.' :Dii:I!U'l'1.Eoi ::,.... Yàs :que-:-se ~T.iesse· e <i 
go'verrro não t~es!ie ·.tom.ado ·pra.Yidencias; ·:ci:nobre 
deputado .seria:· o .priroe:iro a.nrguil-o. ', (:Apoiados.} 
.. ;o:·su.' :P~-ut.": ... r Si.'.:tiDO:: ~...,.;Mas; Sr; :pre,Si~~ríte, 
eomo. i•:-di:Zendo,: .creõtt·se: · ess~ lozare~ em: Ma~ 
ricá~:e~,et:il!t<lttonos S:OOOtiOCO ~·nmpos :e . . purQs : (ri~ 
~);.$em .mais.:liaiía :.(ri.sadaS}', ·:sem mais · ep;: 
~amiJriUJ: CBelll'l! eecéssóriDs'~ · (RisadG.r S . .:.;; · · · · 
' · Sendo·:.<!Mé :twTeto déstinádô · a el'eceber as piS-' 
l'!oas: das· ' triplrlir~ões :. :que':!'.'C{lli 'ch_êgãs~t::iri : :U.1I'~~: 
etados . doc"JDO~Est•as rpestil·en'ctllts\ a.~em• deverJa 
C<Gn~:se, a., . su~~o ~ diiect.ão . 9flnii~ ~~lla3n!l51lltl 
c:c!m!nlSslo qti~ re~b!a·,o~ ,,q~el)tes-de ~!I , os,",Dª'~ 
'VI<~il mereantes, de tod!!S;as.empa~caç9.e~: ~ntradal! 
nest.e . porto? Que pu~ . ~~mis~g_}!le~h.or,d.o 
qu~>· e$ta" que ·estava -..ro- '6C'tó do "e&Cado-· saDI· 
tario das d ilierente$ 'emblif€açõe$'su~~~~t.:uo :P!ino;, 
;,; ·qulll· a ·.sa~o'rl~ · d!). '~n~ba' ç_ojjjlo1;l;',!l' s!iude. 
dos marsnhenos; ' · pGdm& • 1:1lcárregllr·se do· tra·· 
~lllJ,l;or1d~ppi((~~·F-' ., .. ::' \ : -~ • ": •"::.-:- :: . O 
, Só, :e •: exelnsl..amente!J>ó; ess3..eommissiio devia· 
~:rcónta:do:.Lllzar'eto, deo-:Maricál · '· . · · ' 

. O Slt. F. OcTA,'T.\l\0: :_E' um -penhor para o 
,•·Jie:lollbeciíDentoCque ·O' paii ·d~ve-ão<· .nobre: .depil

tado,:.·a: do qne;.ee: :Jlllo:. esqueaera ~:fo!': devill.o : a• 
seus . trabalhos.. . . . · . . . . ·. : 
-~10~ P.i.llr.:o;. 0.\..-<DtDO : _;,.E, :verdade·; . más réu 
mc;;;.ou juiz pua avaliar-me : agradeço ao- no'bre. 
de~;.. nijo J!le .. ~p.re .fa!lar d': .mi~. írif<'· 

· &U), tnhS';·de}:o., em· atteoç.ão.. ã.ii· .b€nevo1~s expl'e.<~· 
sões • -dó'' .Jllu~tre . 'depu~~.;:. aé{:lâ'rªk i ,que . ~· .ê . 
111eós com~nl:cirss çumpl'itnos" I!Pe'na.s ~m dever. 
·'NeSt~ }~~-s<>~eüm~-ll~~t~·a. _éa'ãi,a~. -.:íu~ 'eu, 
1~ pague'"o'' tn b'lito'· dé " allullra~.ao;· iie . I'l;!~pe!~~ 
e de· reconbécimento que morecem os memb~ .. 
~"~~~:·:pQI\ind.o .l~en~a pat'n .l"_e1ct'i 
seus uomes. · · · .. ,,. .. ·· 

Nos calaD)Koeos .. dias !la. !ebr c .am:u:t.lla- !' ;eom: 
~~;·eo?_rbpP!~ ·c~,o; _st~.~ 'W,e5tW.oóri, , Ç(!nsúl, de , 
S. lf- :Bntii.Dntcai .nom<lado. pelo. corpo .COll.l;ular ~ 
dó, 'S. r~'D.lôgo';ADê:lrlew~ .n~ciante . , inglez _des~s . 
praÇa,; «J,o' s~.: J;::.-g: Nilijo. ,negoqian.te ~Onlll. 
~eádós. D)JIOOS, ,peiôC:,CQt'P.O , ~0, . . complÇt'C}O ; • ~O · 
~ .. ;&r: · :1~ ~~~~~:L~:t:IO~c~)o n <Jme .o. :Brt<zil 

' TOloi'Ô 2. 

ouve eom orgulho ; e daquclie que agora ...-os 
dignais OU'<'ir, não .;e· poupou. ~os m~~;is ,Pç_!lqso.5 
e. arriscados .trabalho~ ; os naviOs m~.- •.r•f«to•, 
os doentes mais .perigosos os .bospita~~.'. tudo 
foi eom dl'6velo e .humanidade attendido. O · hos· 
pita! marltlm<l tomou novo. aspec.to,: " .a niQrtali· 
llade .dlminuio·; ·a ep\démia. por fim ·desappar~celt 
dos nnyios,· e· depots tambem de. terra 1 .. . 
: . Aó .Exm. ' Sr. 'Lisboa succedeu ', em éonsequen· 
eia dó. lugar que oeeupa, .o Exm. Sr. Joaquim 
José·. Ignacio, eujli.. niio .vulgàr -il'ltelligcncUl c 
prom'pto expediente resarcirão 1i eouuriissão da. 
perda de ttm . de s.eus mémbros r.omo o. Sr. Lisboa. 
f>. boa cstrella. da. .commissã.o .lh~ couccdeu depois 
em lugar o dev!)tado. e caridoso . $r. Adilew. que 
por occupações commerciaes ·deiJ<ou .seus. eollegas 
penborados de , SUO. dedicação, ~~ ,seus: .S!lt;\'ÍÇOS !! 
de suas maneiras, o Sr. Me. Groutber , . a cnjn dedt· 
caçilo, a cuja esclarecida cOOPeraçãO:, e ' das· qúacs 
está C')mpenetrada· a. ~ommissão.·:: d'!w o· \un: so· 
lemne . reconbeeimento..:: ~ ultimamente· cpneede•l· 
lhe· em : substittÜção Q,. Sr. ,eommendildO<: Netto, 
'ValiOSO e eonstante,eompanheit'Mlll S&ViÇOS·BO DOS$0 
p1>.iz. ~esta!i .. etl!:qW~>:tr!s~es!' o: Sr.· ·9<>elllo ·.~· 
m.es, . cuj<)S : s~~ç9s .. aprec,o, .. com CUJ& . piU'tlcU· 
lar ami2aae· me: .ll:9nro• ."F~Ilando deste hospital 
eu não pos•o dei:<ar· -de ·me· ·recordar ·dos· Eims. 
Srs: mar<j.tJez ·:de Mõ~Al~re :e senador .Gonçal
yes .Mart10s pelo: apoio · fiiin.a. e decidido e:cp ela: 
mais ,bonrosa eonAaot.a> ·que. me ·eoncedcrã!). nos 
(}i.lfi~i~ . momentos:··& ·désartimadori:S trnnses-~ém 
qua ·.tilVe ·.de·· me · achar para· creal". um se~ iço 
novo' 110 p,iz. " : ' . ' .' . : : ' ' .. . .' . 
·' Ux·Sit.' DEJÕUTi.oô:---O'.qual: é ·uni 'padião. de 
glori~ _para. ~· ~o~re d.ep~:f.ll~o 1e. P,II.Çll. 11. .n~ç?io. 
· O . Sn~ ; P...uL~: C,l~D~ :,-: ):':est,a. nta~eria .não 
posso ta'il\bellji f.alar nem a . m~<is animadçr,a eon· 
llanQa.; · l\em: .a )1u1is, d~ci~,i{ci .re~Oluç_ão. com. que 
S. E,X:,. 'ftràtóu~~q :qu,and~ : -.. :' e.Ue - r..e~~ .:peputdo
medidas .. e\11: bene.llclo; ill\ ·sande · pnbll(:a : -eonhe
c~ildo as . i~t~çiiês " e: :li:vap~D~~;:O'i seu~ . !}erviç~~' 
$. Ei . . ãpreq_~ou se~p,re. o~~o ben!11icio!}, qu~ O · pat~ 
e· q úe :á , mali.itlla. nterenn~; i!~'>~ · a9s. es{o(ços- da 
commissão.. . : 
: O::Sn; F-: ·~A"<'>~O'~'- A. :quâl ·ooi'Ve· gratuita~ 

· ~:eDte~: .' · :.~-r~ ·,. :. · ' . . ·:·"':1~~':_· -~· ·', -~ · :_ ·· . . _.\··:~ ·. ~ 
. O:SR~ ~Au~· ~·<1\'ii·D~.:...,.. ElÍDI, -IU'àt:iü~in~l!te 7 

. procurall'~o .. ~o· ,ço'rrespon4.e~ i\; c.onfi.ançn · .do 1m· 
' J;lerador ;e. ao be~ do : PIW:: : '>"·' : .. . ; . . . .. 

. Mas. Pr~$;tando !>!l .~e~ .. S!l\"V!COS grawl,!itQen~. 
se cllà não ãc!Jasse apo1o no . governoL, se .. na() 
recebesse . as anim,ações. do , Robre . minis tro com 
~quelln aft'ab\lidooe !ijtO tOdos .lhe. reconhecemos. 
nada pode~~: rttzei': ·~~ niiQ : es~!'F\ti ~'). h<;\je hnbJ: 
lit.ildo' ·parn. _<toçlar~t: : ~o nito, te,II\~S : nem m:l!!l 
tet~~os · aqtp, fepre &'lll,f!i:~lla,. . : , , . . , . . . 

· :: üit :Sn:~óEPi:.rmoõ: ....;Mas lá está: na Bab.ia e no 
norte, ·: <"· · : : : ,.:, ;: . • •. ·: :, : • . : . .. . .: : . . 

· :o ~ s~ : çi6_E!õ· :st9~:t:zy.;.,: -:,~·y,;,.s ·,é -:P~'r4u!! a~ui ·htl 
. reeni'Sos, : !' nas .P.t:o.v.-nt;Jli:S ,nitó .9S ;fla: . . fti , t;J.m· 
' oollr'se · trabalha com· 'déd!Cilção·: . . •.. : 
; ~ o:.Sil: i1';·o.~~~;;ó-: ;_,:.., M~,-·~~ ei~gÍo·, cia :eoiu· 

missão sanit)lrUI, da , corte : nt~o ·.lmporta : censur(l: 
i nlguiul\\ l!s: oommissõeS •·das : provincias. (..d.poia· 
: d.O.s..J : ·. ,· •• • . ' ·; . .. . : ;. ~ .· ' ' •. 
: : o: S'll. S.i:~!o .:r.ôekro'~~'A:~psm.a.'l~' \'llf p~rn 
i .~ : goV'erno. '(A!Jó,l~~t:J .. : · :~ . ·: · . . 
. 'Ulé Sn: D.sPlii.u>O i·~ Vú. pnra quem lôr •. : :.o..sn:· LEJTAO:.;;À.: CD":;HÁ:;...; Se eu (> jul«ar ne· 
, ce88Mo •hei· ·do•:unnbem··eonnral·o pol' ·isso; 

·O ·SR. P,.1.UL' C\~'])IDO, :- Senbores. o nobic de· 
putado ·melí· amigo' · i'epres.e~nte,··~ · pro,·inci!\ 

: da ·Bahia ·'n@~t&''easa, ' e. que· tio· ·sab 1nmente da·. 
· rigc a eommissiio sanitaria da ~ia·, .. ·sabe por 
. ~per iene ia qu(), . apeza.r. ~ boa · :~o"QQltade do·. go-

• o 85 
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SESSlO E~l 27 DE JUi"Ulf) DE 1855 
verno, do corp~ eonsuhr e <lo commerch> do 
Rio.de Janeiro, as dificuldades forão ~uito gran· 
des (apoiados) ; i\$ mesma.~, tnl"'ez matore~ deve 
ter eneont•-ado na Bo.llia. 

Nüs tivemvs de emniar aqui n visita n. bordo 
õ.os iln>los e o Sr. ministro do imperio de ent:io 
não uo3 tí~ha. pr~porcionn.d~ rnoios ~~Qu.ros para 

~ bso ; a pratica n,t() ~~~ luwu' o!rcrectao as In·e
fragaveis prov~s de utth-!a<te de u~ :a11or ptwa 
visitar os ua,·1os, eu nao ousa'\"":J. lD.,H!Itlr nessa 
dcspc~a ; as visitas corno ensa\ns foriio feitas 
penosamente à custa da nossa s:111de c escal~res, 
apanllantlo sol e chuva,· apanhaado tcmporaes, 
arriscanuo mesmo M l10ssas vidas e a dos me
àicos do serviç~. porque os nobres deput!!.dos sa
bem o que são visita> diarias por mar, por 
lugares mfectos ...... 

O Sn.. GóES SIQUEID.\:- Tambem na minha 
rrovincia se está sujeito a tudo isso .. 

O Sn. PAULA C.u;uroo:- São os trope~os, as 
diffi.culdades a que alludi.. Mas vi que sempre 
que os navios erão ..-isitados, e os doentes con
duzidos para o hospital, "' mortalidade diminuin .. 

O' Sn. F .. OcT.WH~o:- E ainda por cim~ sendo 
multado na escôla da rnedicinn.! 

O Sn.. P A. li r...\ CA.~:omo: - E' vel'Jade; muitas 
vezes quando estava ernp:regauo nesse sen·iço, 
me aconteceu que, dando aula de manhã na es
cola de medicina, satisfdto este principal dever 
<le um lentP-, sabia dalli para o servico sani
ttn·io, c pm:que não aSsistia. ú. congregação ás 
;; l1oras da tarde, perdi<LO meu ordenado de lente .. 
!Risadas.) 
· En nenltun> dinheiro ganho pela commissão 
sanltaria, perco pelo contrario muitas vezes do 
meu ord~nado de lente ; ma> a culpa é toda 
minlla, IJorque não gostando de requerer, nunca 
o fiz .. S. Ex. o Sr. ministro do imperio no dia 
em que lhe fallai nisto dis;e-me: "é um:1. ini
quidade, nã.o consentia tal: " mas era preciso 
um requerimento: e eu. em materia de raqaeri
mentos não sou forte, tenho· feito ·poucos pro
;:;l·~ssos .. !Risadas .. ) Sem dtn·ida S. Ex .. · deve ter 
lia secretaria req uel"imeot<.:>s para carregar um a 
l.Jarca de '\"apor ; e então nilo quiz mais attri
bular S. Ex.; espero para ·quando se tenha de 
~ornar uma medida gera.!. P~rderei entretanto 
~oro pnciancia. os lOOS ou. 200.~, o que !t fallar .. a 
,-~•dade nlio é muito &gradavlll, ma> não tenho 
1Hhos, o falta-me ~se adubo de todos os t·eque-
rimcntos.. · 

Voltemos por~m da commissão sanita1·ia pnra 
a junta de llygienc, e pcrmitta á ~:amam que eu 
muito perfunctoriamente lhe lembr~ o principal 
de.-er desta instituição. A junta de hvliiene, ao 
monos aquelle que tem a honm de dlr1rrh·-se á 
camara, como presidente da junta, entendeu. sem
pre que seu prmcipal de;er era estudar as causas 
destruidoras da saude e vida dos eiddãos para 
oppór·lhes medidas Ji>roficu,u;; neste sentido occu
pou-se com o asseto e limpeza da cidade, os 
dcsp~jos, ()S esgotos, 1\s ruas. a constr11cção das 
ca.sa.s, as agua.s da serventia publica, a.· ag<~a 
potRvel, a meteorologia, as mo1estias pestilen
ciaes, a vegetação em torno da cid&d.e, us cos
tumes, ett., etc. Suas locubrações correm im
pressas em relatotios, ahi medidas urgentes siio 
exigid~ para. a ~ude _publica. O que fez. S .. E:.,;. 
o Sr .. rntmstro do 1mpeno o anuo passado? Gastou 
alguma oousA. mais é verdade, mas tomou. provi
denda:;; energicas, providencias não só parn o 
i ntcrior da cidada.. .. .. qu~ ~erão pr~ciosos resul
tados .. 

O Sn .. SAYÃo LoD.&.'I'O Jm;mn:- Sobre asseio 
J')U.blico ainda ha muito que fazer, as rua<J cstiio 
lUuito irnmundas. 

O Sa .. P ..... "CL.o\ ÜA.l<DII>O : -O que a.con~u. po.-

rém de tuJo qne se fez, foi que o. mortalidade 
nunca foi tão pequena; o· nnno passado apre
sentou-se o importante re~11lto.da; uma diminuiçao 
de l,OU pessoas! . morrião anuualmen te cerca 
de 8 a 9,1)():) .p~ssoas, em . 18):~ morrerão 8,5:3t 
pessoas, e em 185! só morrêrão 7,'í07, isto é, 
1,02! menos! Foi este o grattdG lucro d!LS dcs
peus do Sr .. ministro d" ímperlo .. 

As commis.-:ões provincinP.s que, ,.egundo o 
mesmo decreto da. creaçio da juntll de hygiene, 
devem ser nomeadas pelos pl:eSiden~es das pro
víncias, nã:o têm outra relacão com a junta central 
do que as communicações, os , offiC105 c outros 
pontos pouc~ importantes, . como, por C:llemplo, 
á cerca dos livros d:1 escripturação, das contas 
que devem ser dadas por intcrm~dlo das com
missões á junta central de llygiene para esta leva,r 
no conhecamento do governo ... N.W ha na le1, 
nem. no regulamento, outra obrigação da.> com
missões proyineiaes pat·a com a junta. central. 
nem convém que haja o•tll'as além destas .. O go
verno tem. é verdade, mandado cottsulta; a. junta. 
subre a· nomeação das commi,;sões provinciacs; 
mus se eu tenho a fortuna de conhecer o meu 
illustre ami .... o, não conheço os membros das 
C9rnnüsoões Cle outras pro>incias que _for.:io ll_rO
postos : por consequencia o que ltavaa de du:er 
a junta.? Os homens qne os presidéntcs da Jlro
vincias apre:;ent'io como dignos para. p.reeM1ler 
estas fun~õa~. não constando "'l.a junta cous a 
alguma que depon ba contra suas pesao as, en
tendeu ~cmpre· ajunta qtlc devião ser nome"ndos .. 

Q Sn.. l..E:ITÃo D~• Ct:x1u : - A este r~;~speito 
posso dizer que os do Par.\. são muito dignos; 
~ precis!l.mente por isso que tcnhe> de dizêr muita 
eousa .. 

O SR .. PAULA C<~.NDIDO: -Se· ·o nobre d~putado 
me dá. liceaça, peco que ajunte~ a.inda.-dignos o 
muito modestos-porque tenho reeebido cartas· e 
participações dos illustres membros dessa ·com
missilo de h~gicne muito cheias de modestias e 
ao mesmo ·tempo ch~ins de aeisa.d!l.$ e -profundas 
reflexões ...... agora mesml) acabo de receber. eartas 
de um, ou antes ofll.cios, que isto provariã() ...... 

O Sn .. ·L'!:ITXo D~~ Cu:-:JIA:- S1io mnito dedica
dos, dedica.dissimos, mas nada têln reito e q11er.:> 
quo V .. Ex. me diga porque- · . - · 

O Sn .. PAUW. CA.:-.Dmp:....,.... Se .e> nobre deputado 
quer que lho diga, direi que ó por falta de di
nheiro, porque .havendo disposição, vontade e in
telHgeul:la só vejo a falta de dinheiro .... 

O S~t,LJ':tTÍ.o DA. Cuxu~~'- E" i;;to exactamente: 
~reou-se a. junta, mas · dei>.:ou-sa · entregue aos 
seus propt'ios recursos, abandonada completa
mente .. 

O Sn .. SA.YXo LOBA.TO Ju:o.."IoR: -O que se segue é 
que o governo não faz caso da sauda publica nas 
provincia.s. · . ·. · 

O Sa. PAuJ:.A. C~•·<'IDIUO:- Mas ·se· nilo ·!ui:: di-
nheiro\ .. ..-. ·.e·~,z.:.;1; 

O St> .. Sn:Ão Loli.~To .Tm."on:- O gover'n:~st~ 
n.utvrisado p:1ra abrir nm credit'l para. dCSpllZ&s 
extt·aordinarias, urge11tes.. · 

O sn. P.o~.-cu 0.1..-vvzoo:- Se cu soubes3e isto, 
teria respondido .ao men amigo deplitlldG por 
Sergipe ••• 

O Sa .. SIQUEIRA. Qcra>ta<>T. : - NiW respondeu, Jlca 
para outra vez .. 

O SR.. .PA'IJ'I.A CAsr>IDO:- Em verdada," scnb~oNs, 
eu. acredito que quando so \rata de saude· pu
blica, quando precisamos do colonisação para a 
qual a salubridade do pai:r: tanto influe, niio s~ 
deve poupar despe:r:a:5 para melhorar a saude 
publica, não se deve po11par, ente!tds.-se, d~ve-8$ 
gustar muito, mas gastar bem...... (Apoiado3'.t _, 
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0 SR. LELTÃO OA. CuxnA:- Nem haverá aqui 
uma sõ voz que contnuie iSt<;>. 

O Sn. PAuLA Cc<nJoo:- Felizmente ·no rela
torio que este anno vou pedi~ licença pllra subir 
atõ a alb consideração de s. M. o Imperador. 
relativamente ao regimen sanítalio do porto, fui 
mui explicito, completo mesmo; expuz tudo que 
entendi a este r~speito, não deixei um li o por 
di :seu ti r ••• talvez tenha erros, mas é escripto de 
«>ração. 

O Sn. T.E>TÃO D-' Cv:~m.t : - E' trnhalho nnüto 
interessante. (Apoiado.) 

O Sn. P.wu. C.-.Nnroo;- Apresento todas as 
eausas das molestias. pestilenciaes espalhadas em 
di versas partes dl) mundo, cstabel~o um. regimen 
sanitario ••• 

O Sn. GóEs StQUI!.Ilti E ouTRos Sns. DEPoTll>Os :
E' trabalho que. o honra muito. 

() Sa.· P..l.IILA. C.o.."'<ntno:-AiJ,-adeça·· aos nobres 
deputados.. Estudei o que tem as naNes mais 
civílisadas estabel,ecido ; fui até essa. u.ltim a conven
ção fei_la-pelas {lOte~cías c!-" Europa relativamente 
ao regomen sanotano ;· ful ler o que se escreveu na 
Aliem anha;na França, nalnglaterra, para melhorar 
alguns pontos desse mesmo tratado assignado ape
nas em 18ii3 ; procurei intercalar em meu modesto 
traballio todo.s as acquisitões que a sciencia. pos
teriormente a 1853 ha feito ••• 

Ux SR. DEPUTADO:- Ninguem duvida do zelo e 
"habilitação do nobre deputado. · 

OUTRO : -Mas o bem não depende "do nobre 
deputa.d:o mn.is,. · ,. 

O Sn. PAULA C..i.NDIDO:- Entendi quJ era do 
meu dever imprimir esse trabalho, para que não 
só se possa discutir, se possa conhecer ond~ errei. 
como aceitar os pontos em que fôr reconhecido 
ntil. Estabelecido ou decretado o · regimen sani
t~l;o, btiSta a .dedicaçãe e conhecimentos profis
SlOnaes, basta um bom pessoal !?ara levar a todas 
as províncias do imperio os bene!icios nestQ ponto 
grnngcados pelo Rio de J"aneiro. 

Entendi que não fui honmdo com a nomeação 
do imperador para c~tid ar-unica e exclusivamente 
da cidade e provinda do Rio de J"aneiro; estendi 
mihhas vistas a todo o. imperio , . procurei um 
t!YStema geral para todas as partes do imperio. 
Estimn>:ci de ha.vt".r acert~do. (Apoiados.) 

Senhores. eu "V"ejo ·que a. camara esta muito 
capçada, peço-lhe l•cen9_!' para ~inda voltar a esta 
ObJeCto em ~utra occastao; a extguidade do tempo 
~ojc me obriga a nfLO insistir : mas ainda peço 
licença para referir o quo nltimamente ncon~eceu 
nes~a c1dtlde com um brigue do g~terra inglez 
aqn• chegado com a tcbre amarella, o brigue
escuna SP!J.· ~sse bri~o sahio d~ Bahia, e se
gundo o dutr>o que h a bordo feoto pelo medico 
do_ mesmo navio, _um marinheiro que tinha dor
m,do em terra 'Veto para bordo, e ao sahir o 
brigue para Pernambuco adoecera da febre ama· 
rella e morrau; . 

O bri~e, , chegando ,. .. altura de Pcrnambi1co, 
e outros casos de f~ bre · amarella apparecendo 
voltou em .busca de latitude mais elevada, é por~ 
tanto de inrerior temperatura como é o Rio de 
J"aneiro_: a febre pareceu diminuir algwna causa, 
mas nno cessou, porquanto dons ou tres dias 
antes de en~rar neste por-to deu-se um dos mais 
graves ~soa que se apresentou 11 bordo. Entrou 
pois o Spy com 16 doentes do Cebre amare lia: 
ilcsscs 1~ seis ainda a!TGCtQdoa o nilo em plena 

eonvaloscença. 
D~s doen~. do1.1s ~lu~vilo-ao aem esJlerança 

de vida ; mas 4 com eJr~ito não me calUlllnlo a 
menor ~uspeita, a menor duvida sobre o exito 
feliz; niio tinhão mais perigo algum ; um dos 
JDais gl"aves, e)ltrado para o.hospital, morreu com 

effeito poucas horaã depois da entrada no ho~
pital de Santa Izabcl. Era um joven marinheil"0

7 
ae 2ü anuas, com os signaes mai$ curacteristico.; 
da febre mais .l!_ronuuciada, como nós wrui obser
vamos em lt~ ._c I~; o outro, perigosamente 
doente, comcçcr..; a melhorar, e hoje ach:t-oe fóra 
de todo o perigo, assim como se achão túdos os 
mais, comprehendido o commandante que ainda 
chegou gr·avementc enfermo. A' excepção de duas 
pessoas, que depois de ancorado o brigue já na 
bahia da Jurujubn, furão recolhidos ao menor 
ace.no ?a feb~e amarella, no ho$pital não adoeceu 
mms nongu~m. e essas duas pe5sons a quem me 
refiro, _dous m..arinheiros do bn::;uE! Spy, nlio apre
sentarao grav1dade alguma, e noJe estão fóra de 
todo o perigo. Por consequencia não ba nada a 
receinr do Spy: os doentes estão todos conva
lescendo ; as precau~ões mais vigilantes e ade. 
quad0;s es~ão tomadas l"ara. que não passe v mal 
a. ma1s ·mnguem, e para rotm nenhuma. duvida 
ha do que nenhuma conseque:1cia ha·.a. ten1er por 
hn_vcr assim cumprido um deve1· do governo em 
CUJO nome appareço em tt;do esta negocio. 

A ncção do goYerno appar~ceu quando amea
to.da a vida de uma tripulação pert-.noonte e. uma 
naç_!io amiga· devia essa !l.cção apparecer; as vidas 
forno. salvas e a populaçi\o desta cidade nada 
teve ·que sulrrer.pela febre amarella que viera a 
bordo de~se brigue. 

A, con~ançn que me _inspirão os meios preser
vatiVOS e tal que eu diSse ao Sr. almirante das 
for.;~s ingle;Z~ que · teve a bçmdaue de pe>"B'unta.r 
a monha op1mao a este respettó: "Sr. almirante· 
desinfecto.do o brigue Spy, corno "a_cabo de pro~ 
por-,•os, accuse-me V. Ex. se houver um co.so 
mais de febra amarel!o. » Tal é a convicção l 

Agora, S•·· presidente, devo ta.mbem aqui im
petrar da camara a permissão para tribu.tar a 
essn, illustre personagenl, ao illustre almirante, 
meu J?l"vfundo reconhecimento pelas maneiras 
nffavets, pelas expressões as mais obsequiosas 
que commigo e os medicos do servico sanitnrio 
usára S. Ex., não só quando se presta vão e~t~s 
serviços no Spy, como nnteriormente, quando 
S. Ex. foi Yisitar o hospital de Santa Izabel. dando 
sua approvação ..-ali os a aos soccorros alli p1·cs
ta.dos aos marinheiroS' e ao commercio estra;;. . 
geiro, et.c. ; e pennitta a camara que cu cite as· 
proprias palavms de que se servia esse illustrc 
almirante em presença do digno ministro in,lez, 
o Exm. S. Howard, no n1esmo hospital. Como 
se S. Ex. o Sr. nlmiraoto fôra superintendente 
de um dos primci:ros hospitncs maritimos da In
glaterra, (o de Portsmouth), perguntci·lhe qu.nl 
e.-a a sua opinião liccrca ao bospital de Santa 
Izabel, euuuciando-mo por esta fórmB : « V. Ex. 
não ignora quanto é difficil em um pc,iz no1·o 
montar pela primeira vez um estabelecimento 
desta ordem; di!{ne-se, pois, esclarecer-me sobro 
o que devo me1horal" neste estabelecimento, o 
que lhe falta para preencher bem o fim a que e 
destinad07 etc.», ao que esse. illustre almirante 
teve a bondade · de responder-me por estas :pa
lavras: • Sr. Fulano, se eu adoe~cr neste porto,. 
desejo tratar-me no seu hospital. » Bem vê a ca
mara que um almirante inglez adoecendo niio· 
iria tratar-se em um hospital: não abandonaria 
sua grandiosa. fragata, foi uma maneira de ex
pressai--se para. mostrar a confiança plena que 
aepositava em um estabelecimento que deve tudo 
á munificencia imperial. (Apoiados.) 

O Sa.. SIQUEIRA. QuEinO?. : - E que honra muito 
ao nobre deputado. 

O Sn. PAULA. CA.NI>tno: -Devo dizer que ácerr.a 
deste hospital não me cabe outra gloria mais· d,l 
quo prestar um aerviÇ<J ao meu :paiz, .Procurando 
fe.vorecer a, agricuHura c o eommerc10, e aliviar 
a humanidade do fla_gello que a tem perseguido. 
(Apoitzdos.) E primeiro que tudo desejo q"ue ~ 
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'sÊSSAO Ell 28 DE JUNliO ·DE 1855 
meu eornport.~m~:nto tno3lre aõ menos os de~~jos· 
que ·tenho de cumprir as determino.çucs de S. M. o 
Jmp~rador, que st~ dignou nomeao~mc director 
daquelle estabelecimento. · 

Tenho sempre procurado Inspirar a t •>dos_ os 
nenocio.ntes a todos os na.-egnntes estrangeiros 
quê aqui cJicgão, a idca de que esse serviço, esse 
auxilio lhes é prestado em nome do aug.usto Im
per-ador do Bl'll2il, quo creou essa comm1ssão sa
nitada, e prescre>eu-me a lei que devia .seguir 
na execução da sua vontade. · No cumprtmento 
deste de.-er senhores, tenho procurado quanto· 
coube ·em ÍÍ!inhas for('M realisar suas '"i>tas ma ·: 
gnanimas; "c se no todo não ·o·.tcnho co.n$egnido, 
o defeito niio é da ,·ontade. . . · · . . . 

Pennitta a camara que eu: conélui\ este objecto, 
e com elle o men · diSeurso· com uma: ale-garia: 
..:... o podér. da . divitidaliti não ~ "maís ·. adn:uravel 
quando la.nçou estre)làs pelas ·.tmiilbtlStd.ades dos 
espa ·o~. ce~s.te&, ~ qüa~do" formo li as .l)leí~es e as: 
?ubu~osas-;·'quGl\dO . traçon lo~!s t'Ls orbtt:l.S . d~s 
planetas: quando encerr~u o .mar- nas ~oncav•
dades "da teiTa, etc.; . • J.o· que quando er<>on . a 
1·asteira ·planta do ·cãmpo; ou n mod~st'\ tlck dos 
;alies poo·qne esse mundo pequeninO encerra 

_aquellas grandiosas leis que o Iiomem :l,:i_!1lira,_ 
e cujo conhecunento tem procm·ado na plofu.n
dida.de dos. e>pat.os celestes. . . 

Por isso wn escriptor · allemão disse : « COJl!O 
o modesto: liria d os '\"alies aherva do campo .é · 
uma len1b_ranca eli:Htuente,pn~a quem !l contempla,. 
afim: de' se· lembrar do tloder e.· da . l;>ol).dade .do . 
Creador ;··esse J il'io; ·o á. essa planta .. em s ua ~o-. 
desta e eloquento lingn!'gen\ recordlio t,oda a 
erear.ão e todas a s outra. obras da bondade e·da: 
sabedor'ia Dil"iun. " · 

Pois bem, senhores, eu tambem dire~ que o hQs
pitnl. .n1oritimo. de. Sant_r. ldobel,_ cl esse lirio, .;· 
c; se 'l:<ll"gissmetr.ntt:ht dos allemaes, que dJZ aos 
viandantes, aos desgrac.ados marinheiros que, lo~ge . 
de suas famílias, v~m ameaçados os seus d •as 
no pot·to · elo. Rio de .Janeiro :. « E»trt:~ngei~os! não . 
YOS esqu.:!ÇlUS dO lJúpcr:.d~r do ;B~íJ. » 

vou:li:~i.rutto bem, muito bem. 
A discu~Sifofica adiada:peJo. hora. Lc,•anta-se a 

.scssrio. · 

Sesllào em ~8 cl" Juobo. 

PR&StDi.i<ca :00 . ên. YJSCQl<DE Di; D.U:PE..'<DY. 

~t.:liliAUIO.-Expedicn~e.- PareceJ• ele commissao. 
]Ji:;cuJ·so. do Sr; ::>ayc7o L'>l>alo Junior.-Ordem 
do d ia ,_. Gw·c,\tia <k ju1·o. Diçi!Ursos clo1 Srs . 
.,tugusto de Oli eei1·a. Mello F,•anco. F. Octa· 
viano. Sayao Loba!O e l<eJ·ra:.-Orçanumto ào 
imRe1·w. .DiScw·so•· dos s,·s. PcreiJ·a da Silva, 
e l•. Octaeicmo. . 

A' hora do costume faz-se a ebama:la e achiio-se 
!?.resentes · os Srs. visoondo de BaeJiendy, -Paula. 
c..;a.ndido, Machado, t.:oirêadas Neves, Lima, conego 
Leal, Cnldre e Fião, Luiz Carlos, Góes Siqueira, 
Pa.:lua Fleury, Ribeiro, Sayão Lo bato Junior, Bar
bosa· da Cunha, André Bastos, Araujo Jorge, Fer
t·eira de Aguiar, J aeiótbo de ' l\iendonça, José .As
censo, Seceo, _Dias de· Oar'l"alho, .~ello .Franco, 
Santos e Alme1da, Du.tra Rocha; Apr1g1o Gmmarães, 
Rodrigues Silva, Pedreira.· F . Octaviano, Augusto 
Chaves, Cunha, T eixeira· de So112a, Ferraz, Eduard.:~ 
Franr.a, Luiz Araujo, Paes Barreto; SA· e · Albu
querque, Sayão Lobato, Domi ngues l:lilv11, .Seára, 
Mendes de .Almtida, l\apo80 .da Camara. . . .. 

Com]larecendo depois os Srs. Taques, TheoJ1hilo, .. 
Paula FonEeca, Luiz S<Jares;Castello Branco, -::>ouza ' 
Leão, Leitão da C unha. Nunes Gonçalves,:Anto·· ' 
uio · Carlos. Augusto de Oliveira, . Llma. e Silva . 

Sobrinho. Araujo Limu, Vieira•de ~ttoii', .Paala .. 
Santos, · Tra. v&SSos; barão de Maroim·; ~ Brotas, o 
S1·. presidente declara aberta a sessão. . . ·' ' 

Comparecem depois os Srs; Berriàrdes de · GoUT<!a~ 
l3rnsque, ronego ·Silva, · ·Livrameritô, · Za):bà'rias;i 
Fausto, · Pereira da Silva, He.nriCJu!!s; Solicil; ~
reto Pedrc>so, ··Fernandes Vieirn, Paranhos, Pmt~ 
de Campos, Figueira de· Mello, · Alm&ida e Albu
qner~tne, Teil<eirA' de Ma.:edo; Caltdido Borges; Si• 
queira Qtteiro:~t, Viriato. V. Lisl>oa, Nebias, ·Joaé· 
Mathias, : MonLeiro .d&: Barros , Ribeiro ·da Lru:, 
Brandão, P"ula :Baptista, Bandeira de Mello, .P'a·· 
checo J~rdii0, Belfc:\rt, Pachecq, , G.omes ltibeir9, 
Antonio Caitdido, Carneiro d~ QampGS, Souza Men,, 
des, Paranagu§., e Bocha:. .;: .. :.';.;;· ._,;·: , ·: ·, . : _. . .. 
. I..ê-sc . c . nppro'"a-se .a aeta <la. sessiio anteee-. 

dcnto. 
. • ~~D4~~~~ -~ ·~:::;~;:· • ': ~ •• • 

Um .officio .do;sr: miDistro , dà' f&~en(fs;., devol
vendo'à ,representação da ; sooiedade·'Dóu~,J~lA~· 
da capital. da. pro...-incia da:oBahia; .peçlina~ _-iseu·
ção do.imposto da\ lot.eria;.:qué lhe.;fO·rem cou- · 
cedida! pela. assembléa legi.slátiva~IIII(e~ma·pro;: 
vinda; e dando informàções sobre ·o:pedido.'- A~ 
quem fez . a requlsiçlio.· · ·. ··: · · 

Um· r equerimento de ~o!Vfuhn Diogo . Har~ley·, 
proprictario · da -fabrica de t.eeidos' de 'al@"\i:lão de· 
nominada S. Ped1·o de Alcantara,C$1.abe1eclda no 
municipio da . cOrte, pedindO: levantar· a hypo
theca a que se acba sujeita · a sua. Ü!.brica, sendo" 
o pagamento do seu debit? por .meio de . aeçi)cs 
de uma companhia qai se organisat:ã:".:...-~<\.' com-
mis~ de eommercio, industria e artes. . . •· 

De Antonio· ,Tosé 'de-siqueira ~ Silva, cstu~~ntc .. 
da faculdade .de diroito -de ·s. · P~>ulo, poatfldo 
aatol"isaçíio · pa•·a fa:z~r exame -do 3• ~nno que li~ 
frequehton e do 4• que actuatmente frequenta.-A"· 
commlos:lo de. instrucção ··publicll. · · · . · · 

De Manoel .rosé Rodrigues, por.teiró do _go.bine~~ 
inlperial e do conselho :de · est:ado, pedmdo ser 
reintegrado : no ·seu·. emprego, ou aposentado com 
OS Vc!DCimentos, desde a da~~ em qtie fui SUSpenso.· 
-A' eommiSSiio de pensões e ~r.l~nacl'o~. ". 

o s .. ·.l!>J:<>llo Fl'o.n.co (pela ordem! :-Pedi 
a p11lavrn, Sr. pros idente, para padir ·,\ en•narn 
ur..,encia para ·ser discutido .em pl"incipio da }a 
parte da orJ.em 4o dia o projecto n. ta deste anno 
que se acha iãcluido nella.. . · · 

O Sn. PEnEI~ DA Su.v~:-Sobrc ·que tratae96(J. 
projccto? . . . . . 

O S~t. M~LLo ' Fwco: ~ GaranLc o iur.o d8'. 
2 % il. comea!lhia qne" tem. da' <irganls~r·S~ .PRr:t 
n coustru,cçuo c e'!-s.tei.ode-~a.estrada de ·carrC)" . 
de Potropolts. a .M1n1u1. :. ·. · . 

O Sn. 1• S&enETARio t~ o seguinte p.ueeet·,. 
qtte é jul"ado · objeeto de dellbera~lio: . . . 

"A commisai"io de : .pepsÕes · !I . "o_r"denados, · !'' 
qU.em fo)rdo preSóntes os documentos. :unexoJ " ·' 
cópia . do decreto de .-u de SeteiD1>ro·.a.e 1853 • ." 
pelo qual é concedida·. a :t>_enS~~>:-d~·),.2§· r,nen~. 
a · Jacintbo · Cardoso · 48. . Stlv:&. l"~J!ZLif.!l li-O . ~tado . 
de eompleta cegueira 'por mot ivo.:dil: explosa':'.<tU4 
ti v era lugar em 18 de Setembro. de 1~ ~o. ~~J.ol . 
da. polvo3ra do lanchão u. '1, de que era."m_aronheuv~ •. 
em serviço na· J>ro.vincio. 4e s.· Pca_ro., entendo:. 
que esta mer<i~ fóra de to.da ,a d~·nda. ea_t~ n> 
case de merecer a approvação do corpo .legtsll\· · 
tivo assim como que,. em vista dos precedentes 
eo~tantement.e observados em· casos semelhautes, 
de'\"erA !Jer. pag~ desde "'· data do·_decreto · q11" 
a confertO·; ·-e-'])OIIJ ·a comm•ssão pt:l)poe q~. e P_ :a.ra . 
C$Se fi.m· ·ee·: ~pte a resolução ·S1lguinte:; .: ·, . ," 

' a A à83eiiibÍ~á . gérill, legislAt.iva.. "resol Ü ~-: . : · ~ . 
.ttArtiÍio · ~- Fica- &pprovada· a. ~-de-
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12J ,mcnsans eenccdida, · --il!>r 4ecreto -de H de Se
i.cl,lll>ri jle 18.">3, _ a' iti'linnheiru do _ lanclllio de 
gllfll'l'&:"n . l,Jacintho Cardoso da Silva, qne.ncou 
1:11d,~do. aç,_ e~p; de co111plet.a cegueira_ por. mo
tivo .da e..ploaão_,~M~·.I,$ _ no pai9l da -_po_l:v9r•l 
d o. :· m.esm·o .. lan~· -:.IK!l;·J!-~rv.iço -na pr0 vincii\,Al) 
S.. -~Pe_..o do :Rio·~-\> -·Sul.; !levendo.,~tà. 
-pensao se~. p_aga.· desci:):~. do uec~ew q_ue.' a . 
c.~nJcrio: rc\·oga:l~s .. P.:J:ra~1S~<;> quac5-111~ di~po
stçoos em contrarto., ;-·.C .. _ , . ,,,., tlf'~'' ' .. , 
· « Paço do cantat·a dos :deputados;- 9'l!Jilêt~nnho 

da 1&)5.-J. E. de ~, S. L_o_b.~to:--'-. ~a~~ ·~~eiro_ » 
· 0 ~lt. S4YXO_ .I!!IB;\T<?-,Tt:~--xol'\ :f.pela ·:ordcrui :.,.... 

Levanto-me; .Sr:::: ..Pr:6s!del,l~. · _P,a.r~ .sll1Jmetkr ú 
considerae&b _--da .. -cama'l'a ·.um_ réquerim'!o.to qu.e 
·estou ·bem ·eem:i;de·--·que · rião" deiitaL-.\ _de··_set· 
provavelmente licómidt>: ' · : · · · . · 
· A · peitsãó de_ 9_n.'e se tratá. n11'-paro::er ·e projeclo 

que. D.e'aba _ de se_r. lido fo\_·ê_on_ferid'!- _á. um' mari.-
llh!'lt~· ·de· .um laneh~~ .. de wr.:rra que ·pe•·<!_ennlll· 
}!~s_- o~ -· ol.h~s: ~!!I~ ~nsequenc•a (}e . explosao·lla-. 
'\'tda .-no _ptno_l- da. · po~vol'n ·cLlsse lancbão:;' acon-: 
tecendo - css~ : facto --1_\o anuo de 18:~6, : na ~;uen·t~ 
:t.~-~~e:~nt,ig ~agelava ~ pro-rineia d<;> RJo Grapde 

··-o ·presiden te qúe se acba-ra··na p rovh1ein Cl\· 
fendeu que ·devia : coutin11ar a · esse · marin,lieiro 
os vencirneni.Os· ·que- lha ·eompetiã.o, e · de· fnetó 
olle gozou :d.e· tal bendicio por a.Ignns anno:s ; en
tretanto. o _thesouro·, passando a tom_ar eonhec_i-· 
1nent.o que_ não havia lei que. autori~sse seme
lhante pagamento, em çonsequencia ._fo1 elle .cns
sado : mo• _ o procuradot·- da corüa, no parece r 
q tle deu ; a respc_ito, declará' <J.UG fóra de tola p. 
duvida o 1'gracituio tem ·dire1io a· uma pensão 
p elos_ re~e'i'antcs·_seriíç'?s· -qu~ prostóu, e pelo es
tndo· de· completa çegueira ·a. que .ficotL r~duzldo 
defendendo a Ql·dem·. p_ublicn durn~te a rebe'· 
lUio lJU& lissolàra a província do Rio Grande_ do Sul. 

Esses ·papeis, sP.ndo assim infúrmados,_ forlio rc
mettidos no ministerio db imj:~erio, e o n obre m i
nistro que dirige essa repartição,_ tomando-os ·em 
eonSideraçlio, os -apresentou. n c-m:.a e obte\'e del1>1 
à coneessão dá pensão de 128 mçnsaes em f:tvol" do individuo de que se ·'trata, c q•lc pelas cir-. · 
cumsl.4ncia em que se acha, e r.or sua reconhecida· 
morolida~e. faz cr.ed(!r de mwta attenção. 
. Este . desgtaçado .qüe. Be 'l'ê prlva:lo da vista 
p~\o .rnot~vo:. quo .jli. npontei, não '"ivo de esmo
los,· ·.senhores, npczar de s er muito pol•re. 

O . Sns~ Ba::sQ-oE :e T~U.vAssos: -Apoiado. 
: 6 Sn.' SÁYXo LollA.T.) J O"NIOn:- Par& subsistir' 

exerce o o11icio_ de t"emador,.. e é desse . seu tra: 
l:iolllo .quo tir<l n subsistenci~; Tê-se pois Que se 
trD.ta <Ú· uma graça da maior justiça (apoiado$), 
e euja npprovaç!io . iofelizmente, Sr. presidente. 
tem sido muito demorada . nest'a casa. O decreto 
por qne fQi conferida a pensão é de · tan~os de 
Setembro da ~~- foi remettido a esta camara. 
quando ella. já. n;w funcclonava; ou nos ultimos 
dias de seus trabalhos JISquelle anno ; m.e -Pill'eee 
que a .:a;c_ara_ já <!sta-v:a·cencerrada, e em. todo 
o caso .al!lrmo ··que ou.,. ,.niio- ti ilha . mais assento 
na. cailar" ptliS'. que me:bavil!- .réiirado no niez de 
A{iç)~l'o. ; ~·· ·\··::·:;:.•. :·· · .. _. · · .. , . 
· ~~-:_-)g_!lcrava. a _ el'istencia _de·stes_ papeis, nl 

commJ.SSao de pensoes, e por JSSo v1ndo o . aono 
pàssaa~. · coritio-qaodo_ a _perten«1r à eommissão, 
nela n\mha parte não det andamento. a ~te _ne
gocio . . Climpre-mê _ tambem- fazer a def~.a dos 
tneuii eo11egail da commissão .... 
: .o sã:· PRESlD~~2 : -Isso é tóra da ordem . . 
. o· s:a.- -Su:Ao'ÍoBiTO J maon: ;_ Perdõe-m~ v. 
E':i:.': -'Õstóu-·. motivando' o . rcqueriment!l que iou 
t'lpreaentar :A.· :\l)ptovação da Mmarll •. · · 
: . :õeulioreá; . a eoriuni83lio . de_ penSões tem. em 
su\\ pasta muitos papeis q11e eu_ e meus collc· 

gas . nos achamos. -J)ersual.idos de que o anai"<>a·· 
se•·v•ço que podemos fiuer ao estado é niio lbes;d~-
mos andament.o algum. (Apoiados-, n~.7D apoiadot.) 
l{a tnuitn eous~ que temos jul~;ad<;> uiio de,·ermos 
tom~r em considera.tiio ..... 

O Sn. TAQUJ::s: ~A camara é qut.m de\·e ver 
se eon vém ao cstaà J ou não ·tra:tar-i!e · Sobre 
el!es. 
: O · Sn. S.n-.io LouA:ro Jo:sron. :- :Ma.$ nús 
t.am bem lemo; o· dircii.O de u,surmos do . nosa.-. 
vóto. 

VozES :- N:io,- Senhor; eõtá· engana :lo. · 
O $11. · SH-:to LOM'l'O Jo:Stor:: -'-Eu t;en~) ·que 

nisto marchamos com muito patriotismo.. · 
: O . $a_.': P~is){JE{si-l! : .,..... p~ç~ .ao · nobre _ deputa
do que ~çeJ~re .qual <': o objccto .<io.- s.,u - )'eq_u~ri
n,lento·, visto . q!!e estã _se oçcup&lldO com - obj~ct<ls 
foro da ontem.- _- · • · ., : . 
' O ·sn."·s.~:Jj~"~on.\-i·Õ im:i~R:..., E 't~;;__ mo~ivan -
do o meu . t::e<Jl.leri~_en~. _. .. _ ·.. . 
· Como dizia, -'seri1Iores; _quan·d.o . ';-oltci cst:e anuo 
tive dé' ~X!lminar' -cs~ p:.._p'e~s. o·sobre o$ qu~2s 
óbtive na p1·ov i'ncia ·do Rio Grande as informnçõcm 
que_ tenho · dado, e vendo q11·e tem _sido muito de· 
m6radt1 o; !tppro\·a~õ:ô - de ·til:ria ::;ra.;n coa.:edid:a 
com tanta JUstiça, entendi sêr do ·mou ri<>oro!'O 
dever pedh· á câmara se : dign~ · appr->var -Üm re
qllerimcnto qne vou submetter :\.sua conside1-ação, 
e á o · seg11inte: Em prime ir~ lugar pep que i ejl1 
di~pensndo . o proj~cto da imj'iressio, eon se<>Ílndo 
re'!ueiro m·g~ncia para· ser díscu.tido jú, e e'i'-n tcr
ceh·o fioalmomte o. dispensa das duns primeir:u 
dí'scussõcs. - · 

Fnzen1o ~te requerimento. não é minha inl.en
~-!to cstol"~"Rl' a j~s!_a apr~ciaçiio deste negocio, não : 
para que a dec•s11.o da camara possa -ser datia 
com todo o conhecimento de causa basta ·qlle so 
cxRmin~m esses papei~ que. estão juntos _ao pm.•
cer;. alem. à~ ·que · achao-se presentes o~ menrbr~s 
da eommrssAo, ·qu6 podem dar todos os csclJirect-
lnentos que forem exigidos. . : . · · 

·Espea-o ua justiça' da. camara. o _derc,·i•nento do 
requerimento que acabo de submett:1: .â. ·SUD. ap-
p1·on~~o. · · · _ _ 
. o sn: P AULA. C.\~D[DO!;Tunto lliAii quanto ú 
um Ms~roçudo. (4-POiaàOs.} . . . _ : _ . 

O :>n. P~tP~T.E -eonsultà a c:&mara soll>~ n 
pris!t~ira pn!~e tlu-requerimento·, i.;to é, ti-dispeDsa 
du. lUtpr~>SI,lO.. . _ . . - . . 
. D~cide-sa conforll\c o desejo do aut.or. do ·requ.c-
~:imento. · _ . . . . 

As outros dnas partes ficão _ reservadas para 
sobre e lias se consultar a _ comara,- depois de se 
llaver decidido sol>rd o re'}uerimcnto do Sr. Mello 
Franco. 
· COnsultada a casa sobt·e _o requerimento do 
Sr. Mello Franco, e elle appr_ovad(l. · . 

PRI:\I:EIRA. PARTE DA ORDEM DO DTA 

GAll.A.NTIA DE lUnOS 

·Entra ém primêira discussão o projecto' n. 1:1 
deste · anno, que autorisa · o governo a con~l!dcr ít 
eonipanhia · qne se ho11ver d~ orfl'&ni53r, em vir
tude da l ei proYineial do Rio ae J'aneii-o n. M, 
de ~ de 011tubr.J de ld1H, para a construeçilo e 
ctLSteio de umó\ estrada de carros que, pllrtindt• 
de Petropolis, se dirija a ponte dà Para.bybuoa, 
um minimo de juro até 2% addicional á. garr.;atím 
concedida pela referida lei· pro~ineial. _ · · . · · 
· US<'. Augusto do OU.veLrG '<~Tení'IG o 
in eu_ voto;: Sr. presidente, sido nesta casa const.a.o
t.emente ·ravoravel a tudo quanto se -rerere a .me
lhoramentos materiae's do .paiz, a catilara jà d,eTe 
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saber qttc cu nilo pedi n pnlavrn ptlrn oppór-me 
ao proJeCto, tratando ellc d~ fl\vorec.;r um melho
ramento de grande interesse para uma das llllliS 
importantes províncias do imperio. 

Mas, Sr. presidente, eu vejo que se vai est~
belecer uma inno.-a~iio que niio existe: eu veJO 
que se vai am.:.iliar a empresa de uma obra de 
nnture~n pr.>Yinciul dcct·etnda pOl' uma lei pr<>
...-inciaJ. Passando este precedente, a camara, co
berente çom os seus principias, não poderã. negar 
qualquer au:dlio semelhante a outras empres"s de 
obra.~ provinczlle3, e desta maneira o:; encargos 
que ter:lo de pezar sobre o thesout·o crescerái) \XIl" 
tal fórma. que tal vez elle · nito tenhA fot·ças para 
satisfazêl-os. 

Vejo tambem. Sr. presid~nt~. qufl ha uma espe
cie de exagera~:io de luxo mesmo nn qunntíll mar
cada qu~ figura n<> projGcto como capital a q•te se 
referi.' a·gqruntia lldíiicional. proposto.. 

O SR. PAl;J...~ C.o....'o!DXDO :-l>>o é para a SPgundn 
.:liscussiio. 

O SR. At:GUSTO r>E ÜLH"ErRA:-0 pl"Ojecto diz 
qtte o capital a. que so refere a garantia. addicio
nal nílo cx~e,lcrá a 3.oor.:()()(),'1, e a distaccia da 
c•trnda, segundo me informa o nobro deputado 
que pedio nrgcneía para a dísc11ssào deste pro
jooto, c de 12 leguas. 

O Sa. 11ELLO FRA:>~co:- São 15. 
O Su. FERRAZ :-Mas que rossem 20 até ... 
O Sn. AuGI:STO DE Or.n·mru..:- Pois bem, que 

sejiio I;). En nifo ~el, Sr. p~esid~nw; qual seja 
o termo médio do custo da~ estradas nn provín
cia do Rio de Janeiro; mas na minlln ·província 
cllas reguHo, supponho eu, de úO a 80:000$ 'por 
legun. 

O Sn. PAUL" Foo<sxcA :-Estmdns de ferro c ma
~alami.adas. 

O !>n. Aum·s·r~ l>E ÜU'\":ORA :- Sim, senhor, o 
cu~to das estradas quer macadamisnt.las, quer 
ealçadns, dn pt-~vinci:l dé Pernambuco, &c não 
me engano nu o excedem de SO:OOOS por le,.,.ua. 

Ora, tomando " b~ts~ de SO:OOO!I por l•~gua, j{L 
se y,; que o capihl de a.OOO:OOOH parn 15 leguz<s é 
assaz e::mgerauo t 

o SR. PAUT-A CA:<nir>l): -M:>s isso e pRl':t n 2• 
discussào; agora ~ó se discute n uttliàade. 

O Sn. At:ousTo nz; 0Ln-EJI\.\ : - Perdoe-me o 
nobre deputaJe>, eu supponho estar perfeitamente 
na ordem, avi<mdo na 1• discus~iio a utilidade 
U() proj~cto em todas as suas parte>. (Apoiados). 

Ora, como dizia, scnd<) es,a estrada de Hi le
gttas dP. extcnsiio, e suppondo que cade. JegtuJ. de 
estrada. macadaznisadn, queira Dcos que ella seja 
tão boa. como essas que se f:ucm em l'ernam.buco, 
CU5te tiO:OOOS: ainda :t.SSinl o capital não !>Oderã. 
passnr de 1;200 contos. Já se vc . pois o. f)xage
rnçiio com que foi marcadn a quantia a quo se 
refere a garantia. de ·juros. 

O SR. P.u;r,.;, CA:-."Droo: - Du'"ido muito que n. 
:provin~in d3 Pernambuco negue á de Minas este 
bP.nCfiCIO. 

O Su. AL"ovsro DE Or.rnml.A: -Estou pedimlo 
informações, e 11ào estou. dizendo que a pro\!in
<:ia de Peruau:buco quer se oppôr a um me
lhorament~. para n proYincia de :!.\finas. Não sei 
pois para que o nobre deputado estã. fazendo 
disto queatão de proYincia.~. (Apoiados.) O que 
eu quero é nnicamcntc algumas informações , 
c se passar o projecto aceitando o goverM mais 
este encargo, eu hei de pedir qu,, se estendào 
esses f<<vores a outms · empre.sas de outras pro
vincias. Vejo que o governo tem sido solícito em 
la:teT tudo . q~anto está ao· seu alcance ~ara. es
tabelecer rap1das e promptas communicaçocs para 
j). pr<n·incia de :Minas. Ahi está essa estrada de 

ferro do Pedro 11. essa obra gigantesca, cuja 
constl-t1cção já estó. em começo, além de outra 
estrada provincial, que me parece . ~e está eon~
tmindo, não me parecendo portanto a província 
de Minas set• u que !I<! acha ·so!l · esse ponto de 

--,·istn menos favoreci<la; po~ esb ~fio é que 
de~ejo qne esses beneficios Mjão tn.rnbem con
cedidas a outra• provincias do imperio. 

Pela minha parte declsro qlle asRim como 
<X~nst.antemente me pronuncio 'contra tudo qWLnto 
é augmento de ~espeza com o pessoal, tam
bem sempr.e o meu voto ~. favoravel · a tudó 
quanto é daspeza com melhoramentos materines. 
l'nrecia-me porém conveniente que o governo dis
sesso francamente se estt\ disposto a concorrer 
para outros quaesquer auxilias i guaes a este 
que interessem âs outras localidlldes. 

Desejàrin tambem que se me informl\sse se 
mdstem tTabalhos preparatorios, se ba estudos 
f•itos, se ha planta ..e orçamento de . semelhante 
obra, .porq11e qunndo se trata de fixar uma quan
tia, nos não dP,\•emos nos g11íar unicam~nta por 
meras conjectums, marcando, por c:templo, a 
quantia de 3,000 contos para a construcçào de 
uma estrada da ~xtenç1!o de 15 leguas, quandu 
sabemos perfeitam~nte que existem estradas de 
ferro nos Estados-Unidos dB lgual exte,nsito que 
não cnstiiriio 3,000 contos. , (.4poiqdos.j 

O Sn. GoMEs Rn~~mo:-Nos Est:idos-Unidos 
h!l. estl'adas de ferro do custo de een to e tantos 
con Los poc· legua. E' o paiz aond~ eu~ custãu 
mais bllrato. 

O Sn. At:ousTo DS 0LII'E!R.~ : - Eu mesmo 
tal'"ez mais ta.rd~, c antes de s~ f~cba.r a sessão, 
tenha de reclamar da :;enerosídadA da casa al
guns auxílios para minna província, c portanto 
não é possível que eu deseje de maneira alguma 
obstnr a que passe· qualquer f&.-çor para esta on 
nqnella loe:üid>tde. O que desej<'l porem é que 
a camarn n:lo vctte srun tod.t a moourezn, sem 
mesmo pc2ar bem todo o .>lcanee do s~11 voto. 
Feitas estas brc,·cs o'bsct"Vaçôes, ~gunrdo ns in
formações que me fot·em d.Adlls, afim <lc poder 
determ;nar n VOtO que tenho de dar nesta ma
teri~. 

o Sr. 1\Xcllo 'J;-ranco • '-senhores, a posi
çiio em que mo ncho 6 felizmente facilima. O hon• 
rnd<l membt·o que ncabn do fnllar devie~ em minha 
opiniãu limitar a sua argumentaçiio n mostrc.r a 
mo~trn.r a incom·enicnch\ dn medida que se pro
põe ; lllDS eU~ roi alem, C 11pl'OSCntO\l·1lOS ClCORl· 
plos da barntcza do algumas cstl"lldaB na sua 
provinciA, e tnmbem (JTil algum P<\iZ cstrnng~iro. 

Eu lembrarei ao llonra1o membro, em primeiro 
l ugat·, quo seria conveniente que elle mostrasse 
que a .estrada em questão n:io õ umn e,;trnda 
geral (apoiados), _porquê ent~'lo eu lhe d!ria que 
essa estt'ada parti_ndo d11 Cllpttat do imperto, ntra
vessando · a provmcia do Rio de Janeiro e diri
ginr\o-se á capital de. Minas Gemes e às pro
víncias de Goya~ e Mat:>-Grosso, seguramente que 
nenhuma outra merece· melhor o nome de e;trnda 
geral. !..!poiados. 1 Tal'l"ez que esse nome se llle 
possa dar com mui:; Jlropriedade e rigQr do que ã 
estr~da ue ferro de Pernambuco, e entretanto 
;; uando se tratou de \la, en que em g,uestõcs desta 
ordem <> que procuro e mais deseJO são os pro
gressos do imperio, os interesses da união, pres· 
tei·lhe o meu voto com prazer, e pois não deses
pero que o nobre deputndo, em quem. reconheço 
o rnai~ acriso~ado plltriotismo, deixe de fazer· o 
mesmo. por tsso que se h a uma estrad.El a res· 
peito dt\ qual txiste um estudo que se pódo dizer 
{>Crfeito, cuja eonvenieneia todos rcclamão com 
urgencia, e segnmmente ej~t.a. (.J.p.oiados.)' E' umt~o 
estrada pela 9118\ se progugna h1t muitos annos; 
reJ?atitlos c· mmueiosos exames se têm feito a res
peito delta; ha diversas plantas e ortamentos, e 
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o terreno está perfeitamente e;;tudado. O que r.ost';. 
pois é reconhecer a utilidllde d:t obra, decretar os 
fundos, ou porestemeío facilitar a incorp>ra'}ão de 
uma CQmpanhia que, sem graveme d >S cofl'es pubiL
cos, satisfaça uma. necessida.:ie inJispensavel ao 
product.or mineiro e thtminense, indisp~n.avel nos 
habitantes de>ta grande cidade, como consumido
res dos pr<>luetol qao lhes Yclll pelei estru.da. em 
questão. (Apoiados.). 

O nobre deputado nem ao- manos mostrvu á 
<:amara a possibiiidale de so poder organis:lL' uma 
companhia _sem a garantia de um juro :inferior 
a estes 2 % nddicionaes qua COileeJe a reaoluçllo 
que se dí~cule, nem tambom ffi03trou que ;) ter
reno por onde essa estrada tem de .pa-1sar pódc 
admittír . uma estrada om cuja eonstruecão se 
ga:>te menos da quantia em que está orçada. 

0 Sn. AUGUSTO DE ÜLI"I"EUI:A.: -- 0 qu~? 3,000 
contes? 

O Sn. ME;t.LO Frt.L"c.o: -Sim, senhor. Quant n 
pensa o nobN deputaio que se tem gasto com n serra 
<!~ estrada a Petropolis? Nada mau~; de 2,000 
conto~ de rbi3, e são apenas_ duil.S leguas, q~.te 
muít·.> tEabalho o despeza. exigem ainda para sua 
conclusao. ., 

As. estradas de Pernambuco ~ão em plauíciGs, 
c portanto como póde o nobre deputado trnzel.us 
para termo de compar~çao de outras estradas 
que têm de s~r construídas em nm terreno in
teiramente diverso, montanhoso c difficil, como 
6 aquelle por onde tem de pa~Sâr a e~tradn? 
(Apoiados.) . 

Eu, senhores, não sou comp~tcute para nraliar 
ossas difficuldo.dos, mas pessoas pt•oft;~ionacs, en
genheiros habilita :i os, l~tn extt minado o terl'eno 
~ feito os orçamentos; e Y- Ex., Sr- presidente, 
que 6 fnz~ndeiro e conhccs perfeitamente os ln· 
gares por onde de•· e passar a estrado, assim C·) mo 
os meus illu.stres collegas da provbcin de· Mina~. 
e rec,;nhecenl.o qu~ em terreno semelhante nio 
é possh,el fazo: uma 'estrada com oitenln contos 
por IL'gua. 

Trata-se de umn estrada que hA do for 1 t ou 15 
lagu'ls; o go\"o>roo hn de. tom~~ us coutelo.s pre
cisas para prevenir qualquer abuso ... 

O"_.Sn. AUGUSTO DE Ot.IVEm-1. dU. um aparte. 
O Sn. Mra.r..o Fn.o.:<:co c- Quando se JXaranta o 

mínimo é porque s.: cntendfl"que deve· ficar bem 
d;!fl.nida a. quantia. n\~m da qunl se não ha de 
pa~~r: .se a companhia gastar mtlis da 3,0DO:OOOS,
esta· claro quo o çovorno UÜIJ tc1·á nada com 
isto. 
Por em1uanto, Sr. pr11sidontA, ctllen~o que são 

as unicas t'e3postD.s que po$$0 dar no n~bro de· 
put.D.do. Espet·o qu_e: ell,e se tranquilllse. O nobre 
deputado nito pOdo' d'elxar de ~ondudr-se nesta . 
questfl:o pJlas Informações que as : pessoas que 
conhecem a natlil'eza do. trabalho que se projecta 
podem dar-lhe, por isso que olle pe3soalmente não 
eonbeec o terreno ''nem as difficuldades q tte ne
cessariamente se tem de·:véncer para levar a effeito 
S: estrada em questão. -~ 

O nobre- mini~tro do imperio, pergilntandtl-lhe 
ou se aceitava . este projecto, teve a bondade de 
dizer-ma, como -a camara ou.-io, que o aceibva, 
por entender, que procedendo assim, prestava 
apoio a uma obl'll. de verdadeiro interesse. g~ral, 
e alêm disso que llle parecia a. medida ec"onomica 
aos cofre3 publicas ; porquanto a conservação 
deS38 tal ou qual ,estrada. que hoje existe do Pa.
rahybuoa a Petropolis absorvia maiores quantias 
do que .essa, dado o ca;o de qu~ o governo ti
Tosse· efftletivamente de pagar o mínimo de juros 
d~ que falia o projecto, por isso que se gasta 
mnito mais de· OO:OOOS annua.lmente com _essa es
trada, . que ali~ nM -époCAS das· chÚva3 fica in
transitavel. (Apoiados) •. 

Eu direi ainda ao nobre deputado o seguinte : 

para tranquili;ar o seu espírito: -desàe muito.~ 
annos a provlneta de Mtuas Gemes, com grnnde 
sacrüleio, principiou a fJ.zer u:ua estl·ada pnt"a 
ligar a s11a com a capilal-do imp .. rio, alli d'*'-· 
pendeu-sa perto de 3.0:JI):OO()QOOO coai es>a ettrada 
sem que o governo geral concolTesse com quan
tia alguma: ultimamente organi$on-se uma com· 
panhia de que o nobre depo.tado deve Wl' noticia, 
a U'licio ~ Industria, quo tor:nou. . a· si ·o encargo 
de fazer essa estrada: .os trablllhos est~o '"m 
adiant.amenl.o, e é certo que· dentro· de pouco 
tempo a estrada estart\ concluída. "A camara sabe 
qtle. desde que a edttada estiver concluída, sem: 
que tenlla contbuação para a córte, isto é, sem 
qua esteja ligada com a estrada que d~ P~tro
polis so dirije ao Parahybuna, todos os esforços 
da companhia União e INlustria serão imp~ete
rivelmente perdidos. (.-tpoiados.l 

E11 entendo, senhores, que desde que qualqu.er 
Sr. deputado quizer cxamiuar um poue') a con
veniencia, a utilidade geral da medida em dis
cus~iio, não poderá ddxar de dar o sP.u vutQ a. 
favor de uma grande via de communicnção, a 
respeito ,Jn quai nenhuma objecçào set·ia póde 
apparecer; e pelo con~rariJ, facilitnd:t por este 
rn eio pó de estar ti. disposição do commercio em 
dous annos, e·o .mais c~ouomieamcnto p<)SSiYel; 
persu~da-s~ o ·nobre deputado quo os cofres ge
rMs ·não h1i<) de pag:n um· viutem; tt·nta-se uni
camente de off~recer uma· garant;a para que se 
levnnte o capital preciso, trata-se unicamcn te de 
anima~ umu cmpres~... · 

O SR. AUGUS'l'v nli:· Or,rn:mA_:-E:1t1io ha de dar 
muito mn.is? · 

O Sn. MELLO Fn~'>cO : -Sim, ll1't. de dar muito 
mais; o anno passado mais de 5,000,00ll de arro
bas tra.nsibi.d"Io pela. e5trada em quest.ilo, e calcule 
o nobre deput.ado uma portagem, por· insignifi
cante que sejn, a mais commoda !LO productor e 
ao eonsumid.,r, e acharâ um lucro muito superior 
a. essa garantio. quo so offercce- . 

Cr~io ter satisfeito ao nobl·e depu tndo. Quanto 
á. dii1'~1·enca do prQÇO ua cstradn, cumpre o bser
var que ns estradas feitas em Pernambuco em 
qualquor terreno plano não podem servir de ter
mo da comp_a.ração; s~m irmos tilo longo temos a 
~err11 da E~lrollll, em que se gastou mais de 
2,000:00~000, nuo e:ltã concluida e siio duns le
guas. 

o Sr. F'. occnvta.no:- Eu podia pres
cindir da palavra depois de tt>r o meu bom·ado 
collegll tdo brilbantamentJ defandido o proj~cto 
aprc~entado pela doputaçüo mineira; todavill. 
como não se acha presente o illus~re pt•esidcub 
da minha província, que naturalmenLe tomaria 
g~nde eml!enho_ nesta- discussão, dev.>~ma de
putado ftummense dizer alguma cousa em resposta 
11.0 r~presen\.ante de Pernambuco que estroou este 
debate-
, Ha muito t3mpo que a provincia do Rio de 
.T aneit·o luta. ~"ra que o governo geral a desonere 
das grand~ despeza.s que faz com . essa AStr&d& 
que tende a ligar a c_Provincin de Minas á cõrte. 
A estrada do Parabyba, além de política, porque 
é a mais directa para as communicaçõe~ do poder 
central com a presideneia de Minas, iui desde 
eras remotas considerada estrada. geral. O nobre 
mini$tro do imperío, Q11'mdo e.;teve ·na' presi
dencia da província do Rio de .Tan~ire, p~ muita 
clara esta questão e de tal mane1ra. que obteve 
do governo geral decretar uma verba ~ara .n dita' 
estrada. Não ob~tante, a assembléa legtslatlva dB 
Rio de Janeiro, · não qnerend!) '<"~t perdido~ · · ~ 
trabalhos e deepezas que hav_ut. fe•to a proyme~a 
de !>finas pa.ra obter esse meto de oommunleaçao 
com a cõrte. teve a generosidade do vota.r uma. 
lei, para a q1111l.sa vem p~dir hoje a sancção da 
e.ssembléa geral. 
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Digo n ss~io da uscmbléa ~rnl, pili'(IU<l MS.'\ n. medida p1·opos tn, n eonsequeneia -neeessari4 ·n 

lu,i pl'oviDcial 'Diio é do interesse pl'opriamente t1ra:r-se é que 11iio é renlisavel n eSLI1lda de'l~rio.' 
•lo Rio de .Janeiro,. mas sim uma qnflsi ct.nsnra de Pe.:lro· l l, porque se ·est.a estrada· tein•dõe~•w: 
:t() pouco arpn (!!)ui 0qWI .o governo g~rnl ·olhava re:o liso.ds.,. e ViStO-que 'desappart>ce" inte~mlnfllit.éj; 
llar& aquelle ~pant,o. ·do"i.mperio. . .. ou- quasi- int~iramente, · n ncocs;;ida,le da e'str~' 

O illustre: depul:lldo de Minas que· ae,.bou de para a qual se -pede estn garântia :de il:lle're$se!' 
fallar reconb~e.u-~ue··essa estroda. do. Pal'ahyba · s~gu·ndo o pluno da· estrada de· Pedro Jl, cl!11. 
,; uma . estrada:~rat Ora, immc<li~tnmente calar,\ dev" dirigl,..se .até o 'Porto No~o do Cunllo. -'lsto 
llO animo d,.;_;C . ~esta :idéa'; "ç)mO"·· Ó que fi ~> deve ttaUjjpÕr a parte ).ISffi a qual justamente 
pcovh:icio. do ; iJ&"ífaileiro toma a · ob1;gaç.ão se dirigo ·ess n estr~da a r.avorde· quc _-4 própo3t:t 
.te pagar · a . ll:rte·· dos juros ·de· unm·· em- a garantia de·Un) mmuno de !nterosse\-.H<aahsadn:' 
prezu :·essenciàlmente: ge,·aJ, e o· govcrn·o ir(tperial a estrada de ferro. não se· p~l9' supPõr, n;to· ·é· 
11.4 de, 'omu· a{l!!n·as :0 o'Jlus de 'Um · jtu"O nddieio- acreditavel - que haja mais necessidad~ dessn e,. •. , 
nal? Slrecede · o:·toutmrlo j~tRmente <lo que de'l'in trada de e:~ no ; todos os tmnsportes seriio encli-

. sueceder ;. n govemO:- ~eraJ· de~ia· tomar o grnnde minhndos pela C!Strada de :ferro•; esSQ ·.estrada 
"!'!UI• e· a ])rovi~,-~··:;sJo (\e ·Janeiro, para fa.- pnra carro .é pn•·tanto ' inutil, · tem mcsmó natn- : 
<Jllta\· aque lln. -e'Str-lldso·; · po'r passar ~lo s eu ter~ r:tlmente. do desap[.ll.rccer. . · · . '· · ·. · 
rítoJ"i~. tomo.t· o ó!'U:s· menor, P or 1sso digo qu~ E, scnhor!!S, n.ttcnd:l-sG; o .. thcsouro· publ)~O<ji• 
•> _p_ro-Jecto :P.ropo!ltó pflO. honrada. deputnljiio de está g'rnvado coiu a: g.iro.ntiá' de um· "inini mo de . 
l-Imas · nilo · c m:us 'lu e nma sancçiio a e um a c to interes$cs , n?- razüo. llc 7 % do. immen~o capital 
oln as; embléa de minha proviriC:ia, que toí lcvadà que · d llve: despender-se r.,. estrada ·'de. feiTo 'de 
t•<>r generos id:tdc'.a·dnr a miio· t\ de Mlnos, afim Pcd•·o IJ, . dc~tlnn.<la to.mhem para este piin'to se-
de .que esta n1io perdesse os capltaes empatados gnramenLe lmportantissirilo do lmperio; está con·-
na g1·audc estrada do P•uo.hybuna. • · : tt-ahido·pols nm empenho consider!ivel em favor 

Scn?o: assim,. n·ão, s~i n razão porque . o · hon~ dcsto. localidade ; : . .:omo aéóiUllulnr um· novo etn-
n•.ào deputa-lo de Pernambuco se )Hl· (lo opp1\ o· fi pcnho c empenho 'tão importante?. . · ·· · . 
J,)1._. . .. . . . '. . . . . . . . ::.:c; . . . ·.Aqui eabç Cnzer uma pondernçi'io e e que quando 

"" o acto· da a ssemb!éA. pr0'9incial do R io do . Jn- · 
O Sn. ·,o\.'CGUS"l:o · U~>·· .Oí.IYEm.\ :.,.. r '*i· 'informa- neiro fni vot11do, ' aindn: a ·empresa da'estl'áda·de ~ 

.;ões, não ·m~ :opptiz~ : , · · · . Pedro li 'não se: nebava: : nos· t.Crinós 'ein ! que ·5c 
O Sn. F. OCTft:vU!'io: ·_ ~m. O nobrol depu- aeha·: pelo e?.ntr~rio·;·por cireumstii!lci!'S'~óti?.r~~s • ." 

l;ldo ncnba . de. du:e~ .. ql!o 011() se ,oppoz :1· lei, quo CSS(I, cstrodn de ·ferro s'e achava ·por assom dtzCJ.· 
npenus pcd1o 1n~rmnçoes; ~sp~ro pOi$. que, atten- em . sus pensfio, tnlyez com alguma prolinbilid8.do . 
•lendo ao que ·se tem·expos~o; · d:n"á.,. o .sen ·yol(o. considerada como condemilain. a: ·nuo.·mais 'i:wren-
á lei. : .. · . ·· · · lisa r. · · . .. · · ' · · · 
• Acc1·~e,- .como .beín -obsen·ou 0 ·hori_riid~ de{in- ~m tacs c ircumõtan.cias hi\via ·rnz(io:saffi~lentC · 

lado ror M1nas, que se o ·nobre rep~sentante: parn quc .. se:nt~en·desse i faé_il conimti.iifc~ç:~o~prir;l· : 
Jle>r l crnnmbuco houvesse attendido: no ·g11e ~ll o ponto do Pa,.-abyliuna, ·ligando ·essn egtrnda; 
<lias ne:s c:oc:pôz o S1·- m inistro do· ,int·perio, . i,lor· em qu~ .se e lllP.énh11. com t:t:Jt? ·:p1·ove'ito.:·p,arn: ·a ' 
cnrto niío terio. a menor d"!Yilla -em ''<itar ' scm pr~VttlCI:t de'1,11ntl.S - o :_Sr_. M:nr1a~o Procop•o F.e•·-.: 
.liacus~iio ' por<utn mcdidl\. ·o ~ ... ministro ·de- Wltll Lage .. Era obra· necessnr1a ~ eonve.niente. 
dat·on nn c.tsn que· 11no· lto.vía comp1·omettimento· nil.o só· ú · provlnciA d~ ·Minas ; .como tnmbem · ntesmo·• 
para çs .·cofrcs ·gerllcs; que pêlo contrario -\·in >< . pt·o, ·incia dç Rio de J!meiro e õ. capl t11l' do ; ír\.: 
.~>este projecto U(IU\ cspern11ça llc f\c.'Jrcm os ditoll'-1 porio. P"or oim -hoje que -a estt:ada ·de ·rerro de . 
cofre.,. alliviados do. dcR~n que actnnlmente fll7.c-m· . Pcdr.o 1I se· achn nos :tl>rmos em . que · nõs·. t-odos 
llOI1l -cssli. C!Stradn. . · a reconhec~os, . haverol· a'me>~ma r~:lo· pam ·que 
.·'p -~.ri-.. 99.:U~ Rnmmo:....;. PoJ,) eontrm-io, pesn: 1. ~c ':o~o.da, ·,m~d~~a ; :Pro~~.?. • E : :Yllta'lri<Hc • 
m!u~:. ·a~s .COfres gcracs. . . 1'. _ pre~1 úntei n: o . d. am!l lllnçiio I!D.tl!-ral . .ã ~i-
• · · .. · rd~···sees.'t!tdch_ ': ·P;_ _,op· 0•na~!o1r.1• ".~-·.'if.,,~~c_o_~ B'o._ ,d~ r,~a)i,:s~ç~âo_, o sn·::F. oe-.r.,,·rA)o;O: - Pois cnlc'nlemos: é llnln· ti ·~ ~ av ou -

•tu•:.st.i'io simples. o que sn p<•dc dçspcnder pot· E' '"um•• con~eqilené~a iinttir::1\ a tlrar'·se~ · lnfal-' 
•·ste pl'OjOCIO de tei e o juro do 2 % l!Obre· o ma- livehne"n~ eUn· -sen\ pres"úiriian PÓl' multo.s;•· im:: 
~into 1b:ndo i•cm il,OOO:OOliS, c~so juro· vctn á sc1·'1 pur tarulo · um!\ ·sêt;a· opprebeils'ao cr respeito· do;" 
lili:OllOS. Orn; o Sr. ministt'o dCI imperio nbs'dissc · resultnolo <lest·t cmpre3n. q"uc te,nto ~mporta,: pil.m 
•' ou to mel notQ' ·disso, quo est'a:'"" n'n · intencnó· o RRi7., e· quo· tantO -cínn~· a!IJi!l.át· .. ; . · · ' . , ·:. · . 
•lo C•>~djuvor l\ eetradn com nm1to 'moi~ tdl..-& ·E note~n,' "Sr. pre!i\d~ote/ ·s\\n "lllnila · quan'do . 
do qM ,,s ·seus ani.ecessores · hnvitiC?.eo.ftdjnrndo; se consiü~.:quu, ai•o~·~~r.l!d'o:cl~ ·~eti;<l :·cto. · 
"!"'• o~ seus· _an~ssorçs em nlgn!'_s· nvi.sos·diri- ~-l'cdN ~I ·~.:s~:l ~tti'ié;ri '~n. :(fi!s~.r ·d~m:ç.t'itdih ·~ 
;:tdo~ 1\ _pl"nVIMI~; do Roo fie J•l)~•ro · mn!'d4r1!o. e qne e n~C) prov~r·'s~-~~':m.~tqs~'d,ftr.l).'~:?-·. 
>tpplt~nt· t:iO:OOOll uqnelle fim. E' clt\To, po:s, q til! · 1 porto cmlJ.Qinto 'nilo c ~nrt ·fr:angn\ii<b ·a9. s er v1ço 
ol _emp~l\h~ dO . ~oyel'f!O gernl. gnrantill~() 'O jnru. publicO~ · .•~um;t>.r(ó :t.am~m 'Í:qns idéritr, . qíiç,.'. essa. 
d"i 2 : ?>, _ ~ ~r'!o • mator.~qtte'OO:OOOS i poder~ · ser_ outr(l· est~.d~ ·.pat:a-·. a .<tn.!l! : se:'pcd~ ~ -.~né~Gill~ 
m~nori. m!l-$ · .msno~ :n~O': O nobre• dcpu'Udo pare<:e. -dn gamnl!n: igua huentc•o;nao : p~d~ . 8!!1". 1mRwvi-.. 
•tuo::r'·nt•o •àttendeu• ds -palavl'lls do nobre nwiistro sadn; hn de decon er algnm tempo,.c .talvez :te~· ·o;· 
do ·impetió; : ;: ,;. ' . . , .. , . ·. · · ' ' · .· ,.· : . : espaçoso 1,)11.i·a· a · sn:t. roalisàçlió; 'd<J '"$.Prte·~ tte 

A' ''ist.a · à.ili;tás· co!'lsideracões· .rúio. devé .. â' n :wc~· . ainda que: se::dcm :todas a s ·pressa~' ·:Ht-a-p • eM\' · 
~nmde • <;h1vid11 na · camara · éin vótar o prescritll.. apenns ·nntece9cr -um -011 'dóu~· ·an'nós' a ·:r-.ã.Usiiciio• 
proj•cio ' de ·lei:: . • · ' · : · ·· ·· · ·: o r · · da · cstrnd~ · ·da P(ld_ro H. . . _ · :_ • ·. ':: '· .: ·; 
· · ... · · · : ' . : ·. : ·_ : .-. : . : .-. . ·. ;; • ·: . · • . . Sr. -pres1denle, · é· eseu~aao ' '\"olú\t ·a : uma" q 11eS:-' 
._<>::S.-, , ;S(>yuo. _Lctb~to;. -_Sr- : peol~ellte, se . t.~o qn_e~i\liús muito ' il~rtn · qt) e : •nifó· sc ' perca' 

~~"'?:· ~OO:!'·.nlJI motwo: _q11e · c;ons•dero.-mu•to :rele- de o; isto. co . 'apel:t<'l ' dlls· eíréu.in!Jtllneias fin't~n~iras' 
~.at.e,.eU: P,Ot · c~·, nao fai'la -opposoç;to oo pro- . do imperio,.· o o,tado do-· U\esonro;•JI\lbll'éO ~u~o · · 
~!lC;lA) ,e~ _cli~USS>I<>; tra~~ de· um ~elbomment.o,, j· é' _p ara · st\J~riar' t!\nt..'\S·;!&rgns~ ·"Sc ·nlo" botí-7éc' 
1mpo~t1ssam~ ~- prov1~1!l ·de • Mm_rul · Ge~lle_s e . eomm.cdimcnto.mCdeot"etaQ'io. ·~a: ·des,l)<lsa~S"I"i:'p~-· 

. tal!t~m : á. pro~ mc1a · do-B.10 de ::Jt~netro, .e .., '\·•sto ; I si dente· · nilo .. tel:enlbs···o- n·ecé~'sario-· "e'·entAó~ ·or 
<~& ;:eu ·P'\Wfl'lmcnte : ~no . podia - nem d~ia ·co~ - : go'\"el"n<;. se · ver,\ · for~ Mo' a ; lanÇar ftt.lf0: "de" meins 
tranal·o. ~~a~, Sr. pros•dent,e, ha· verdo.dctra ra>:ao cxtrn<:>111iriiO'io~, . e ~réliios'. 'ôbrij;ados· a .. d:écre.táf ' 
<l J!Oil.l.ero~•ss~ma, pe~O. ~nal <lntendo ·q11e a CDR!at;l·· '· Oll V<>S impostos ;·· 'DOVUS'·timpàs.OS; .. · ~i!RhOI'eS,' em: 
ltaO .P<)Jo o.eelta~ a 1de ... p~Qposb!· · ,. · ·. · · : l u1n tempo em q~e a~ fontes ·d'a:-rortuna.·· pnbli(m.' 

.-\. procederem as razõe$ que <lc\·em determinar. j se acli.'\o enl e3tadq critiC:O. · ~ : · . ... : - ~ : . · · 
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SESSÃO EM 28 D'E JUNIIO "DE 1855 281 
A nossa lavour#, cada 'c:ez mais precisa de 

lltérias attençõl'S, neeessil.a de favores e Jlllo deve 
se7 nuliB gravada eom impostos. E, senhores, _é 
hecessario que na distribuição dos fundos desh
mados a applieaçãO .melhor, a mais proveitosa, 
p:ua os estradas, que se considerem oom a oom
pativel igualdade todas 8!1 partes do imperio. 
(Apoiados.) A este respeito, senhores, não sou 
suspeito ; tenho n b oma de ser . a·epresentante 
pela província do Rio de Janeiro, entretanto, devo 
reconhecer que para este ponto especial, parn o 
qual é propostn a medida, j ll uma importan~e 
institllitlio foi decretada, e já se -acha em , .• :\ 
de. •execução. {Apoiados.) 

· UHA"\"OZ:-E' qucroraccumulartud.oem ums(j 
ponto. 

O Sn. MELLO Fru~co:- Aqui temos a quest!io 
mesquinha de provineialismo.J 

O Sn. SA-r:io LoDAl:.o =-Em a·esnmo, eu digo quo 
eom pezar n~go o meu voto â medida proposto, 
sobretudo po~ esta grande raziio, que a. presente 
resolução sendo ndoptada pelo corpo legislativo 
constituiria um ar::nmento ponderoso, concluindo 
du"\'ida sobre n po~sibilidade ·d~ . execu~1io e rcn
lisação da estr ada de ferro da· Pedro 11, c eu, 
como tenho uma fó r.obust<l. de que esta estrada 
hn. de ser rcnlisada, c com elJa· uma no;a época 
:ba de vir no paiz, e reconhe~o a· al ta conve
nicncia de se . manter o credito desta. en1preza, 
e animar . os capitaes que r:tra ella afluem, sou· 
obriga do a negar o meu voto á medida de· qnc 
se trnt:a. · 

O Sr. Forro.>< •- Sr. presidente, o projecto 
:~c.aba de ser combatido por dmis motrTos dilfe
rentes ; o primeil-o. porque n obm é prc.;inci:ll, 
o segundo :porque estn estrada torna- se inutit rm 
consequcnclll da dccretnQüo e fuclura da esunda 
de. f~rro de D • . Pedro lL 

· Sinto· profundamente tel" de apati.nr-nlc da opi· 
?lião dos nob~·cs depul.1ldos que impugnuo o pro
Jecto : do pr•mclro, porque reconheço os seus 
serviços prestados ne~tn casa a bem da flsellll· 
snçilo dos dinheiros pnblicos: do segundo, po1·quo 
comp1ut ilho com cllc a posiçiio quo 'ticnbo Ul'st ;\ 
cnsa. Mas pnl"a mún ba uma considcra~iío supc-
l"ior a c10tas consid•!rac~cs. · 

Eu, Sr. presidente, tcobo todn n disJlllSÍC•io para 
1avorecet· ns obras publicas do impeno, ll~ ol•r11s 
publicna dns à'rovincias : tonl1•> que ncnl•um d!
nheiro da rcn n g~Dl pódo SP.r nu\is bem ...-otndo 
e applic~do do qllo para este gl'ande fim. (Apoia-
do&.) · · 

Quando so tt·fitn .do cetradns, dizill Ilurk, niio 
sou representante de Brístol, sou rcprucntnnto 
da Grn-Bretnnhn. Eu direi o m!'Smo : quando so 
trata do estradas não sou representante da &: 
hia, e sim do impmio todo. (.A!'oiados ; nit<ito 
btm'lj .. . 

O que eu dcs(•java ern que esses dinheiros quo 
as5im votassemos tossem qunsi consecutt,·amente 
feTtHisaudo o nosso paiz de estradas, e trazendo 
dos 1ontiquos luga·rcs os nosSos :productos, com 
a menor sommn de dcspez:11;, para o grande mer
cado, porque dalli · resulta não só bem â indnstria. 
:i a:;:riculturn e no commcrcio, mas -tambem o . 
auglilento d~s r endas. do estado, dB.il rendas ge
rues. (Apoiados.) · . 

A estrada que lign a eMte com o. província de 
.Minas, e ·talvez ~ com a de Goyaz e M.ato-Gro$50 .• • 

O Sn- VmuTo.:-Certamente, não . . 
O Sn. FERBAZ : ...:. • • • ·n ão póde dei=r ·de ser con-

::sidet·ada como ':'ma estrada geral. . . . · 
Considerada como· estrada geral e reeonlleclda a 

sua importancia não póde deixar do · ob~r da 
eamara dos Srs. deputados, do corpv legislnt.h·o, 
tndo quanto teoder a animal-n. Considerada como 
estrada pro\'inci:ll, ncba-se D a5 eireumst.:Ulcias" 

1:0:>10 2. 

dns estrndas de. ferro decretadas pelas pl·o,;n. 
eias de Pcrn_ambnco e d:-.. llnhia. (A pci'ldos.) 

E' provlncull ! Traz bens á provineí 1 de l\finas, 
á província limi!rophe ? Ninguem contest4rá ;·se 
traz bens a um:-. província, a sua . in,lnstl-i!l, o 
eorpo legislntivo com amplos r~rsos deva ir · 
em soccorro dessa pro, ·incia que não tem .recJJ
bido favores. (Apoiados.) 
· Estes. slio os meus princípios, e eu darei tuJo 
quanto fór rossivel no Ceara, .a Per nambuco, a 
Pa rabyba. etc., porque a ·doutrina que sigo, j ;\ 
pr~lamada nesta casa, v~m n ser· que em ma
tenas des ta ordem os ultl.lllos devem ser o3 · pri
mo.iros. {Apoiado: ; ntui to bem..) 

Mas, !!Onhores, destruido este ponto, este mo
tivo do destino da e.;t roda, perS'Ilnto : scró. !nutil 
ficará elln prejudicada ? Sr. presidente, a direcdio 
dcst.'"l estrt~da cr eio que sem tr:anSTersal á estrâda 
de D. Pedro n : neste ponto em que a:; d1las 
estradas se tO<:ãn de.-e haver inf~llivelmcntc uma 
estação. Para est~ ponto devem concorre1· os pro
duetos pcks veiJl culos communs, logo que . um 
ramal começar por este lado. . 
·As estradas Jo ferro são muito necess.'\r ins ; 

mns as estradas tro.ns,·eraaes, emquan to os r~
mnes d e ferro não se fizerem, s:io tanib~m nc· 
cessariQS. 

O S.a. SAYXo Lonn·o : -A estrada de ferro iuu
tilísn inteiramen\c essa outra. 

_0 Sn. FEan.<z : 7 P~lo~ infornutções que tenllo, 
:ll'to senhor. Essas estrad~:s chnmad~as de cnr l·o, 
em dilferentes dir€cções, serilo por assim dizer, 
...-crdadeiras redes que apanbarúô t odos os pro
duetos dos diversos pon\os e os trarão para o 
.grsnde cent ro. . 

As csta·nda s Yicinoes são,. como demonstrão 
muitos hom~ns insi~es, vordndeira.:; ar terias quu 
muita~ \'C7.CS fructiftc11o mais do que as grandes 
arterias. · 

E por ventura essa estrada de carro fi cará inu
tilisadn ab~olutnmentc para o outra : orte do 
territorio da pro,·incio do R io d~ Jal. ;i ,. ·: Nú•> 
por certo: elln seria util, f;lcilitaria o tr~nsporte 
dos productos ntó o pon(o em que as duns es
tradns so tocassem : mus elln ainda tinha n grnnde 
\'nnta~m de trnt.or productos e viandantes pnrn 
differentes portos do territorio da pro,•inc' n do 
Rio de Jnneiro ntti à curte. 
-Tenho pl!znr de cstnr tem desaccord<' com o 
nohro· deputado; mas sou levado Jl<!r um prin· 
eipio fixo quo t enho tomado por drvi~a do men. 
procedimento nesta camara. O quo s into, 8r. pre
aidente, é que n província do Rio do Ja'neh·o 
tonha tomado a si ostn g rande dcspeza. 

O. Sn. F. OcT.a.\"IA.NO:-Apoiado. 
O Sn. Fmm.a.z:- Sir.to que de seus cofres scjã~ 

tiradas" grandes quantias para o estabelecimento 
dessa gr ande ponte que se • tem do fabricar em 
um dos r ios por onde passa a estrada; despezn. 
grande, gigantesca, qne não pôde ser eonsiderada 
como· p rovmcial (apoiados), despeza toda geral. 
E neste caso aproveitatef tambem a occasião para. 
fazer · noto.r 1\quel\es qne s.'io demasiada.ment.o 
nmig~s ·dos i nteressés gerMS, que a s ·proYincias 
ma1s ·01l menos contribuem po.ra essas àespezas 
com os pequenos r editos que ora t êm. · 

o sn. :t.f :EI.t:.o FRA-'\Co : -Apoiado. 
O Sa. FeRRAZ: -Faço notar isto para que os 

nobres deputados que seguem . a opini~o contn:ia 
tambem llb?ralisena o seu ; ·oto para mwt:l.S provlD· 
clns .que carecem dos soccorros geraes. (Apoiados.) 

Eu, sr: presidente, quando considernsse meSIJ!O 
a obra proYincinl, niio me acho autorisado, depol$ 
de tcl" leito todos os esforços. para que. pa.ssasso 
uma estrada do ferro na. mlllba provanc1a, cs
tr:J.d t~ que nas suas primeiras 20 _leguas n~ ~c 
ser · considerada &i'não como provtnc1al, nua tcnn 

3G 
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3: fo .. ça, não terla JllC5lllJ 3. COrD;_qem dú neg~r O 
l•len voto a uma oiJm desta;;. (.d.poiad~s.) 

.!\·las ainda insistirei ~m um ponw. Quando a 
estrada de (erro tle D. PeJro II inutHisasse essa 
estrada de can·o, pergunto eu, a estrada de f~rro 
de D. Pedro li quanJ,-, poderá. chegar ao lugar 
•las Tres Barras '! 

O Sn. SAv:to Lon.~To:-Em quatro on cinco annos. 
O S'R. FEnnAz:- Ct•eio qu~ em meno~ de G anuos 

~>:lo se poderá obter. E, senhores, se s~ nprc
s entarem nesses terrrcnos difficeis po1· on<le ella 
tem t.le percorrer g•·andes obstacnlos ; ·se a f.llta 
d~ braço~. ou outra qualquer l'aziio se der que 
possa obstar que es~as obms se acallelll no p1·azo 
de- 4.1 annos, per~unto, durante este espaço de 
1~mpo ficat'emos d'c~obriga!los? De certo que não. 

O go\' e r no tem infall ivclme :ltc d' mandar pro
ccdel' ao concerto da estmdu, no ~cu melhota
mento, e ni">to não SJ go.stn1·i? E quanto sü 
ga.st:lrú ·? 

t:M.~ voz: - :\Iais do que o jut·o. 
O Sri. FEnn.\Z: - Apresenh,n-sc :\indít u111n ob

.kcçilo, c foi que essa esh·ada 'de cn,·ro taoo bom 
dcmandnrii t.:>mpo para ser le·Yada a e!l'11i to. :Mas, 
~enhor~s. que tempo será css~. compamuo com 
o que pt·e cisa a csl.raua de feno? ... 

O Sr.. s., YÃo Lon.\Tú: - Dous annos. 
O Sn. FEttRAZ:- 'rorlas a3 causas cst;i:a pt·c

p:u-:l.das, O ' ·,rabalhos estão em comero, o fdto 
da estrada creio que est:\ feito... · 

O Sn. M..:r.Lo Fra~co , -Apoiado. 
O Sa. FErm.\7.: - ... :por conseguinte jiL se v~ 

(1ue c umn necessitlndc ímp~riosa. 
Senhores, lastimemos qllc cssn mnleria tlo 

grande commcrc io se acl1e i J?1Çl'ct~ptndn _pvr um 
pequeno cspar.n, c qnc o \'lUJanto snlundo dn 
curw da Htu de Jnn~it·o, encontrando um11 obra 
monumcnt:u qual n. estrada da Sct•t·n, tinh~:~logo 
U.c nch"r em seguimento um \'Ct'Jatleiro LLh\·smo 
\'tpoiado,<), c quu p:L;;aun~o al~umns lcguus' wjn 
uma cstradl\ que, cornquanto 111io ~l'ju monu· 
tncntal como a csLrnda dtL :Sct·ra, ú digna o.lo sar 
tranSJLntln, Os VlaJuntc~ cm·opeus l\ cons\dcrii.o 
iJ:unl n oaLl'Utln~ Cllrop(·ns. O 'jnc •·c~ulltl dtthi e 
,r,zct' o vin]nnLo que a usMmh ~" provln~itü tc•m 
f,•tto um gt"ancle hem, ~"~ n n.Jm!nistrn(:llo do 
!\[irJtlS tll1ll0Cln O tCnl f'..!ltO, Hlll/J t{lh~ O g.J\"t!l'UO 
P:·~ml naJa Caz, uaJn pr01mon ... 
. Senhores, .C<lttsiucrouLOs bem a< eousas, c \'<!• 

r:t!carcmoa ~dll~s. quo Ctl_tenao h,n muito tempo 
como um pnnetjliO nwartnvul, c c qu~ o ~;o,·cruo 
~crnl é. o. P.lldrll>l.o dns província!!. Do~cjo quo 
esse prtll!)lP to ucsappat·c~n. c por tsso voto l'ot• 
~l~unf~~f~: c voto.roi por outros ~m iguaes 

O perigo do definhamonto 'da.;; rendas a mim não 
s~ assoma tiio terrivt)l como ao nobre deputado por
que em ultimo resultado subsista ~ssae cortc-~e por 
~ssas outras d~pezas e'l'entu.aes, despezas de pes
'iDal com que tao profusamente o minl$terio ·Yai gas
tando e com que vai fazen\lo tanto mal, com esses 
cmprestímos dos nol!sos dinheiros a outros paizes 
despezns improdnctivas, isto de\·e ser eortado' 
c se o ministerio actual não o faz, estes não sã.i 
os unic\)s homens que ha no paiz ; vitã outra 
ndministraçào mais patriotica, que estabelecer.\ 
ns cousas no estado em que devem ser, í> fará com 
que a economia se~a uma verdade, um facto en
tre nõs_ Voto pelo pro]ecto. (Muito bem, muito Lem.) 

1>. discussão tl.ca adiada pela bom. 

SEGU~DA PARTE DA ORDE::.r DO DL-\. 

OR(:.'-Mt::~í'O })() I~PERtO. 

Contioúa a dis.:ussüo do orçamento que fixa a 
d~3peza do minist;,rio do i.mp~rio, 

<> ~ .. - Pcreí<'a. da Sl.lvn; -Na se!lsio do 
nnno d" lroJ fallando eu nesta eamara a res-. 
peito do orcamento àn re!}al'ticão do ;mper1o, 
CI.JlHli a opin.i.W rle que eril do nccessidad~ pal
pt~ant~. u_ma !llOdilicação na lei que organisou os 
s~ts tntmstenos que actualmen te f<Jrm;<o a alta 
a tministração do puiz. 
Es~a· lili dat~ de 18·22, quando proclatnou o 

Bra~tl a sua independencia polit ica; os objectos 
qua se pnzerão a cargo d,. l'~P'"rtição denomi
ga<U do imporia especialmente tem se tanto des
envol vid.,, e com . o nullar do tempo o o pro
gres~o uo paiz tem tomado pmporçues ti\o gi· 
gãntescas, quü hoje u1n sõ bomemfl por mais 
lll us t rn<la .que seja a su :1 i:ltelligeneía, p:>r mais 
zelvso, acti\'<1, perspicaz e trabalhador quo seja, 
não p~d~ satisfazet·, n ão digo s<l materia lmente, 
ln~S1lto moralmente} a todas as 113Y.igencins- do 
set·viço qu~ cort·e pala sua repartiçiio. IApuiados.) 
O paiz do anno de 18;>5 n:to e o mesmo paiz. do 
nnno de tS·~~·, quando a colonisa,ão, as obra5 
lJUblicas, a instrucção publica, a caLeches: de 
índios, a instituição de colonias milita~cs; a ndmi
nis!raç;;o dos correios, as betlas-artes, os pro
gressDs do vapot·, os caminltos de ferro, as tonas 
nncionaes, e t.antos outros assumptos, não tinhão 
ainda tomado o inct•emento que hoje tem ; quand<:> 
na repartí~ão de justiçt\ n:lo se col!ta.\'3 com 
gunrd1\s uacianaes, com o brJlo desanvoh·imanto 
qne tem Lido a p<1lícia, qllanJo erufirn muitos 

. objactos lmporlante~ nã~;~ etilo. prcsenliJ:os como 
de,·ondo occupar ~erinmcntc o. (lclmini$trRe,ii<> pu
blica; 11 se em IS;;2 e11 consillct·~va nece~saria. 
uma modiftcnção, que creassc tnnis um~ ou dU<"Ls 
past;1s mini~lú~iues, com CJLlUt\to maior nuilo hoje 
se n<lo dc1·e sentir ess:~.necP.ssidaue? (.1poiados.) 

Pelo menos a reparti<;iio do imperio se dc\'e di
Yillir em duas, uma que se ocCU.[>e com terras e 
ollra• publicas, colonisar.:io, e<stmdas de ferro, 
calechcsc de inJios, colonias militares, na1·egacilo 
11 ,.,,11or, corrdos e a!):ricu!turn: ha nisto tt·ll.ba· 
lho ndministmti,·o sufiiciente pn1·n. ehamnl· toda. 
n nllcni'·I1Q de um homem i\lustrado c ncti\'o; 
timdos t!$Lcs us.>u•nptos da l'Cplu·ti~ilo do impc
r!•J tlcarin <).>La pnsl:l aintln com imu1çn<a tarefa, 
alc1 m da d il·ccr,ii~ pollticot do pniz. 

Julg.• con\·cniontij cltauu\1" do no1·o a nUcnçiio ;~,~ 
·cmn,u·a pnru. sntis!nçiio Je.;;t~ ncccositladu publica, 
o J>e<llL' U•> nohro ministro uU•l C<lnsidm•e se n:io e 
j1\ tumpo uo tmla.rmos de~t·J nsSitntpto. 

Otltt·u nccossid.ule publica que julg,, urg~nte ~ 
mua melhor organisaçiio do poicr n<lministrati\'o, 
A orgnnisa~i1o ll<lministmtiva. quo possuimos ó 
ma.~ea c deMtuosn; o poder 1\dtnluis~rntivo parto 
do lmporador como ch~f~ do J!Odcr c:t•~cutivu, d~sco 
aos ministros, no conselho aa estado, e ncnba no 
presiuent.e de província. O con.stllho de estado tem 
preslatlo immensissimos servit;.os ao paiz (apoía
uó3) ; muito ma.ior<'s poderia ter pa•estado se sull. 
ínstitui~i\o matbor se re~larisnsse, se suas func· 
~ões fossem mais bem definida<~ e discrlmlna.da~ $0 
seus membros nõ.o íossetn unicamente o3 conse
liH!iros de estatlo e houvesse a.uditores e subalter
uos que preparassem os trabalhos de m•nor im
portancia, se suas sessões fossem marcadas em fim, 

Nas pmvincias o poder administrativo ser& tudo, 
menos :pode;· administrativo; começa ahi e acaba 
no prestdente, que não tem agentes proprios ci
vis e adnlinistrativos, que para o exl!reicio de 
SWL.S fnncções careca de ser\'ir-se de membra de 
u"'!l poder estranho, como siio os juizes de di
retto e munícíp~tes, ou da policia euja• fune
ções dcv';!ráõ ser inteiumente discriminadas da 
justiça e da admínistraçio civil, e emlim pre
cisa. t'ecorrer ás. camaros 1nunicipaes, de notnea
çiio pop~ar ; na.da ha. de mais mcompleto e eJ<;

tTa"agaa:~t.e do que semelhante o:rgaJiisaçito. 
So procurarmos estudar a admioiatradoJ'lls nos 

outros paizes veremos a ditrercn~:a que ha cnke 
a sua e a nossa orgaoisllç.lo. 
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Na Fran~ a crganisao;ão do rodcr adrninistrathro 
- é a s.eg\\inte: ·o Imperado, n1inistro, conselho de 

estado para a admmistração geral; prefeitos e 
conselbo:o; de prefeitura, nos dep•u·tamentos; sub
pref~itos e con~clhos d:arrondissement, nos dis
trictos denominados arrondissements; e em fim o 
maire nas communas ou municipalidades. E' por
tanto uma cadêa que prende o soberano, ou se 
c!Jume actualmente Imperador, ou se chomasoe 
em outras époehas Rei lcQitimo, ou quasi legi
timo, ~to derradeiro empregado administrativo que 
dirige a municipalidade. 

Note-se que este é o poder· administrativo, por
que o legislativo é representado no g~ral pelo cDrpo 
l~gíslativo, nos departamentos pelo conselho ge
ral, e nos municipios pelos conselhos municipaes. 
Observe-se niuda que a organisação jndiciaria e 
a de policia rem agentes tnmb~m seus, e espe· 
ciaes, pelos quaes correm todos os assumpto,; 
que ll1e são relativos. 

Assim como o. conselho de estado é anxiliar 
dos ministros par'll a administração, os conselhos 
de prefeitura são'. auxiliares dos prefeitos, e os 
<los districtos dos ··subprefeitos. Uma ordem emn· 
nada do poder adJll.inistrativo supremo acbJt agen
tes s~us proprios c[uc n cumprem em todas as di
'Visões administ1·ati v as do. estado. 

Na Belgica. encontra-se a seguinte orgnnisa~ão: 
Rei, ministerio e conselho de estado para D geral; 
gove1·nadores provinciaes e deputações permBneutes 
para as provincias; commissal'ios de districtos para 
os distrJctos; burgomestres para as 1lJunicipali
dades. Siio todos ngentcs proprios e e>pcciaes do 
poder ~dministrativo. As deputações permanentes 
fonnão o conselho do 1:'0\·ernador, corno em França 
os conselllos de prefeitura constituem o conselho 
do pre~'eit<J, o os de district<J o do subprefeito. 
O poder legislativo geral, provincial e municipal 
na B<:lgica õ represcnta<lo pelas enmaras, pelos 
con;;olhos provincincs o pelos conselhos commu
nacsa 

Nilo fallo dn Inglaterra, p~rque tem a(lminis
tra~iio ~pecinl, qunsi que o sd( !fOCc•·nmeHC, que 
não se póde npplicnr a nós; nem nn Pr1.1;;sia c 
na Sardenha, que tem cxcellcntcs a·jministraçõcs, 
mas que consm.•yiio o typo militar, rn1lito pouco 
apropriado âs nossas circumstancins; a Hollnndn 
tem pcueo) mnis ou menos n administrnçlio b~l~n; 
a Hes!'nnha nadn. tem corrsur,·ado de cstnvel ; 
PorLngnl, que mnis ntrnsnuo 1mdou que ns de
mais 11nções curop~ns, t~m llr•je todnvín uma 
cxcelicnte org11niga~'\o administrativa, o nproveíto 
a poz de quo ~o?.n, <l o domínio nosoluto do go
verno, pnrll melhorar todos os ramos do. pu. 
blica llàministrnciio, o encnminhnr os espíritos 
pnrn os verdadeiros progressos mnlc•·inos c mo
raP.s que reclama o paiz. 

A nossa organiRaçào para a pa11.e legislrlti'l'n ô 
regular ; tomos para o geral ns camaras do sc
nni:lorcs e deputados ; pnra as provi ncia.s as asscn1-
blcas provinciaes, c para os municípios as cama
ra.'l municipacs. A uossa organisa~ão judiciarln 
c de policia tambem não pecea por manca, mas 
não temos, fatiemos franc!Uilentc, organ:snção adnli
nistrativa. 

O presidente acha-se sõ na provinc;a, não tem 
um conselho que ouça e cujos membros se con
siderem agentes do poder administrati"Vo, e en
tretanto bem poderíamos f<lrmal-o com os vice
presidentes. Não tem agentes administrativos nas 
<>omarcas, c nem noo municípios, que sejão seus 
braços, suas mitos, naquelles remotos e pE'"quenos 
cirçulos aonde tenha. de actuar e exercer suas 
attribuições. 

Entrl)tanto as necessidades da administração do 
servtço publico reclnmão seriament6 gue se t.-ate 
deste tiio gravo objecto, e nenhum enseJo, e nenhu
ma época parece mais propria para. o conseguir· do 
4,1ue a nctualidade. 

Outra. neeef!Sidade publica, ru·gentissimo. necessi-

d~de qne S()ntimos, .; a. altera~ão ou refOI'nH> da. 
lel do 1• de ~h~tut.ro do 18$, que organiso11 as 
cama r a.~ mum Cl raes. Deploro '! ue o nolll'C mi
nistro elo itnper1o, que em !B5o'J commi;;o e outro 
collega nosso, re preseu tante como nó~ pda pro
víncia do Rio de .Janeiro, foi iucumiJidv de or
ganisar a reforma !Jl.Unicipal, pelo então minlstm 
do imperío o Sr. senador Gon~alves Martins, e 
que tanto enthusíasmo mostni.ra pelo trabalho} 
que feliv.men te levâmos ao cabo, estremeca e 
l1~ite hoje diante d~ duvidas quP. então não teve, 
e espere para re9hsar um pensamento que foi 
seu, por um impos~ivel, como ê a eonformidadu 
de opiniões de todos os estadistas do paiz, con
fol·me o decla.ra no seu rela.torio. 

Nilo 4 posivct, senhores, contlnuaren:l as mu
nicipalidades pela maneira. ~rque se achiio 1!0jc 
funcci<lnando entre nós; fa.tüo·lhe,; attribuições, 
nem urna renda tem ; n:lo pódem fazer be::oeficio 
algum aos s P.us tennos; não pódem com as dcs
pezllS a que são obrit;ados. A lei do lo de Outu
bro de lb2d deu attt·•buiç;:ies vastas às clmaras 
municipaes, porêtn eSI.a3 attribuiçõcs lhes farão 
tiradas a pouco e pouco pelo corpD legislativo 
geral. pelas as;;embleas provinciaes, pelo gu~er
no, pelos presidentes, e até infelizmente pela 
policia, qne querem intervir na sua adm,nis
traçii:o lap~iadas] ; süo actualroente as camarag 
muni~ipCLes sombras do que forão e de1•ião ser; 
não tem att.·ibuições, não têm meios de acção, 
não tem forç" r.1oral, e nem rendas para poder 
fazer, ao paiz os bens que delles se exigent 
ja)loiados); é isto um pcssimo estado que nii<l 
pode continuar. · 

So a respeito das municípnlidndcs das provín
cias tão sensivel ·nuo parece ser a necosslda :lo 
do reformn d~t lei da sna orl!anisnçiio, tanto mais 
quanto Mmpetentes paro. 1hes fixar e marcar 
l'endns siio unicamente as nssemblé.l.S provindacs, 
direi relativumentc â camara municipal un côrtc 
que n re(oyma se tomll. urgentíssima, porque a 
municipalidade <.ln eórt~ não p<lde sa!is!Clzcr i1s 
neccssiuadcs do mnnicipio neutro, quo cresce 
totlos os dins o a olhos Yistos. J1i porque niio 
wm hoje nttribuiçüo~ proprius, tudo dopondcndo 
de opprovnc~o o ccnsu••n do governo !(oral o do 
corp<.> lcgislalivo, já por ful~L· 111 calçadas dn 
cidwl~ • . o.s obrus o cstt•o.clu~ d1> municipio que 
cst.!cJ a seu cnr~to, o eumprlr tantas oull·as obrl
gaçü~s <flLO lbo unpo1. n lcl <111 &111\ orgunisn~11o. 

A cnml\L'n municipal tem em seu tiélo llomcns 
cntondhloa, dcJicmfos, n~ti\'Os, quo 1'c•m dcs
~1'>1taolamenlc qMI.Jrnr lo.nta \·onlnúc clillnto dns 
úilllculllnLlcs quo encontL·uo do fazer o I.Jcm. O 
corpo lc~:islah\·o nito pódo p~los seus muitos 
nl!uzcres <J.Uo tom occupnr·se com ns noccsidud~s 
do munic1pio neutro, cuja snti~façito dopundo de 
nmn lei; M goYctno tanto ttabl\lho sobra, que 
tambom niio tem tempo de lan~ar ouas vlsttts 
para n camara municipal; ella por si nada pódc 
fazer. Continuar assim c impossivel quasi ; me
lhor será acabar entre nõs com o elemento mu
nicipal, do que atiral·o assim desarmado ante 
as exigencias do publico, para que morra :Por 
si, sem a mais pequena força moral. 

Mas isto· niío querem de certo os representan
tes do paiz. (Apoiados.) Tratemos pois de me
lhorar a organisação das camaras mnnicipaes ; 
especialisemos mesmo a organisaçiio da carnara 
municipal da c<)rte. O projecto que organisàmos 
era um codigo municipal, colhendo tulio o que 
havia de bom na lei existente, e annexando-Jhe 
principíos novos. Não é possi vel fazel-os aceitar. 
.Ii:otão lancemos' mão de retoques na lei do 1• do 
OU.tubro de 1828, estabelecendo bem &$ attri- · · 
buições que restiio tis camnras, mas dando-lbes 
independencin. e meios de realisal·as ; c quant~ 
a da cürt.e demos-lhe as rendas todas qua sdo 
nas pro\·ineir.s eonsiderlldas provincio.cs, demos
lhe todos os idcnticos encargos; mns rtemos-lho 
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acçiTo c attribuiçi:ics dellnidas; tiremo l-a Jcssa 
tutelo. que sob•·c clla pesa., c ltle pêl. to.los os 
1\\\IVimentos, oml.>oro. ·os melhores úcscj<lS de seus 
membros. Tenha o município neutro uma canul.rU. 
municipal na;; proporções a:iminisu·ativas das o.s
o;.cmbléas proYincines; o muníeLplo o ntcreee: (: 
':> centro do hnp~rio, c a capital elo Bmzil, é o 
cmporio da sua IJlniot· riquezn, . 

P;J.ssnt·~i agot·o.noutra. orJoui de idGM. 
Voton o co1·po l 'lgislntiv<> na s~sslo passado. 

ttma -lei que autoris:n·a n crcn~ão do <luas fa
culdade5 theologico.s no impel'in. F .:li . eõta -lei, 
depois de- ~:lncciona:la , mandada tmblicar c 
c,xe~uhr pela L'Cpartitão Ja jnsti~-a. .; negocias 
ccclesinstico~. 

Penso que houve in-ugub.ridnde, e ·gr<mtlc ü·re
:!ularidnde, eln não se1· incmnDhln u' sua e~~cn~ão 
i~, l·.;partiçiio, 'dO impe•·io : em a rcpartl\•ão c<>m. 
t'>etente porque a ella é que cst:\ incumbido !ttdo 
q;1:J.nto diz t·cspeito á i nstrucçiio superior. 

Os ciltudus tlu!ologicGs, senhores, cntrão na 
ci~se d ·s cslu.dos superior~• ; suas faculdades 
elevem formar parte da unh·ersldad<J, que nuo 
púdo ser adoli<listmda senão pelo ministro da re
pnrtiç~o du lmperio. Kão temos aztualmente um·a 
nni"~t-sidad~ ó uma ''er<iade ; 1unis tarde ou 
luuis cedo, pot·ém, ha\·emos <lotar o paiz ·coon 
a sw1 creação; e C•lmo desde j:l. lhe ' 'amos des
tacando nma faculdade que rlâo p ódc deilUlr de 
entr-ar no numci'O dru: qu<l a ~<lYcm compvr? 
Como out ra dir~ção ll>e ilamos ·? 

Não- obst.a que a lei as mindasse eollocar no!rse
nlinarios episcopaes: isto não quer dizer s.;ni'io qttc 
~~ aproveitem aqueltes ecliflcios emquanto outros 
luto temos, e porqut se quiz J?Ot1par despezns com 
n cçns~rucçiio de novos edific,os; logo por~m que 
:\ let naCJ detel'lnlnott expressamente que tomassem 
o cnyacter eccleslastico taes facnlua..les, o que d e,. ia 
r egular era a nntttrezn da noatcrio. ; ·c sendo l'e
P"rtição d o ionpct·io aquella •~ qual coulpete o 
<\lto ensino, isto G, a iustruc~iio supcrio1·, e claro 
que era clla 4 . COl.llpctenle e n:lo, a da j_USti~a e 
ncgoc•os ecclesra stlcos , pam a fazer publica1·, 
corr~r c executur. 

Resultou dessa irregularidade, scnhoNs, que 
este obje.:to tomo\1 ctu·aeter dilTcl.·ente do <u•c.lhc 
era pl'oprio ; 110 rol:ltorio do 1101Jrc ministro da 
justi~ se mcncioniio duvidus lcYantàd1li por nl· 
gu!U bispos do _impe:io que se jHIR:i o oom direi!<> 
a mten'lr na- creacno dessa~ !:\culail~>s theoi<J• 
;ius. 

(0 s,·. Paula Candido. lo s:c;·.:tm·io, OCCI~lla a 
cad.ei1·cc d<Z p1·csidencia.) 

Senhores, o llSSilmpto. me pa·,cc~ sim,Plcs c claro. 
O dit·eito sobre o s.1to en•1nv <lo tlalz é direito 
puramente sobcrnno e ma:;eslatico, c nclle n(l.o 
l>Óde e nem de\' c in t.enir o poder ccclesiastico. 
tApoiados e não apoiados.) . 

O Sn. Px:.To DE CA.)ít>os :-SegunJ<l o<sa; thco
rias, o pooler eccles iastico fica reduzido a um cs· 
qucleto sem attribuiçoos alg1.unns 1 · 

O St<.. PznexnA D.\ SrLYA:-rcm o11tras muit..'l.s 
attribuiçõcs o poder ecclesiastico, não por~tn a de 
inten·ir na~ materias: da instr:u~iio pu.blicn, qual
quer que SeJA a s ua natureza. 

Os Sns. MELLO F nA:. co E· Dtt.S DE CAR,. At.A.O : 
-.\poi.ndo. 

O S11- P.e:R.e:rn.- D.\ SrLvA:- Qual é o no.;so 
<lireito publico ecclesiastico? E" o direi to pllblico 
cccto:~iastico portaguez , qL&c herdãmos da mãi
l'ntr;a, e ~ua e portanto n mesmo em ambas as 
naçoe11. E por ventura em PortU~fal, quer noa 
tempos llll~li;OI, quor na o'•poc.l moderna, duYi• 
<lo.u-se quo pertl>neossa ao \'O<.Ier . tobotano o di
r~ILO d<l crC!ur t.cul.J.Wea \hco\()flte~. e 1ie r.lgu· 

lar cs.se.; e3ludos iuuep~nlenle de inLervetl~ão do 
poder eccl~siàstico ~ 

Eltamíne-s<l a · hil!foria de Portugal : l"eja-se 
como foi f"ita a ref.:mnn da uní\·~I'Sidnde do 
Coimbra incumbida pelo . grande ministro o m:~,r
quez de l>11mbnt li junta ebamnda· de Providen
cia Litterari3, na qnal tanta. pnite t iveriio don.S 
celebre> b1·azi1erros, o desnmti:I.rgndo•· Jóão Pe
reira Ra.mos de Ar.eredo Cuutinho, c se11 irmão 
D. F,·aucisco d a Lemos. Lên·S'! a carta <le robo
l'llçâo de :!.J de A~ost<o de 1772, que mandou pôr 
o)m elte.:uçao os c~~atutos orll_&nlsados por a~uella 
junta, c que entretant.o davao nO\'a organisaçiio 
a todos os estu<los de~dc . ns !aculunde.s d<1 ma
thematíca <~ philosophi~. ntê .as de canones e 
thcol'>«ia. Lca-se o que diz o Sr. D. Jnsé ( no 
prenmbulo da sua carta a reapeito dos estudei" 
theolngicos, cn'nonicoS, etc~ : 

u Por me pcrt~ncer, dizia elle, - como rei e se
nhor s~berano qua na temporaiidade . não r<lco
nhccc na terro. superior, Cl.lmO protcctor da so
b•·euita univers idauc, .c · c.omo supremo magis
lmdo, etc. » 

U>tA Yoz :-E· porque ne,;se tconp:~ o p~der real 
era tudo. 

O Si>. PJ;:'nEmo~. DA SrLY.~ : - O quo entih era. 
do poder real pas•ou para o3 pooe•·es ci.-is c 
políticos , que n nossa constituição ~onsagm, e 
que unicos.fot·ntiio o poder temporal. 

O Se . l\L~nCELLI:>O GoNÇA.Lv~;s:- Apoin.lo: o o. 
n ossa constituic.ão n!io reconhece poder eccle
s io.stico. 

O Sn. PsnEil\.\ :o.._ S1LU :-·roclo o poder temporal 
dos sob~ranos de enti\o passou para 03 poderes eon
stitucíonncs modernos. ~'oi como o p~d~r t~tltpora.l 
c magcst:itico que o Sr. D. Josü I nilo ndmittio a in
tcn·e"ç~o do pode1· ecclcsia,;tico na orgnnisrujio dos 
estudo$ theologicos. (.Apoiados.) Com a mArcha do., 
tempos es~e po<Jer t<lmporol niio pasS<>u para os. 
r epresentantes dll poJ~r. cc.:l8Siastie.,. (.-1(J()i«<los.) 

E note·sa, sonhal'CS, que tanto ero. C3t:t. 11. don
trina que Vi{prara, que o pod~r ecclesi:1.$tíco nilo 
l&vo.ntou duYJdns algurnns eontrl\. o. cxeeuç;io da 
cartn do 177~, 11~nhuma oppoaicão lho fizeri\o os 
biipos de Portugal, nenhuns direitos .a.llegàr ;ro seus 
pura intel'\'ir, !>OI'que nenhuns dir~itos !bl!s cabião 
parai~su. · 

O Sn. TAQIJ>:s: - E' porquo e nlüo vigvrava a 
philosopbin de Y oltaire c Dhlerot. 

O Sn. PEnl::tn~ D.l SlL\'.\ : - En~anui-vos per
ídbmenle, ll phllosophio. de Voltau·~. da Diderot. 
cl~ ])'Alcm'l:Hll't c uo~ cncyclopodistns do seclllo 
XVIU, atrrwés do muitos erros e extra.\'agancias 
quo anunciou, eoneorr~u todavia para derramar 
alguns princit>loa lutninoso3; se acanctou m•le5, 
tt'OUXO t..mbem boncficios.ao mu'ldO. 

Os Sas. 'MELL() F11A~co, F nA.~~.~.. "& L~t<'I:A:o :-
Apoiado. · . • 

O Sn. P mu;;m" D.l SJL\"A. :-?.w nno foi a pbi
loso_phta do secnlo XVIU quem deu ao Sr. D. 
Jose I esse direito magestatico; foi a s11a c.mla, 
a sua sollerani:\ t~mporal, já reconhecida. :~.ntes . 
nos seculos anteriores. l<oi doutrina ineoneW>U 
que em Portugal vigora ha alguns seenlos:,. e que 
ate nossos dias tem continuado a vigorar. 

0 Sn. T &QCES :-Niio apoiado. 
o Su. S.u:io LoDATo Ju,.-roa (.U>"igi>ldo-s~ ao 

S1·. Taques) : - A doutrina do orador é inCQD· 
cussa. ; a contraria é que é <lo 'empo da inqai~ 
siçã.o. · 

0 SR. P EneiRA DA SIL''A:-Pacao a pr<>var-lbc 
o que digo : citarei todos oa ac&os do lfO\"CI'DO 
~ortuguez a respeito desde 117~ A lei do 1• de 
Ou.t11\iro c!! ltliH cita.beteceu o provtment. -das 
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SESSIO E~i ~8 D,J1: JUNHO DE 1855 
ea<leirns das diversas faculdades de que se compõe 
a uni\·ersidadd de Coimbl"!l, e•>tre as quaes tinha: 
seu lugar o. de thcologia, e nella ll•~tu ntna in· 
te.rven-.,io teve o podar eccleaiastico. A. lei d~ 1<! 
de JaÕeira de 1805 alterou ós cstud.l~ •las facul· 
dades de direito e ·de .eanones, e n<istes ~nt.-c...-iie> 
os est,udos do theolo:;ia, e não houve interven
-çiio do poder Mclesiastico. A. lei de 10 de Maio 
de lSo;;, a respeito <los estudos prop•iament~ ecclo;
.sio.slicos, c_,; p•·omulgada .e exeCl1tada sem a in· 
tervenção . do poder ecclesio.stlco: ultimamente no 

· anno de lS3~ , vigorando ~m Portu:;_al a car~a 
·constitucional, que é mutatt$ m utan.di-S a const•
tuicão do B1·azii; $e rijformou a unh·ersidade de 
Coimbra, sendo -reitor creio que·o conselheiro .lo,;.i 
Alexandre de Campos, e l"c~tulirào-se todos o;; 
estudos, inclusive ·os d:1. f.~culdade theologica, sem 
que intervioue o pod~r ncclosi~stico, c sem que 
est~ lw.cmtAssc duvidu.s a l"uspeito do dio·eito de 
intcrf~rcneia, a.nte~ reconhecendo n :> dacret·> da 
J·ef.,rma o e:.:ercieio de um direit.o puramente Ina
gestatico e sober;ano. 

O S11.. l?t"l'O DE C.t:o.~r>os :-E~La é uma discuasi:ío 
toda inconveniente ; ndnüro que la~s proposi~ves 
sejiio profer ida< uo seio de um paiz cn~llolico). 

O S11. PI'.REI!!.~ DA SrLV.\ :-Pot· ser um paiz M· 
iholico é que eu quero discriminai· as. attl'ibui
<;Ões do poder ccclcsíastico das do poder temporal, 
parn •w itllr eonflicoos que no futuro nos podem 
t>·au.- gmndes ma1es; a cada um dGA poderes 
quero dar o que é St!U. (A1lOletdos.) 

O Sn. Ptl<TO DE C.n!Pos: -'Xiio ó n côrto úc 
R ':I ma q ne n'Js d~ve dar cuidado ; Oltll·os <l~v~m 
ser nossos receios ..• 

O Sct. F.t:ruru~-~ n.t SIL\".~;-Senhorcs. se nos tem · 
pos em que o poder ccclcglnst i co posa VJ. Corw • 
mente sobre n soci~dadc, nunca o pou~r soberano 
f.>i im·n.Uido pelo poder ecclesi.!l.stico, agora é qu.1 
quereis ;;er tão exclush•is~as que nté qu•)reis 
que o poder ecclasínstico intc_,.,·enha nas dcliho
l"MUcS qua competir-lo c e~LnpetP.m no podGr tent
pornl? :1\i\o vMes que isso l>ÕJe c!lusar gt·anàcil 
<:onfiictos ·? 

O Sn. PI);TO DE C~l!POS :-Confticto csLá fazcndn 
o nob1·e deputado , porque o p:>dc1· (lcclesiastico 
tom-se mantido nn esphera de suas ottribui~'ões. 

O Sn. -PE~€rnA l>.l SrLn:- E•t s~i que b e>Je o 
podtlr cccles iastico se t~m t•nstringido U.~· ntLnb ui
ções quo lho competem , hom·a lhe s_cja feltn, e 
oll<: com isso luc1-a, e ganha f<.~I' Çf\ mot•al ; mas 
«>mo ngor.a se pr~tende, com:l o d>!elnrn o 1·ela· 
torio do Sr. ministro d,, justiça, lhe cabe· o di
reit.o de intenir, na c•·~açáo dM !.tcul~ndbs theo
logicns , cu quero -de rmtcmiio oppô1· 1.1 essas 
prctcnçür.s uma contrarioàode, fundlld1l nos tlil·citos 
-ch·is, pnra ~iseriminar o que lbo pertence, c p1·c· 
vcnir males que possilo do.1··se no tuturo. 

o SI\. P!:<TO DI:: C.utPO~ : - Ot·a., ..-ejào que ues
graca l! •• Escusa de ter tanto medo. 

O Sn. P>:aenu. DA. SILVA.: -Senhores, regular o 
.ensino sobre qualquat• materia ó urn direito ex· 
.elusivo do pe>der temporal, é attribut.o do podur 
mo.:;estatico. · 

0 SR. Conni':._ D.lS NEVES :- Mas t"egularisat 
·.o ensino sobr~ a disciplina occ\es:astien ~rtence 
incontestavelmente no poder espirltuo.l. \Apoia· 
.dos.) . 

O Stt. PErumu.. DA. SILVA.: -11,.s dll que se tr11ta 
n li<.'l é do <m~ino da disciplina eeclesiastica, mas 
·sim da er~açiio de·· faculdades theologicas, do:~· 
. altos estudos tbeologicos, da dire~io entfim da 
instrucção superior, (apo~s) ; são C('US&S muito 
dift"er~n\.es e quo u inguem póde confundir. (Apow
dos.) 

Senhore~, n:Io .ti possivel quo no Yeculo aetual, 

P.tn que o resptüw, o vcnbdciro r espeito á re~ 
ligiu<> é maior do que .nttura, p<>rqu.e vem do 
coração e dil couvieç:\o, c 1t:io <lo ranaüsmo ou 
da suporsti(-<10; ~m •1ue o a catamento d~ 11ó3 
todos, e cu pela miuhn part" na pritu•.!iro. linha, 
para com o respeitavci chde da igreja c~tho\ica_, o 
veneravel Pontífice <ln christa.n<lade, é l!!al, dlldi
ca·lo, desintcr~ssado e puro ; em que nã.•• tendo 
l'ãÜio par;\ Jntur com o 'p,der e cclllsiastico, lho 
tl'ibuta.moa toda Q srmpatbia <) defer.:mci:t ; em 
quG n nossa gratiu:i~ p a.-:t co>m el!e é tar.to maior 
quonto rceonliccemo.~ seus immensos bcneft~ios 
sobu• a llltm:tno, e sua inQaenoia benollc.~ s<)bL"c 
a civilisaçi\o; <ligo niio é p~ssi\·el quP. '"' scculo 
actl\al regrllSSem()s a ponto de :dmlttit··Uu:; um 
díreitn quo elle nunca hve e nem tem. {A.poi!tllo1 e 
n ao apoiaàos.) 

O Sn. F.Ennn:- P~ço a paltwl'a. 
O Sn. Pi"T·> · ne C.ULPo> ·: .:.... Eu n io tent > a 

disGtiSSiio ; em t~mpo lhe darei a rc;p()~t3. 
íC,•tt~t1o·s.-< muitos apm·tc;.} 
O Su. PnESIDF.lil'li: : -Eu p Jço a os nohres de

putados que não atemorh;~m o orado>r. ! Ri<o ll1"0· 
lou(lado.) . 

O S :t. Pz:t~rn.\: o .\. Sn .. ;·.\:- AgL~aJo.,o m:t~t'· :1. 
bcneYolá protor.ç<i~ com que V. Ex. me S-JCCI)r rc, 
para p9d~r •·esistir a:J3 ap.wtcs de;; honmdos mAm. 
b ros que 1·eprescntão nesta cnsa o· elemen to cc~lc
siastico {Risadas.) 

. S:lnhol·cs, eu sou catholico c recon l>cço como 
chefe de Jllinha igreja o summo P <>ntifice; n in· 
gucm o aent~. o ,·enr.ra, ·o 'respeita ·e n•lmira 
m esmo mnis do que eu: areapeito dos mandnmcnoo_s 
dn igreja. son o seu subdito mnis · hmnil~o c 
obediente; ni\o concorrerei scn:to · para d:\r fnn:a. 
m oral c esplenclor á thi3ríl sn.g:<adn, que é · n 
snh·açiio do mundo. ( • .J.poiudos.) Níio c.JUCill·rerei 
nunc:t. em lh-:; tirnr nenhum dos dil·al t•H que .lhe 
com-petem·; nuuca. daseonheccrei o; i:mncnsos c 
in c tlculavals beneficios que a i lt.> t ituiçrio romana. 
.tem derrmn!ldCI no mundo a bem <h civilisaciio 
(apoiadosl : mns Eu não posso por fôrma algumn. 
sact•ificar · a soberania temporal ao p )dcr· .eccle
siastico, que _tem 11ma esphera. es.,ecin.l do att l"i
buiçues, dll qual nuncn deve lSahir no seu pro
prio interc~sc, par:l. evitar lutâ san1 vünta~Clll,. 
crcnr confticoos de31lgradllveis, l evo\ntllr oppo. 
si~.l\o , que no~ do\·~ e. todos ser fa.t,ll, e t c1· 
!o>i·r.n morol cutre nós, c ser respeitada co:no de,·c 
o merece. . 

O Sa. PtsTo DE C.1.xros :-Ningqcm qn~r sn.cri-
ftca.r o poder temporal. · 

O Sit. PeaemA DA StL\'A: - Senhores, se onlr:e 
nós n.lgum dia o elemento cccles in;tico qui2:er ga
nhar terreno, o.l~m da cspbet-a que lho coube, e · na 
qual se tem felizmente encerrado, ne:5~o dia, em oç-c:r. 
de ganhar, o cler(l ter:!. pcrd:do muito na sociedade 
brazileirll- (Apoiadoz.) . 

Sinto pois, senhorc:>, que o n~>br& minisi.J:o dn 
justiça em seu relataria enuneia.ss~ duvidns a 
respeito do 1lireíto que pôde ter o poder eeclcsias
tíco da intervir n:J. crew;iio da,;. faculdade~ theo.
l ogicas. (Apoiados.) 

Eu. não ereio que o Sr. min:stro ndopte essa.3 
duvidas de q11e f;llla; 1:cconheço no nob.-~ mi·. 
nistro da j•t stiça tnuto. illustração, que penso ·a 
sua opiniiio ha de, em y~z de ~er conkaria, S<lr 
conforme á minh11 opiniãq ; . não folguei porê m 
de ....-er enuneilldas pelu INV.}roo semelhantes du· 
vidas. porque du-rldar de um direito. que incon· 
t esta.velmente se tem ê perder força para o stu
tentar depois qua•1do f<lr predso suste11tnl- <i . 
(A.poiaãqs. \ .neptln; estou· persuadido que o nobre 
1ninistro da j ustiça adop~ a opini:to q11e enun·· 
ciei , porque é a unica eon>ent~nea. · eom os 
nossos direitos mAgestaticos , e propri~me11te eon
stltueionnes. 
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SESSAO EM !8' DE JlJNllO' DE" 1855 
O ·sn. P1~T'O DE CntM;; (com fm·çn·, ' - Pa· 

nce incrível qu~ se dig:t i;;to n'um pa:z cat\lo· 
lico. 

O Sn. P~>nllir.A D.~ Sns.~ :-Olhe, não n1e cxcom
nuln:;ue. (Risada .. ~·-) 

O Sn. Pt:<Tol · o :; C.lMPOS : - _A exr.ommnnh_iio 
ba. de ser umA r~spoSI:<\ eategonca no setl dts· 
curso. 

o Sn. P~::r:r:m.• DA S tL v.,:- J[\ cstolt com medo 
<ln r<!sposta. (Risaclas.) 

O Sn. P;~Tol n.: C.L>rt•o~ : - ·ralvcz tambem 
Jl~!!Ue o dirdt.o de OXC.lmlnung;.u· no poder cspiri
tu;l !. ·· -

' C>•u.;tio-s~ vcwios ap<u·tc>'.) 
O Sn. PenEIIt.:\. D.\ Su.Y.\ ~ - Pnssnr~i ago1·a, 

senhores, a fazer ~lgtlmas olJservaç.õcs :'!cerca da 
lei <lu lti de tieteml>ro d<l 1$;)0, sobre terra~ pu
blicas e colonisaçáo. Te,·e essa lei dou3 fins, o 
primeiro foi JiscriminM' o domínio publico dn pro
priedatle i ndivíd'!al, tom !Ir. contn_ PC!'' parte do 
governo da p rvprll'<.lnde pullhcn, dt\' ldll-a., demar
<:al-a e yendo:-1-a: o segtu.d" fim ~oi htdi tecbm~nw 
fittmhir a colonisaç;io para o pa1z. 
Cotn~çou .. s .. -) n exeçtu~ão dcssn l~ i cotn o& regu 4 

l:unentos· u<l 30 de J:moh·o, .i& :H o.lc Abril c S de 
:>.laio d~ lSiH publicados pelo gJYerno, c q ';IO esta
helceiiio as ropnrti~üc; quo n seu ca;·go esttves~cm 
a ~ua e:teeuçiio na có1·t.e c nas pro1·incias do lffi· 
p et·io. 

O nobre ministt'O do imperíJ di:&-nos e1n sett rcla
t,H'io que, alem da repartição geral, quntcu ins· 
pectorias e delegacias daq uell;1. dependentes se 
uthiio j {L cre:'ldas nas provineins do Par:\, do Ma
~n·.h:'l:o, do Amnzonns e Jo Pat·anã. 

(O $1·. riscomle de Baep:mdy, pi'O:si!lenM, tm·na 
a Ot"cupa'' a ca<ki1·a.) 

Sou um dos ap()\o~;i>ta~ d <> l~i ; dclla espero gran
des l'ens pnrn o p:liz, c por isso q ua!qncr d~n1o1·a 
na. sun 11l~tH\ ~xe l.! u çtio n t•! pa.rect!: mú; üesejaria 
v~r creadas, se n :to em toJas as tn·o,·incins do 
ilnperio, pelo ruen•Js naqucll~ em que já c:dstem 
actunlmcnt<l rmcleos de colom<~çi!o, as delegílctas 
0 !nspecLorias de q ne trati\o os regulamcutos. 
Anncxou -sc Íl rcpnrtíciio d•ts terras não só tu:.lo 
q11nnto concerne i1 tnecli•:·•'O, dcnu•rcncüo e \·andn . 
de Lct·ras e c .. lonisnr.iio, se não tambem tudo quanto 
di?. respeito i• cat,chese •le indios c colonias mi· 
Jlt:'lres; se o fim c.l:l l~i f·Ji prep:\t'tlr elementos para 
n colonisaçi.\o do pnlz em gr:ut•lc escala, pnrcc~-m~ 
que se d"VJ ot·~auisar_ l'C)Jarti~ües uo. turl'l\~ p~lo 
111enos naqucllas pronncins ontlü cx1otem J t nu
clcol' Je cohmi:i:l~:Í•J , ~ unde hn terra< que cump,·o 
ser restituídas ao domini1> publico. 

N:lo ê nas nctnacs pro\·incias em 11uc ha Cl'<::LJas 
delegll.Cias o inspectürins que exístc1:n colonins 
fllndndas c terras. o. medil·. dcmnrca1: c \'endcr; 
ua3 pro'\·ínoios de S. Paulo e Rio Gra.nc.le uo Sul, 
pvr c:-c~mplo, ha nccc~ssitlauc urgente de trat!lr-sc 
de exe~utur a lei, nll..> só por t~r colonias, se não 
tambem porque as ten·as e o clima se prest:io me
lhor nos colonos europeus : não teme o governo que 
com a demor.l. da c:o.ecudio da lei as terras SCJ:io 
possuí~as por intrusos ·P. de11ois maiores difficul
d~des .encontre a ex~~uçào da lei para poder medi ( 
e acmarcar scmelhantc3 terr<Jnos? 

S<'i q_c.c a t'epartiçiio d v tet·rus tem trabalhat.lo 
~ muito, c tem encontrado a melhor boa vontado 
da parte do nobre ministro. Esta mínhs declara· 
(.âo basta cou1ô resposta ao nobre deputado por 
::;, Paulo qúe hontotll' avançou nesta casa que nada 
so tem feito para a e:.:ecuç~o da lei de 1~ de Sett:m· 
bro de l :)õ:). Jl s~ tem feito alguma cou;;a; n :lo 
basta ; desejo, peço mui!.(' e mai~. 

Po)direi licença no nobre m in istl·o do impcrio 
_para pe•·guntar-lho quaes t1M as provid<~neias que 
tem totWlJo p:u-a ílize~ com que M provincias que 

pela lei de 21 ele Janeiro de ISL2 tivcr.i:o a '?"E-
eess:\o de 1~ - leznas de terrn com n cond;çao 
expre~>a de scr·em npplieadas li. colonisaçi.\o, tra.
tem de n1edir, demurem· c tomar conh della..;, & 
ptw=l-u com colonos,' ' como o exigia o corpo legis
lat ivo. 

Merece de certo a qnestão que o . s.overn,~-gcral 
lance seus olho• para que AS provínc•as acf!1~u~ e 
cnmpriio a concess:io que obtiverão do corpo ltgls· 
!ativo ha j4 l:l nnnos, ou abandonem..! se não 
podem ou n:lo querem; o p~ra 1111e ellas n~o oomem 
r:lcliberaçõe3 ou .pro,•ldenc1as qne JI?Ssao tr de 
encontro its delil>eraçües e tJrOYidenc:.as q1~e por 
parte do g•>vorno geral se esta\Jel~cem para :\ 
e~ecuç-l,o da lei de I ~!Ú· · . . 

Conc•>rda o n~bre mtnistro com o dlgllo d1 rector 
geral dns terràS publicas em que se d~vem sub
dividh· os l<>tc; de 2~,()1)) brnças qu:>rlrndas de 
ten·~s. afim de facilitar sua vendo! nos colono~ •• e 
f:tmilias de colonos pobres , para os quaes sao 
excessivos a•1uclle~ lotes de ~:;o, 000 braç.a6 ·r • 

0oncorda tambcm em que,em \'ez de se ~enderem . 
os cumpos de creação de gados que _ ex1~tem em 
di'\·e1'$ns pL'<J\'incias Jo imp~rio. e>peclalmentc n& 
do Amazonas, se arren1em por _prazos,. nftm de 
lhes dar maio1· valor, e seren1 ent:r.o vetuhdos ? 

No ca<l.o de concor uar pretende pcJir M corpo 
l(lgislativ•J aut(}risação para o poJ.er faze•· ? • 
O~sehvrilt sabe!-~. porque além destas_ modtfiea

çõe.. lembradas para a exueuçiio d~ lct, al~um:ts 
outras me p!lrccem neecssnl'i:H, e qtto ue p~ssa-
gem :tpontaNi; _ 

O art. 12 da lei de lS de Sctembt-.> dll HJ,•O orclen'L 
que os lotes de terras publicas se venuito em hasta, 
vu fvm clell:t qu:u1du ll:1ja · aj~ste, s~nrlo a. tran~
ac•.~o feita no thesoiU'O publ1co. com nss1stencla 
do director geral dns ·terras pubhr 11•, ott n~ th~
sournrias C()m a do dcleg~do, c approv:1çu.o do 
pres!J entc da p•·ovincia. 

P<'T"tmto eu : a Ycndn etn hastn publica· póde 
ser r~ih qnotidiannmcut~? Niio, ha J.e to!r ópocas : 
terá lttnar·cm certos c determinados periodos an
nuneíndos coru ant<lce:lcncl:~ para chllmll.r os pre
ltmdent.es. 

X em sempre, p tis, os prctcntlcnte ,; eacontrão 
h:~sta pltblícn para comprar t<Jrras, em que pr~
tcnulÕO es~belecer-se. Tanto é Isto ve1·dade, e nao 
conv~m Y~n lcl·a unicamente em hll.;tD. publict\, qu~ 
se a :lmitt' a tl'Jln$ncr.ào f<ira della. · · 

!lfll$ pam '}'L<l t~llttL~ fo) l'rn(llidlldCS, q UC hi1o do 
occupllt' os pretendentes, d.Jmornl-os, cansal-~s ? 
Parn cxi:;ír att:licncias de tribunM&, deliberno;ues 
do thesouro, appro\'aç:.io de presidcutcs 1 Tomn-se 
um processo m~roso c dispendioso. Infeli~ll!Cnl~ 
t ml.:> o que p:1..;sa p~r tllcwuros c t besout-al'Utg e 
nm no~ncn nca\lar. (AJJOiados.) 

Que.r-se que o colono ache tLp~nns ehegtte tet·•·aa 
para comprar? Pois bem_: c lias qunn,lo forlto me
díd;lS c llcm:trcaoiM for:to p~los lnspectoru aTa
li:ulns. Qnetn preten lt!r obtê l-as ÍÓl'tl dtt !Jagta 
publica dirija-se á dircctoria ger;1l ou ú.s •lclega
cias; voj~ IH terras que quot·; devem c~t:lr des
criptas c com .seus flreços ; receba um documen. to 
para -pa:;nr o preço no thesom·o, ou thesourana, 
ou collectorln~; pago o preç•> receba um documento 
que lhe dê t.lí rcito a entrar na posse do que com
pro ;!, Sclll delonga, s~m demora, sem'díffi._;,lldades, 
sum dcspeza. . . 

A M de 18 de Setembl'Q do! 18:>0 exige pa·eço â 
,·ista; julgo conveniente modificai-a nesb. parte. 
Xão adopto a opiniAo do nobre deputado por 
::>. Paul,, <JUe hontem fallou, e que qutr que se dl> 
urras tlc gra, a. Essa opinião dcafavoreee e não 
protc~e a c~lonisaçio: é um erro perfeito. E' :pre- . 
eiso ctsr valor is t errn.s ; é preciso o systema da. 
'<'enda. e v<>u n~ais adiante, é preciso crear u~ · 
impos tA> annuo sobre ellns. Logo deseavoh·erel 
esta 'idêa. Digo, por~m, qne entra dar ·t.errns de 
g.-a•;a e vendei-as a diuheho á. ' ista, póJ~ h<wer 
u :n :neio ~ermo para ca ;os cx~pcionnes. Fali o d& 
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-con \'~nie•lcia. de aJoptat·-se ~ v~n<.I;J. a pra2 > para 
animar os colonos p ,bres, para coadja\·:u· as soci~
dMes qt\e se qnizet·em fundar compranJo terras, c 
fo>rmanJo-s~ nellas. nucleos de oolonis:tc>io. · 

Tanto o s~·stema de facilmente enc·Jnll·at· e com
prnr co colono os lotes de ter•·as que <.leseja, como 
<> de vendei-&~ n prazo, foi e é adoplndo nos Esta-· 
!.os-Unidos. E' é a i~açiio qu<l n. csto respeito nos 
deve dar lições. O systema. sobre tel'l'as do domínio 
publico foi c é nessa rcpublica habilmente desen 
Yol\·ido. Tem-se feito todas ll.S expcriencia.s de 
melhoramento, e o q_ue alll o.ctualment<! \'ígora 
CQm~ mais pcd~ilo é o que ueab<> de enunciar. 

Fallnrei ngora do imposto terl"itol'ial. 
Para 1nim é fõra de duvida a sua necessltladc. 

Nito o quero sobre as terras hoje possuhln.s, quaes
quer que sejão os titulo5 do pos ;uidor. :Mas l!llero-o 
para :il.i! terras que se vão medir, demarcnr e vender 
pela Npartição respectiva. O imp~sto territ.orial 
nasceu com o prOJCCto que f~i npt'e3entado na 
cnmarn elos Srs. deputados n a sess:io cb 181'~- C11llio 
n '> sen ado com::. inopportuno .... 

O Sn. l'l!nus:- O jmpos:ü mat::t a colo nisaçiio. 
O Sn. ~E aBriU. D.\ SILVA.. : -E' ainJa. um engano 

seu. E u niio s ustento o imposto olebn.ixo do ponto 
de vist.a dos intcrcss~s do thesouro p11blico, sim 
encarando mesmo os interesses da colonisaçtto. 

Entre uós ha de succeder o mesmo quo succodeu 
nos Estados-Unidos e na Anstralia. ~::t republica 
nor te:americana n i!o se cstal>cleceu no principio o 
imposto. :Mas vi o-se que os especulador~s corrérão 
tnmbem para a> terras publicas e comprllvão loto.s 
C)m lugares que lhes pareciiio suscepth·ei s de aug
mentnr de preco. D~ixav,io improducti"a< ess:.s 
terras suas; nolo a. vendíão senão depoi~ de an no;, · 
c quando seus lucros e rã o enot•mes. 

Ora, os. cJlonos procuravi\o torl'n$:, c nU:o ns 
nr.haváQ senfio r~r preços fabnlosos, porqu~ os 
espeeulndores erao dellas senhores; e ~ssas tcl'l'aS 
uem erào po\'aa<.las e nem culti\"ad:J.S. E~tabeleceu
sc sobre cll:u um imposto annuo. For.ro d rlsappa· 
t·ecendo esses inconvenientes; com o impos~o, aim.ln 
q uo modico, só põd~ a terra ser cultiYada. 

O mesmo facto se deu na Austrnlia. O govet•na
dor pedia a instituiçiio do imposb territorial como 
tlll\ beocfteio para a colonisação. E obtc,·c-o do 
~o1•erno inglez, o a colonisal)ão ganltou com elle, 
c aa melhores terras deixárão de aceumulnr·se nas 
mão~ dos c.;pcculadorc3, qua li.> conscr,·ay:Jo incrt~s 
nttl podcl-ns \'endcr pJr altos preços. 

Entre nós, quar1d0 começarmos a 1·enda das tor
rAS, o quando começar a eolonisnÇiio, \'dremos de 
eert.o reproduzidos os mt!Smo~ iucom·enientes se 
n :io <:st~thelecermos o imposto tdt·ritorint. 

l\luito lucro\'11. com olle o thesouro publico. E ' 
p11ru. os E•tados-Unidos, pn1·a o Cnnndi•, para a 
Austrin, um dos ratnoii ma:s cl~\·adus ela receita 
publica. Para nós o ser>i tambom com o a n<.lllr dos 
;;empos, e até umn fl'ando vantngem nos trará do 
certo, c é habilitar-nos a acabar o e~tingu!r onti'03 
impostas quo e:J.tstcm hoje, c muito vex:lo a socie-
dade brazileira. . 

Pelo lado da. colonisa~ii:o mais nindn · temos a 
ganhar. Assim se obriga a não ddixnr inert~ a 
terra; e sua producção nos trará no1-as riqueza$ 
e vcr-se-ba <:rescer a onda da colonisaçtio. 

Senhor.:s, ba uma industria, CMI'cida especial
mente na.s províncias do Pará c Amazonas; ,; de 
se colherem productos naturaes, como a salsa, a 
gomma·elastics, oleos, etc., na~ t erras devolut~ 
do domlnio publico. . • 

Temos obrigaçi!:o d~ meoiir e demarcar ·essa~ 
terra~. Niio sou de opiniiio que· se prohiba ·inteira
mente tal iudnstri11., niio so porque se eaus:lria 
grande mal á. n u.merosa classe de cidadãos pobres 
que vivem della, senão tambern porq;qe o <'.Om· 
mereio daquellu províncias muito sentiria oom a 
6Ua falta; mas entre e prohibir a mencionada indus-

! 
I 
I 

trio e tr.J.lar d" r e,!!;nlarisal-1l, e t·~stituin.lo no the
S<?ut:o q':'e é o don!l d~s tdn-as, e qne portanto) t<:m 
dlrClto ~ parte ele s ua producçiio, os di•·•>! tos que 
lhe cabem,. h<t um meio termo ; é exigir da'{uelles 
que se q1.1crem entregar a tal· iudu.st.rit1 titulos que 
p3g ucm um sello. 

UMA YO:r. : -E' embara~ar. 
o s~. Penr::rn.~ D.~ SILVA: - Nà() embaraça, 

rcgnlnl'lsa, e ao me~rno tempo dá ao thesouro o 
que lhe ·pertence, visto q.ue é a indu;trln <:xc:·cida 
nas t erras do dominio )")ublieo. 

Ul!A. \'OZ : - Antes um imposte. 
0 Sn·. Pem:ln.\ n . ._ S !Ln: -Crear um impos to 

sobre a prodaeo:ã'), ou ex.igit· que tirem titulo3 de 
que paguem sellos aquelle.s que quizercm ex~reer 
esta industri:l, bem '"'' o nobr~ deputado que n 
o pini1io mais favora\•el para essa gente pobre .; 
indubila,·clmentc a d tB titlllo3 ou permissões. 

l:Ia ainda, scnltores, na lei do lS d~ Sctcmb1·o 
ole lS!'.>O u m principio com o qual não me conÍormo 
e n falta de completa e plena gn.t·antia e se~nrnnçà 

.da. propriedade das terra.s que sç comprão. 
O art. 16 Si 4• determina que quando na teiTa 

Yendida se descubra alguma n1inn, fi'}ue cll:1. 
sujeita ás condi~ões e onus que se marcar~tn . 

O individuo <jue sabe que comtm~~do um terreno 
começando n. líenefieial-o, póde perder toJo o se.i 
tmbalho, todos os beneficio,; que tive•· f~ ito n<> s~lo, 
o frncta do seu ~uor c de su~s fadjgas, se por ven
tura se descobr.r n'> SúU sc•o alguma mina, sem 
duvida desanima, e repugna comprar tc•·a·as, ou, 
qnnndo as compre, treme de faz~r ncl\as bem
ft~ltorias que veuba a perder. 

Ora·, a venda das terras publicas, feita com t Jd as 
ns. garalltia3, deve não St>mcnt~ comprchender a 
superlicic do solo, como tamhem tudo qnautó nelle 
so enccr;·ar1 pam ~ar uma completa garttnt!a c 
sel(UI'an~a. aa propnedade. 

A.ec1·~sce, senhores, que poa· e~t~ nrt. lG $-tu ile 
colloca•·á o comprador. de terras publicas em peior 
condiçü.o do· que os nclllti()S possnidm·cs de torras; 
a Qrd. li v. :!•, Litu.!o creio que 23, d~clarm·a pr.)• 
pricJade do estado todas a$ minas cncontraJns nn 
terra; 11\:I.S a lei de 27 de Janeiro de 18~9 rc;ogou 
essa di;:pJsi~.ão le:;:islativa, c deu ao proprietnrio 
do t er reno o dire it<> de extrahir o ouril ott metncs 
que nelle encontrasse. 

Como ,; pois que de,•cwos deixar o compr;J.d<>r 
do t erra ,, segttod,, a lei de Hl de Setcrnbo·o de 
18JO, cot e">nlliçiio inferior ú. dos netunes pcs>ui
dore.< '! 

Passarei agorn ~ di..:~r algmna e)usn a rrlsp~ito 
de eolonisaçilo. 

Todos os annt>s sll di.;eute na eamnrn esta im
po•·t:lnte materitl, eu mesmo, no nnn•> de 1~. 
pronunciei um dise•arso a 1-ospeiLo della, l\O qual 
e•mneiei minhos ide as bem claramente. ( .dpoia· 
dos.l Todavia julRO mesmo eom·cni~nt.e qu~ a 
discutamos ainda e sempre. 

Repito ainda uma vez, nllo ba colonisação se
não a esponta11ca I apoiados); long-3 estamos talve7. 
ainda da época em que para o Brazil aflluim 
a emigração, como hoje se preei~ita. para o Ca
nadá. para a Australia, -eara a Oalífo~nin, e pam 
os Estados-Unidos, que sao os rivaes que encon
tramos, e rivaes que chamão no seu seio qu.asi 
todos os individuas que a.bandonio sua patrio. 
parn. vrocunu novo solo e fot·tuna. O go1·erno 
inglez gasta abun.lantemente dinheiro vara au
xiliar a emigração para sua3 possessões. A França 
paga passagem para aquell•s ·que ae querem Ir 
domiciliar na Argelia. Os Estados-Uni<los nada 
gastAo hoje, mas já gastArão multo. 

Eu não creio em -colonísação senão do! curo
péos; ti a . nnics qne nos serve. 

O Sn. F&alUz :~E os chioa do 51'. minWro do 
imperio? 
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.o· Sn. 'PEREIIl., "·' Sn .vA:-PQd., ser que rnzões 

e boa~ t·azõcs tives:ie o ti r. nsinistro parn. m:a.n
d.-.r Yir por conta tlo go,·el'Uo e <listril.>uir por 
Jtu·.rador~s os cllins de que fnH~ o nobre depu
tado; mas isto não fórma t'Oioni.,;a~i'io ·: são tra
btdhador~s pal'a supprir a falta de b1·açc>s escravos: 
como tncs podcróõ prestar, mas nunca como cc
louisa~ão. 

Parn os Estndos-Unidos acbão C•S emigrantes 
e·uropêos n1wi~s s~m pl'C pron,pto~. p:~ssogens 
mer.ores de dous <el·tos do que pal'rl o Brn2il: 
s.'io in citado~ l>Or· uma imprensa que pinta a 
,·cpqblica ~orlc·American"' como um edeol, aonde 
basta chegar para . se começa\· a enriquecer; além 
de ser um _paiz t ranquillo, de segursn<;a pe;;.~:tl 
e de propr1edade ::;cul desordeiros, nem nnar
chistas, nem·re,·olucionarios; nos Ust:ldos-Uoidos 
aehão ou tro.balbo nns cidades do lltora.l, sem 
con~urrenci:t de brn~os cscrav•;s, ott lotes de 
tenas no interior, on j:i pmpamd:1s C<'m uma 
cboul?ann c principio dç cnltiYO, inJustr io. do 
nm en<·.nno emp,·chendedo1·, Ot\ t~rras ,·ir:::ens, quo 
comprüo com facilidade, e de que tomlio logo 
posse ; utt enc~nt•·•1o numerosos m1cleos de com
pntdQto.s, em cujn companhia se revi r c un l~m .. 
lornnca .dtt pntria e do berço; encontrüo estrada~ 
..!c r.,n·o, que os leYiio por prcco· comtnodo n 
l od•t n parti!, vnporcs e ,-;as. de communieação 
que diio . ;nl.t· aos seus productos, t Jrnando-os 
:lC\lessiveis a todos os mercados. 

Entre nús 1.nio hn a fazer. :) lj>Oimlos. ) Pre
cisamos porém nno !lesanim:u·, o e~tudnr os meios 
que ~os u~\'Cm _ habilit:u· pnra conseguirmos tão 
vo.ntl\JOSa pos1çao. . 

Seri•, como pretendeu o nobre dcp11tado p >r 
S. l'nulo, mandando o gn\"erno vir por sun conta 
c-.(lionos curopêos? Dcos nos lh r e desse systema. 
O R,,;-etno ho. de EntraL· indirectnmente, nilo di
l·ectnmente. Nem o~ colonos curopêcs ,.,~m pnrn 
o Brnzil Sllbstimir os cscra\'os. Nilo: siio homens 
cuja ambição ê po~suir uma propl·ied:tdl' .e emi
<)U~e\·l'·S~ ! S;io homens ql\c · \'e tll entrar. pn1·a a 
terra como sua, cultiYnl-n como sua, .e p:H'n si; 
quo ~rnzem suns Lon.ilias. pn•·n se cslnb•lcce•·cm 
o ficnrem n.o p11.iz, ndupt:.ndo-o como seu, l i:::an
uo-se no l<Cll solol, tor nuudo-sc IJrnú le:ro<, o bm
:zilciro; sous descenth'nl~. 

:1\';io :lercdito nos ccntmcto;; de ptm:m·in sP.n~o 
<:omo tr:'tn~i~ãu ; n unc:t 110dC1n ·constituir coloni
sação na for~n <In cxprcss~o; nnncn udmittirci 
o pl'iucipio ~~ ser .0 g-ovenw quem mnudc _ vir 
colonos: aux1h'' a ,.,lllla cle!l,,s unlcnmentc. 

Aet·t• 'SN.~, senhores , 'lUC tun dos llH:!ios mnis 
pod<:Nsos Cl•l fuvo1· Ull ~ololli~açA1a SCl'il a cxis
t~uri:l c olc,;::nvoh·hncnto Jc nudc"li oc coloui
~açiio <:nlrr. nus. Aincln llistO c,;tOll t 111 <1C$ACCO!·tlo 
CODl o nobre tkputatlo pol' ~- !>nulo qnc niio 
'lu~r nuckos tlc colcmi~aciio. Emquanto cs ll>iO 
tlvern~o>s n ·\0 tcr~mos colonisnólo cspont.'lnt:l. 
Os nuclcos tlc cvlouis.~ç.:io são o tu·ado em fon·or 
do l::t112il que ha de repercutir nos nnrücs l!uro-
péns pl\l'll u~~rahir a col.,ni.;;açiio. ' 

Ü$ p:n·cnt.e~, os amigos, os conhecido~, quo 
ficár:io nn E1oropa, sabendo quo os que se csta
belecértto no Bmzíl YiWn1 fdizcs, ganhiio fo1·· 
tuun, virúõ apôs cllcs, pr~cura!'t\Õ imita)-;)S. 
{.4poiatl.as.í O exemplo ua colonia de S. Leopoldo . 
ah1 es ta _plll'~ proYnr a e1ficacl !l . .teste m~lu; . é 
pnra o Rw Grande do :5n! que corre maior emi· 
~;raçiio de colonos em~·I-~os. E' um grande meio 
t!"SC ~c que se pôde e se deve lnn~nr mão: ê 
por l $SO que cu appl'()vo plenamente· n deli
beração do go,·crno, concedcn.Jo umn quant ia P<'r 
cada. 'l.m ~iono, _que alguns em!lresarlos con 
tmetarao llllpúl1:lr para o Brnzil; o Dr. Blu
mennn, n ensa Schrocder. S .• \. R. o :;,._ l't'in· 
cipu de Joiowlll~. o Dr. 1-'u i\'rc, o 1\Uljor. eael.,DO 
Dons dn Sih·a, ó C<•nde Moutra>·cl, . contnictãr-Jo 
COUl O ~\'•:1110 f~Z<'r \'it· 111\1 ~erto 111\lUCI'O de 
colollo.' s, e i~ruHW cotn dlcs nuclcos de coloni-

sn~ão {>tn t~rras proprias, óu compradas, me
diante utu auxilio pecuniario por cnda um co
lono. 

E is II'IUi o Tcrd;\deh·o systema. que nos ha de 
ir ~nbilttando p:u·a n eoloni~no' estes c outros 
rne1os sao os el•,mcntos mais conducentes raro. 
o nosso grande dcsidc>·atum. . 

Nilo ba~tào sómente: nilo S~l'Í'I. tnmbem conve· 
nientc qu~ se auxiliassem publica~ões em favor 
d•> Drazll, rci"lndicando na Europa o seu cre
dito? Ki'io sQI'h cnt.iio mnis conveniente· .ainda.· 
auxiliar a e1·e~~o de soeiedades, quer na c6rtR. 
quer na$ pro,•incias ( apoiadcs ), pnrn o fim d., 
comprarem terras, e r.dlns f.tndarem coloniso.
~~· de familia!3 que mandem vir? 

Não ser:\ conveniente tambem t...mar algt1mn. 
proviáencin. n. respeitei do 1mpost·l de anc(lrage.m 
para os na,·ios q1~e t-rouxerem colonoJs? · 

O Srt. F.e:nrtA7.: - Nfio Íalle oestns cousns: e 
pri-gat· no deserto. 

O ::>n P.tmo:mA DA S.tLY.\ :-A lei que está hoje 
em ügot• é a de :!l de Outubro . <lu 18~ll. mAn
dndn executO I' com o rPgulament·. de 2C>de Abril 
de JSU: ·fo.>i ~eu fim dispensar do i1nposto de 
nncot•agcnl os navios que trouxessem · colonos 
paro. o Brozil. Mas nclla. ni<o Ke falht senão de 
tl"ba!hadores propriamente ditos, e nem todos 
os colvnos siio trnbnlbatl.ores propriaínent.e ditos ; 
muitos wm vindo e com fortuna, dobrndnment..l 
uteis para o paiz, porque augment:~. popula~.ão 
e capit.aes: vem f,!lndat Jogo · estab~lec,mentos 
agrícolas; esse~ nao entrao na classe dos trn
balhil.J.ores: nlém disto nos inspcctore.> de alfan
de::ras cabe o arbítr io de dedarnr quAcs são os 
trnbalbadores, c de quento é -o nnvlo dispcnsru!o 
pelo imposto d11 ancoragem. Hesull:t dnbl q~e 
entendem como querem, que os arma<J,,r~s llllO 
podendo calculm· com as cle.•pezos que teriio de 
lnzcr, hesitilo Je cwpr egar seus nnvios na c<>n-
ducç:lo do:; colono~. . 

Admitta-sc o tirineipio firmado" po\o gov~rno 
ing\ez, fmnccz, lielgn c :~llemiio, de consagrar a 
propol·ção do um cólono p:n-a dou<, 5 toneladas 
ilc um na\'io: i;;.cntem-se do imposto tnntn.~ to
nelndns qllnnt"s eorrespondâo ·a \1m colono <] llC 
trngn o nn,•io: ntti ossim Sol pvuc regulnrisnr o 
mun(ro quo pódo vir em cadu um na\·io, c es
tabelecer conuicõ~s fn,·orn,·cis ll colonlsa•;ioo. 

s~nhol'<?S, nm f11cto se deu uithno.mcntc:>, qu~ 
nos- tem n todo~ rc~·o ltaJv : em tlm ou dou,. 
navios portu~tut·~08, leYnndo ccol<mos de l'o•·tugnl 
Jlllr:t o Pnl'oi, os commar.dnntcs martyri~tlrtio 
nqacllcs info.:Lz. s com mitos trato>~, o ntoi n algun~ 
n•"ti•1·~o à fome! u~ jomncs denunchh•Jlo e• te~ 
!netos oo publico. E' preciso que pl'nYitlcnci~mos. 
Nolo é possiYcl cru:ror 03 brn~os uinnte tlc t.ncs 
Ml'ocit.laucs. ~iio c só ol interesse dn colonisnc,,iio 
que com tucs fnclOs so!Tre, impossiuilit.ando ou 
P<'lv 11ocnns c1n bar:1çnnuo a ''mdn de c.oJlonos, 
'lU<' F.c JHin IJUP.l'em snj~itnr n pnunr os m~smo,; 
trno1sc~. 1'' n lmmnnidii.Lle quo clama pela pu
niç;io dcss~ erim~. (Apo;ados,) 

Sei bem, scnhoNs, que tt jul'i~\ltcçüo Jo pniz 
niio e&tendc além do seu territorlo, rcprescillado 
no mar ou pela zona m;lritima, ou pelos nn,•ios 
de sun uandei.ra : sei bem qu~ ntio podemo& 
!>Unir no Brazil crimes praticados por estran
geiros n. bot·do de n :tYios estraogeirtls, contra. 
cstt-angeiros, e em ruto· mar : cumpre porém en

. tendenno-nos com ns nu.lOridndo•s desses P"izes, 
coodj uvnl -ns fur te e ene~gicamcnro pn1·n n puniçüo 
ue- scmelhnnles crimes, (,tpoiados.) E' preciso 
pTOYidenei:or f.llrn que SC lltlo rcpit.ão actos Ui.G 
abomina,·eis. · . . . . 

Illuitlls "'ltrns consiolerac;ões deseJa\"a eu cx
p~ndcr; acho-me porêo\ bem fatigado.; temo 
nl.>usar dn pncrenein benc..-ola da enmo.rn. (X"t1o 
-:~powdos.; \'ou terminal' em pouc::uf vnlanas. 
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Sen'b(lres, uma das mais urgentes necessidades 
4o paiz, . o meio mais azodo . e mais · proinpto 
para a e<>lonisaçiio, o elemento mais certo de 
leTar·sc a riqueza:, a população, a civilisaçio ao 

·centro .do paiz, é o. desenvolvimento das vias 
~9 . eommunicaç.l(l, é: 11 anima.çlio da navegação a 
vapor,~ a eonstrucçiio de estradas de !erro. (Ml'itos 
ll~iadOI.) ' -

En nasci na provinci11 do Rio de Janeiro ; 
eou seu representante; e<>nsidero que a estrada 
de feiTO do -Rio do, Janeiro ao ,-alie do Para
hyba «tUe se está construindo, é a verdadeira, 
<I a pnmeira via !errea _ do- Braz i!, e creio me11mo 
que 0 ' será . da Amcricll do_ Sul pelns proporções 
que deve · tomar; olferece ~das as -~araatias para 
que no futuro o goverao· não SeJa coagido ao 
pagamento da garantia de juros, com que a pro
t<tgcu ·para.- poder. ser contractada; .mas. creio tam
bem que as estradas de !érrO que se .pretcnJc 
construir em Perna·mbuco, na-Bahia e em l:i. Paulo, 
.ae nüo otrerecom tão grandes vantagens, oft'oreccm 
todavia tentas quantas bast.ão para que as prokja
mos sem~ menor susto futuros empenhos do tbc-
aouro. -{Apoiado#.) _ · 

O meu maior prazer .como fluminense foi vor 
lançar--Se ·na terra da ·minhn província os trilho,; 
de ferro ·que a tém de enriquecer-; -c'JmO hrozi
lelro o meu maior prazer -é poder concorrer p .. ra 
que as províncias· de Pernambuco, de Bahia e 
de -:S. Pãulo;· gozem de estradas de !erro, visto 
seu -solo o -SUltS pl'odncções sufficientemente .ga
rantirem eomo· garantem ·a eonstrucção .dollas ; 
não sou exclusivamente; quero-o .bem da minha 
provincia,· quero o bem de todas, c~ton prompto 
o. concone · para- estender sobre ellas os bene
ficios que para minha pro>incia ambici<>no '(apoía- · 
dD$) ; . desejo mesmo que o governo se ponha A 
!rent& do ~<ndo.mento- nns tres estro.dru~ de ·ferro 
de ttue tr:.Lei com o mesmo nroor,'com o mesn\o zelo 
de beneficiar essas localidade", como se portou para -
com a estrada·_ de terro do Rio de Juncuo, {Apoia· 
d<IS.) - . . 

Eu, senhores niio tenho medo da garantia do 
juro quando e dada l'a~a obras publicns de -tllo 
grande interesse (apo>ad<ls): se as rendas do puiz 
.,.;;o em decadeneia, .eom(l aqui se nos disse1 o 
ou não r.reio penso que o meio de levantru-as 1 
logo; e fuél·as ftoreece-.-, serão essas estradas de 
ferro (aJ)Oiados); porque ellas slio as ·grandes veias 
que se \'iio abnr ·para o ·angmento d& popula
çio o. da produ~ilo, pa-ra o · desenvolvimento da 
riqueza, para o augmento das rendas pnblieas, 
e para um brilhante futuro do F•i~ (apoiadO$) ; 
quaesqucr despC%9.9 que _ fotça o· g.werno seriio 
ai l-Amento produetins; o tbesouro p~lico será 
compenudo com usura; quando rneamo- tiver de 
J'C&II5ar porte da garantia du juro, e.,ró.. esse dls
pendio um nanço &obre o futuro (apolalfOs) : a 
na\·cgaçilo n vapor, as .,.ias de communicaçãc, 
as eetradaa de ferro, todos os melhornmentos 
materiaes emflm. que se promovão nas dilrer~nt.ea 
provineiu que . fonniio o territorio d~ Brnzil, de
vom ehan1ar toda 11 nossa sympathia, toda a . 
eoadj u v ação nossa, e a do gOverno ; são_ obj~etos 
que mais importancia lbe devem merecer (ap&ia
dos); · .esta é a verdadeira. politica, a grande po· 
lltica, que devem seguir, e -praticando· a eete
jamos cértoa que o futur.:. sem mais lls<>ngclro 
do que .todos· os sonhos dourados que poss~
mos ter ... 

O isw. Ft:aJU.z :-'-lsse é uma censura. 
0 Sn. PI:R&IRA DA SIL\"A.:-Póde ser que O 

nobre deputado com a sua vasta intelligeacia acho 
censura nesta• minh!IS palavras, mas declaro-l11e 
que n&o C-Jnsuro a ninguem; estou_-aprP.sentftado' 
idéas --que tnli- vêm ao espírito, e estou· persna
did::. que o paiz está -cansado da pohtica das 
thcorias, dos -lu-tas de partidoe, -e para- seu de
aenvol\"imento, para bem ·das suas mesmae lne-

TOliO 2. 
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tituiçõca, ins~ituit&s tão liberaes · como as quct 
go•a, eom{lrehende que e$la é que é a verdr.
dei~ polit>ca que deve desejar, e que, !e_ita e
(lrattcala por quem quer que sejs, applaude e-
abraça _com satisfação. (Muitos apoiados.! · . 

Senhores; julgo mesmo que o paiz ja se n~ 
importa com as discussões puramente de prin
eiptos políticos, e que -anceia. que sejão este~ os. 
debates que occupem a nttemção da camara do. s
Srs. deputados (muito~ apoitldos) ; IJ com ollet~> 
que u paiz aa Interessa, e hoje que os 4nimoe
se a~hiio calt~os a -oc_ca.sião é a mais azacla, o 
enseJO o mo.1s proprto para que concorramos 
todos com as nossas forças para os verdadeiros 
progresso~, que são os progTessos mat.e1iaes e 
mora~s do paiz, pa.-a os -..erdadeiro& melhora
mentos de que careee elle, e que dizem respei~ 
ás . soas U!rras, A sua industna, á sua agricul
tura, ao seu commercio; que assim faremos re
bentar do se.u solo as immensas riquezas com 
que o dotou a Providencia, e lhe prepa1-aremos. 
um futuro brilhante, c a nossos filhos uma pu
triR eomo elles tém direito de exi~ir de nós. (Apoia
dos.) 

Não quero .acabar, senhoreS, sem fazer um~ 
ultima declaraç.io : parfee que é emfim cliegada 
a êpoe11 de tr.atarmos Sl'riamente do fundar () 
S)'f;tema de incqmpatibilidade -entre certos em-

- pregos publieos c as íuncções de representao~& 
do ·paiz ; o governo maoHesta desejos de fazer _passar· 
uma rP.forma da lei E-leitoral, estabelecendo mcom
pat!bilidades -e eleições por círculos: felicito-me por 
este facto. _ · · . 

Em 1818, senhores, nesta casa, tomei eu po- · 
siçiio entTe nquelles que snstenta.viio esta idee~ 
quando apresentada p6lo gnbinete :Mac~~ohe ; ou 
desejava eleição indirecta, por circuios purl\ de
putados , o por províncias pan senadores ; es-
tabelcc_ia incompntibilidade para certo numero 

· de empregos publicos e os magistrados da 1• 
!n~taoc1a ; eons1derava esta med1da um meio sa
lutar para que melhor fosse a administraçl!o 
e11tre nós, especialmente a judiciaria, pe1·dendo-
1u comarcas eom a interinidade de exercício que 
se dava ao emprego de_ magistrados. 

1-'olgo heje de 1·eci:lnbecer que estas idéas têm. 
mareliado, têm ganhado proselylos, tom-se entra
nhado em quasi todos os animos, e em quusi. 
tod~ o paiz · est:\ act.ualmente firma.da c opi
niilo de sua necessidade (uprriados), e por isso 
suspiro pelo dia em que ellas fôrem adoptadas-
(Muiro h.nl.) -
P~o perd1io, á cama~a- pelo tem~ que lhe roubei. 

\Muito bem!, :muito bem.) 
_o Sr. F. Oo~nvluno : -Senhore$, minha 

adl1esilo ao~> prineipios geraes da ootual ()Olitíca 
interna nlto 9 mais do que n consequencia das-. 
idéu que defendi na impren~m em 16).'3, quando 
collaborava un ·reda.cçilo de uma folha do grande 
lmportaneia que é hoje o orgão o:tlicial dos actos 
dn "lldmtnstrRção. Peru;o.va eu então, e penso· 
o.inda, qúe m\o havendo no paiz facções annadna
eontrn os poderes legalmente constituídos, não . 
havendo partidos exagerados e em desespero •. 
que pLlz~ssem em duvida o principio da autori
dade, cumpria que o partido govo;ntuncntal cor
J'igisse os seus cxccssus (apoiados) _c destrui'!&& 
do uma '·ez para sempre eSse antagonismo wl· 
' 'agem· que os ),avia <.ltYidido em êpocas calami-· 
wsa.s. ~Muito- bem.) . 

Porque, senhores, cumpre confessar, digo ma l •. 
eurnpre que cu tambem pela minha vez _o_ eon~ 
fess~, já- que o têm eonfeBSad~ _nesta tr1buna_. 
de ha dous annos para cá emmeutes oradores
do partido eonservaCior, já que o confessou o 
nobre - ministro da justiça, jâ que o confesso'Q._ 
o nobre presidente do conselho, se o partl<!o 
conservador prest:lu :LO pai: numerosos e rele
vaotes serriç~, tambcm arrastado pelo ardor. e~ 

S7 
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"eeessidades da luta abastardou em parte o s-rs
unta repre~@otatiyo e nwstifieou lllgumlls das 
instituições de um J)QL'O lh·rc. (.ApoindtM-i 
· Esse~ qu" censurao a inger!'.ncia do gvvemo 
em tudu e por tudo, que r~fttcl.tlo bem, ~ en-· 
-coritraràõ nos precedentes do )mrtido eo>nscrvadot• 
e Dll · le{::isla~no que t:llc plaHt<lll no paiz o get•
men dez;se jlrlneJplo peri~'<low. (Apoi~âos.) 

A impren~a. senhorc11, .tida cu, conbccendo o 
.:ansaco do pai:, eonhecendo a lnlln!çllo dos par
tidos, chamou o go,·crno pat•a t680 terreno, lJ&ra 
essa politica a que o nubrc miniatt·u da Justiça 
-ebamuu de ~clceti~mo, ·e qull f.!D, s~ntpre escon
iiado das esphvnge!l lttu 11e oecull:io nas ex
pressões m inl<te"rinl',;, chnm,trci de SOtL nome eom
mum e ,-ulgllr de cuncili&~:i\o. 
· Notai ainda, que ruio C1-a eómcntc· o ob15cnro 
~c~iptor da fY lha eunacr,·ado•·a que prupugna'on 
por e:;sa pulitieA, em tambmn o orgão mais 
aeredítndo d,. opinião progres~istu, a principal 
fotha. lib~ral ent110 redigida por uma das pcnn11s 1 
mais eloquentes e d~sitlterés8adas, por um dís- j 
tincto pulllicist~ qu~. npolnt• •le occupar hoje , 
umn po~içfio atlministt'l_lli\·a, saJ?e_ respeita_ r o seu·· ~· 
pa~saiio, onde hn multas trad1çves ·gloriOsas, e 
não ·transigio com as suas opiniões. 

O Sa. Fmn.u ; - Qu!m é ! E' o A migo m<· 
s~t6 r · · J 

·O Sn. F. OcT .. ,·uxo;-Niio, &enbor , r efirc-me- . 
.ao Sr. Salles Torres llom~m. 

O gabiuete 6 do Setembro aceitou O$$a si•. 
tunç.'io. Terá talvez comtnt•ttido erros na sua 
política, e isso acontece aos exeçutores . de qual
quer · systcma·; t~rà tido !ulaas apreciações, o 
que não contesto ; m1u o governo nilo tem em 
nenhum -dos seus actos manircsta..lo um pénsa
mento tredo, uma ldé11 de cacnwisal' . Q paiz. 
(Apoiado$.) 
· Não acho pois um moth·o decoroso pant que 
eu abandone a" idé&>S qu~ ent•lo havia adoptado; 
não aehv -uma ra~ão conviueente que me r@tnt.ia 
-de · apoiar o gabinete. :So po11to em que o gu· 
..-emo tem sido mais D.gl!redido encontro mesmo 
uma refut<~(>io solemtte, fOrf!C(:ida por um illn•t•·e 

oe:here do ·partido progrea!lista, quo~ o senado nos 
roubou como nos t em roubctdo muitas out.rns illlls
trnções. Ellc nos .!isso ne~La casa que o ~ovllrnv, ua 
part~ mo.terial da sua poliLica, na distribn!ção 
<los emptegos, niio wm eltigído IL adhesão pL-évia 
dos novos nomendos o\~ suas idóa..~ políticas. E 
ainda m~smo que esse illustre parlamentar niio 
fizesse tão notavcl conllsailo, aht cst.avno os r ... 
-dos no domínio pubtico. A cnsa conhece muitos 
-dos caractere~ a quem o lt""erno na sua justiça con-
fiou posições adruinistmtivall. · E;ses caracteres 
ni'io transigirão por que!ltõcs de interesse parti-
-eullll'. . · 

:Se pois niiO (\QCOntro lia polltie.~ seguida até 
~qui pelo governo mais do 'JUO n snti!!Cação de 
uma neoos~iuade do paiz. uma tregua a essas 
idéas de antagonismo, como nttti bem disse o 
nobre ministrO U8 rusliça, f!U JltlO p OSSO dei:tll.L' 

·<ie continuar · ao go\·erno o apoio que lh~ tenho 
!)rest~<\o a~é hoje. (Apoiados, 1 

Peco porém licença ptt.I'S, aproveitando do en
sejo, · tocar e"ln utna quest~o de actualidade e 
<iizer frnncamento ao tnini"terio que niio ucho 
pr11dente. a sua inieiatiT&. na questão das incom
pa.tib:lidlldes, embot·a !!"r uma ab~rraçiio 'dos es
tylos todns as oppJSiçoeA da easa o levas.~em a 
~mdhante extremo. Se o pensamento do g-l
..-e,·no e rn eereear o funccionalismo de seus di
reitos político~. teria · :u1dado mais avisado fot
mulanclo uma lei ~eral em que se marcassem as 
(;Ondições de admJS'llio e ele promoç:lo na car· 
relra administrativa. Essa lei de lneompatibili 
dades, essa rerorma eleitoral, não me parece mais 
do que uma cópia da cana íronceza de l~J, com 
uma simples modifieaç•io, e a camara sabe que 

n . earta franceza a que me reporto, lolljle de CIID• 
t:ili~r us parti•los, secvio para eu&perat-o. pelo 
espa~o de 17 annos. ·· 

·N"-o sei pois se a. reforma qu~ &e pretende 
ntls.;c projecto tem a seu fa,•or a sancçllo dl\ 
experienei&: creio, pelo -c:ontr&rio, que tetll a re-
provaçno della~ · . 

O anno passado, reconhecendo que ..obre e.te 
assumpto, o dQs incompatibllida·ies, era preeiso 
harmon i~tlr-se a opinião . daquelles quo a.s !-luariiio 
francameote e quo nlio acltavfto · .ua eonaütuiçilo 
um embaraço às suas vistas, com a ·opinião dos 
que reccíav:io olfendêl-a, eereeaudo·. o direito d., 
eligibilidade, eu e mais alguns eollega3 ha>ilunos 
ehe~ado a um aceordo que tah-ez conc•liasse ambu 
as tdéas. Repelliamos .. uns -e adiavlll out['QII o 
principio geral, limitando a nossa discll88i\O á 
oonve nienciR de ar.redar a · magistratura d-> par-
lamento. · . 

Não punhamos ·em .duvido, senhores, que a 
magi~tratura no .. nosso paiz foso;c muito. de..ticada 
e intellígente. Aq:uelles que t razem à dio;cuasão 
como moti-:o de e~clusào da nusgistntura uma 
snspelta injur iosa Jessa classe, ou um reeei l) de 
abuso da · sua inl!uencill, desco nhecem a . nossa 
histm'ia: desconhecem que a magistratura tcn1 
sido entre nós 11m elem<:nto ·constante ui! ordem 
e de illu.straçiio. (NumeJ·osos apoiado$. ) 

NÃo é por e,;se lado que combatiamoa e quo 
combato ainda a s:.~a· entrado. na eamarn : maa 
é _POrque reconhecíamos qne . a magia~rat11ra , 
detxantlo o- exe~cioio de. suas !uneçlles para vir 
ao parlamento, nulliftca uma dali gafl\nhaa mniM 
importanles de .n<.1ssa conslituiçlo, a da adml· 
oistraçlio da 'ju .. tiça por meio de .juizes perpo~uos 
e ind~pendontes. (Apoiados.) · . 

Senhores, tom-se dito m_ uitas vezes, e eu 11oço 
licença para . repetir, a boa. legislaç.to nilo ó 
theorica, é pratica; as leis nli• deve111 t~er prln· 
cipíos ab:>tractos, princípios especulativos: ai 
leis devem t~t· pot' .bnse a pos,.ibilidPde de auu. 
c~ecu~o. Nl\o argumentemo~ da p11-izes pequenos 
para patz&;; exteneos, de ~pulaçõ~ con.c.entradas 
para popu\a~e5 e$par5as, de n~ões onde o .. meios 
de communieação são face!~ e rapidos, para o 
B,azil, onde ~Ues . existe•!t qnasi no eatado rudi-
mental. . 

03 magistrado~ que um assento na camara 
deixi\o as sua:> comareas, ni\o só o tempo dss 
o;cs;ões, IJlll.t< o tempo neeessario para vencerem 
lentamente AS distancias. A<J.nelles que vêm das 
províncias tl:ttre•na~ ou d o anterior .Jcixilo ''ag~s 
as !óuas comarca• ~eill mezés pelo D1éno~; o que 
que1·o dizer ·que metade do anno stlo ellas J,>re
encllidas par magistrados q11e niio chamarei in
constitueíonnes em deferencta a 11<na l::i' do paiz, 
ma:> que niio têm o ·caracter independente e pre:>~ 
til{í<!_S•> dos n;tagistrados dtl que r~Ua a consti· 
t111çao. { .Apo..ados. J 

Durante esses sei:> mezi!S :. ticào as comarcas 
entregues aos juizes estagiarius, 03 juizas mu: 
nicipaas, juiz~s sem g'llr&n~as e· qU!I nllo podem 
ter a mesma indepeudencia dos subslitlltos. 

O Sa. FsRRA.Z:...:.Isso lá ·é conforme. 
O SR- F. OC·r.\Vl'-:io:-E dUt·ante esse tempo o. 

quem ficüo cówu•<itti<.los os •n unici ploa! N elil 
mesmo· a e.scs juizes est.agiarios, qUt3 ao rr.enbs 
tem uma educação especial, o conhecimento tbeo
rieo das lei:; e do processo; nã\l;· A adrninilltração 
da ju:;tica no$ municípios fica commettida a ho
men!!. sem .a verdadeira instruceão·jurídica, tendo 
aliás de decidir . a.• . questões mais di!Hceis .do 
processo civil. · . ·. .. . · . 

Podertí.õ dizer-me: "mas easa substituição.rAA-•0) 
em. virtude da .ld .Je a de Dezembro.» ~nhores, 
posto qu<J ~SI;a .lei tenha defei~s! .. roi ;oda-iia 
~laboralla por homens praticas, e eode cbamar.-se 
sã.bia em muitas de suas disposiçoes. A lei dEi 
a de Dezembro não pr~l.endo:u, nem dl:.lpOz q1le 
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o juiz'municipal snbstitu.is>e o de direito senão 
nos impedimt:ntos tru.n:.itodo~,. e. nunca por. um 
prazo_ .ptevisto auou.alm~nte, pt·a.zo longo, praz~ 
r'epetido'. A lei quiz apeno1.~ _que, cmq~ant<l. o 
poder -~m_inistrativo !làO pudesse prov1_denc•~t 
afim 'de preencher ·.qualquer· ''a::;a · ou lmpedt· 
meuto, a co•nar<:a não ficasse sem juiz. Da. mesma 
sorte os supplentes do j uizo municipal são erea
J;Õe.< 'para caso~ -de improviso, e não para se•·· 
virem por:tl.ugo tempo. · 
· Assim · pois, Sr. presidente, eu e alguns~ de 

meus collegas haviam<Js :asl!í'ntado na segumte 
!déa cardial: «·~· necessario que a magistratura, 
honra :la ·e intellig.,nt~ como é, com as g.•~~<ntias, 
prestigi•) o independencia que a constituação lhe 
ass~ra· e· q L te . as -leis posteriores t~m t<>rnatlo 
e1T~ct'ivas, distribua a. justiça aos povos sem faJ. 
seamento das instttuiçoes. » · Mas, querendo. ao 
rne~mó tllnapc coucí!iar as oniu iões a este res
peito -sem nrredarmos de nós todos os que tinhào 
cet1.0S -c1'upulos, entendemos 12-mbem q1M niic 
devíamos r~peHh· o prinCÍ!JÍO de elegibilidade 
para· os -.nagistra'Jos, mas sómente ct·c.at· uma 
meompatibihdade de exercício elrectivo em'luanto 
se <~chassem g•) corpo legi-ilativo. Assim, o ma
gistndo durante · o quutrtennio do mandato legis
lativo não teril\ exercido na magi:stratura, e nii.o 
=l~aria á. sua comarca. (Apoiadosenao.apaiados.) 

U!lfA Voz:'-E qnem ·o subst'ltuiria? 
. O SR.· F. OcTAvalio.: -'Eis ahi justamentt o 

ponto a que queríamos chegar: logo 9.ue um. 
magistrado aceitasse. a.s funcçoes l~gi slaLivas, o 
gover.no nomearia ouh·o magistrado constitu • 
cional .para- subst1tuil:o na camara. (Apoiados e 
?Jáo apo-iados.) · 

UM.A.'Voz: - Depois .-to quatrien,lio que com
pensaç.iio tinha 1 
. O S11- F. Óc'I.\.~'1-'~o,-A. do se h:o~er $acrifieado· 

patrioticamente corno deputado. (Ri~adas.J Então 
,\ causa publica nada vale? Aceit:1o os nobre~ 
deputadosõ carg •.de 1egi$ladores sõ po'r passatempo? 

Voltando, pol'ém, a politica do governo, oi>ser
v.a.rci que uma.· das accu~es que se the -tum 
feito me p:orece. extro<ordi<laria. Tem-se dito aqui 
1~esta casa que, o governo · nioo se at·reua da con
c.iliução material, e niio se el,lega a uma·· conci
liação uc idéas politicas! Senhores~ a esta especic 
d.e conciliação pfr,o. I i<:ença para chamar verda
deira. utopia. O partido progressista é da força 
elas causas, nito deve esperar, nem exigir do 
gov.erno que seja·. o representante, o realisador 
de suM 1dea.s. De\·e pedir-lhe apenas mo•'Biidade 
zín exec:_ução do .s;~stema i.'~pa·eserit.atiyo, verda1eira 
cxecu~.uo. das ·le1s gara.ntiiloras da hberdnde;para 
<ÍU c o pniz por meio da eleição de ganho de 
causa á opinliio que lhe uprou ver. E:ugir mais 
ú'· querer. ·que o _governo s"ja desleal· para ~om 
os seus allia•los, e inepto ~m rela~ão a sl pro-
prio. (Cr=ão·se apa1·tes.) · · 

Os Sn>. F.t:RRU-E ARAU10 Lua dizem algumas 
palavras qu~ não pudemos ouvir. 

O .SR. F. Ocuvm;o:-l''allo de conciliP.çào em 
idéas· politiel\s~ o mais são concessões em ma~e
rias admhtistrativas. A conciliMão em iMa.s po
liticas .me parece. uma. utopia, perdoem·m~ ot< 
lioeus h()nrados collegl\S ·que se dirigem a mim 
nesta occasiiio. · · 
: O Sa. F~~:an.-2. dá. um· aparte. 

O SR. F. OCT,n'l'-"NO'!- A isso cbamao·ei colliga
çl'ies ou coahçl'ies, que têm seUlpre um fundo de 
ilnmoralidadt>. :. · .. 

Digo mesmo que se o governo det· 4 opposi
çâo as gnnntia.s de -~.uo tratei, a Qpposição póde 
:muito consc~enciosamente pr:)Star o seu apoto ao 
governo. !Apoiados-_ e !ndo apoittdos-.) 
, UlC.\. yoz;- Sem ponciliaçã;o de princípios? 

O Sn. F. OcrAYLL"<o:- Para responde L" a isso~ 
basta-me perguntar á opposi<;ito; dizei s ou nào 
que !osLes vletímas de uma grande re11-cção? Se 
o fostes, e agora 'I"O.; acbais em uma época em 
qu~ ella vai serenando, em uma época em que
o governo procura toa·nar exequivel a liberdade d:1$: 
urnas, não tereis raziio de dar a.. esse g''""'-no~ 
embora ili'itl seja filb.o de vossas idúas, ·,.poio 'ne
ces"arJo ~ara que se realise um systcma qu~ vos 
darn a v1etoa•ia, ~e tiverdes por voa a maio .-ia do-
pai2? · 

Deixo esse . te1-reno da d is_cus~iio e occupar:..: 
!"e·he~ COIU algunta.S questões do r!\illiS~rio d<.> •o• peno. 
F~ço a _jusLiça de reconhecea· que.o Sr. ministr~ 

do 1m peno se tem mostrado fervoroso pelos me.
llloramentos matcl'iA~s uu paiz ... 

O ~R. Fsan.-.z : - Peço -..l~ta. (Risa<la.s.) 
O 8R.·F. OcT.~vuxo:- Agora que S. Ex. trata. 

de realis.tú· as cslL'Il.das de ferro, lenll>L'0-lLe a. 
opportun•dndc ue propôr a<> corpo legislati,·o uma.· 
med1da e:ttremaL<tCiltc neces~uria, !ano· da lei d~ 
polícia. para. 11.'-JIH!lla.s estt·adns. A. conservação 
custeio e s~l'I'Í\:o l'egnlnr niio são <Jbjecto lnera.:' 
mente de . contra~t•>s e c~jas lnfracçõ.,. o g•lv'Crn<> 
pos~ puno r coln n.u!tas. Aqu~lles actos dão ma
t~ria para muitos delictos ~sp.ociaes que cumpreo 
p1:uvenir. !:'ara pro1·a de qutl não se trata. de uma: 
Jet ~e ·pou~a intportnucia, le?Jbrar~i ·a. casa que 
a le1 de l•J de Julho de 18!<> d" França foi pro
P')Sttt lt camara dv~ pares tr@s vezes. De{lois de; 
ser ahi di seu tido a primeira· ve2, foi em endhda. 
p~ra a .camnra dos deputados; desta voltou. com 
outras emend_as p_ara n cawara dos pares; se-· 
g unda vez f o• aht alterada, e segunda vel':. o foi' 
Lnmbdtl'( n!l camara dos deputaJos, atê que ptl~ 
terceira vez a can~:J.ra dos pare& a ao.loptou, :Seria~ 
p:,is, conveniente que olhassoinos para eate as-
snmpto, para depois não fazermos uma lei :apres
sada. Nem se diga q1,1c ainda· não precJssmos: 
de lia • jâ temos a estrada de Mauá;· esse pequen() 
ensaio de Yia · ferrea., e ahi mesmo já houve um. 
facto) que provaYa alguma . picardia, e que poderia: 
ter dado em 1·esuitado o sacrificio de muitas vi
das. 

O · Sn. FEP.RAZ ' - Esta niateria era até um dO$ 
pontos sobre que eu· tambem pret~ndia fallar. 

O SÉl. F. OcTAYIANG:- Ag:ot·a, oenhores, soti:
arrastado ·para uma discussão que bem me p~sa. 
No e_ntantJ, nunca reput.!i diffic1l a posiçAo dO>: 
depntndo q11e acima dns eonveniencias purtieu
lm·cs colloca o~ seus de,•ercs de cidadão o sua. 

1 mis01io de_ o·cpresonLante . .Assim é qLLc, pr<>nun
ciando-me francamente contra a 'dh·eeçúo dos ne
g-ocio~ publicos em Ielação á pro\·incia do Rio de 
Janeir,., niio acho espinho~a a minha. posição~ 
apezar da amizade que v<Jto a alguns membros 
do .gabiuete actual e da consiJerao;ão que tuercce 
todo o Rabinete. 1\:las, :;r. pr~sidente, receio que a. 
injustiç;. torture as minhas intenções, e que se 
dê ás minhas pala v1·as uma dil·~c,.ão q ''e nãc-. · 
tem. Antes de -Lutlo devo ser claro e justo. 

Nii<> vou instituir um certame de ·provincia·ilC 
pro~incia, um deba.te entre interesses flunoincn
ses e int..resses mineiros. Até mesmo declaro
alto e bom som que as províncias de Minas e do
Rio de Janeiro, s•w uuas irmãs que devent YÍI'Sr 
n<> maior aceord ... (Al'oiados.) ::ieus interesses sa<:> 
os . mesmos, mio se encontrão senão ~ra se har
monisarem. :'\lu!licipios importantes do Rio deJu.
neiro devem o seu incremeoto á. in<!ustria e
capitaes emigrados de Minas. Ambas as pro,;n
cías não tém olhado ao registro. do na:.dmento 
de seus repr<:Sentantes (apoiados); na. deputação 
fluminense se apont:irãv illustres intelligénda,:; 
de Minas, e ent•·e <~11,.;, uma que hoje p>e~•de ao
con..elho dos ministros; pela. sua parte tambem 
a pro-vincia de Minas Lem siJo grata a illu~tres. 
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ftuminenses que alli se nnlnlllwã.o ou que lhe 
t&m prestado relevantes sen ·\ços. 

Como, pois, eu viria _aventmr ull?a idt\a J!le~-. 
qninba, impopular no R10 do Jan~mo, uma 1de!l 
condeinnao.la como a d o autag~>msn:ao entre Cl· 
dadãc.& que 'se unem por identidade _de in~EreSl;ell, 
por tnços de [a~ilia, p~_; u01a re~l!r~1d~e d~ 
bons e Jet\es sernços! Nao: a qnest.'lo e d•>"euo., 
"tmta·se da má ge91.io de um:1. provis1cin, t~ta--sc 
de uma luta entre a indolencia adminlstratn·a e 
oQ roseutimento d~>s Administrado.~; trata-se do um 
homem pub.lioo, e nilo de um mineiro. 

O Sa. Auou~To ne Ot.tVEtnA. d,\ um o.parte. 
O SR. F. OCTA.VIAXO:- Lembro ao nobre de

putado que se en qui2esse soccorrer-tne a um 
~1e1nplo valioso iria pedil·o· ao Sr. ministro da 
justiça,' que aq~i em ltl.J:3 nos. e':põ:!! eloquente
m.ente a& queixas que a provm':'l! de Pernan•
buco iulgava t er c~ntra a admii11Strnção geral 
.daquella époeo. .•. 

o SR. Ferraz: -Foi até o discurso chamado a 
:t><'tl te ,!e Ouro. · 

o sa. }'. Ocuvu.so ' :._Mas tenho o. prendido 
~om os nobres deput:~do; qu~ qu~ndo se t1-ata 
de cumprir um dever não na necess1da~e de cxem
lllos. (Apoiados. ) 

Sinto, Sr. p rosidonte, e Y. Ex. bem o ae.be, sinto 
que não esteja pTesente o nobre presldent_e da 
pro,·in~ia do Rio de Jandro ; tenh1> d~ mo~t!J.c.a~ 
~randemente o meu discurso. Pretende& (hr•gtr· 
íhe ·algum:~,;, iriterpellações sobre um racto_grav11, 
.e tah·ez que conl a simples resposta-de S, E.x. eu 
ceduzisse as minhas ol>serv!lções !\uma ~'!ena 
queixa dirigida ao governo tDipenal. A.léln illsto, 
osab,, V. E~ •• sabem algcms <le nossos collegas,.que 
-elle se aeha enfermo; is to prende-me bas~ante. 

O SR. JA.CTh-rHO. DE ~ú::mo:>ç.~o: -E 6 muito no
bre da parLO do illustre depntado. 

O Sn. PAUL ... Foi:SECA: - Niio faltará quem tome 
.apontamcnt;os · paro. se lhi r esponder. 

O Sn. FEnRA.z:- E ahl está o Sr. ministro do 
imperio que def~nder.í o seu presidente. 

O Sn. F . OCTA.VIA.Ko :-Obs~l-vo aos nobres de
putados que tRmbP.m sou jurista, e que não estou 
dispo~to a aceitar pllOcurações indevidas. 

senhores. por quatquet lado · que considere a 
oadmlnlstração da província do Rio de Jan~iro, só 
encont ro a inercia no>s nel{oci.os e o d~le1xo dos 
interesses da m~s.na pro,•mcla. 

O Sll. CA:SDlW Bor.GES : - Apoia<lo. 
O Sa. F. Oc-r.\vtA..'(O:- Nii<> attr ib uo isso senão 

a que o presidente para alli ·nomeado é um 
homem cnl .. t·mo, que não póde ter .a energia 
-e a a~ti vidade necessarias. Pura •·eger os destinos 
de. uma grande província que tem tido sempl'~ 
~dministradores importantíssimos, que estavll. acos
tumada a uma direcç:io vh·a e fe<:unda, sabe o 
~overno imperiRl que não é p roprio um hocnP.lU 
const.unLemente doente, que dando mesmo de ba
o['9.to que tenha mnit.u inte!ligencia, não pó<le 
estudar os reeuc~os e as ne~essidades da J!rO· 
,·incia, niio póde planes•: um systema seg~udo, 
unt ;;, ·stema const:>.nte, VISto que SJ molesttas o 
~olhem na concepção mesmo desse systema. Peço 
venia ao governo gct·al para chamar muito s~ri.a
mente sua atteoçtto pam este ·pont;o. .\ admmtS· 
tta~ão de uma provincla n!lo se confia a um 
~nfenno qne, em 'õ"ez de geril-a, vai cnrar-se. 

O Sn . . C.,><oiDO Bonc;v..s: - Apoiado. 
O Su. At:nosTo DE ÜLI\'Etn.• dâ um apnrte. 
O Sn. F. Ü<:TA.YUXo:- E' que o nobre depu

tado Ignora as Ye7.es q11e tem estado doente o 
Sr. presidente do Rio d<l .Janeiro. Agora mesmo . 

pôde tet' um·a prova disso. S . Ex. · tem Caltâdo 
ã camara e . ainda hoje o fez por enfermo .. • 

o Sn. At:Gu~-ro I>:& 0LIVlllliU. : - Como ministro 
de estaJo sempre o Coilheci no seu p06to. . 

o SR. F. Ocl'A\'t.I..'(O: -Mas , Sr. ·pt:esidente, jt\ 
que o goveruo geral ontende que . a~> :·molei!tias. 
do illnstre pre:sidente· dD ·:&iõ , de Janeiro não , 
devem ser motivo de ariedal-o·dalli: tomo aliber· 
Jade de apr·e!!êntar ao· mesmo goveru.o algu01as · 
qu.~ixas, alguns !e.etos _que ea~acteri~o ~ s ua
administraçii:o, !ac:C.os e queixas que nilo ·tem 
ehege>do no seu conhechncnto de. u!", eer~ mo_do, 
eon1o nos disse o hc.nrr<do Sr. mtm:~tro do. un· 
perio; ora, e!lse modo não pódu. a ctuatmonte ser 
outro seniio o que vou adoptar, e vem a ser, 
exp -I-os na tribuna. . . · 

Prescindindo de fac:l.os p~eularea. _prestin· 
dindo de irtegularillades no seTvir,o publico, por
que não q,uero abusRr da pacieoeia da enma~. ~u 
darei ape nas alguns traços geraes da admtnts
t ração da província. 

Se olho para. a instrucção publica, par exemplo, 
o que encontro durante a presidencia do Sr. con
selheiro Barbosa? Posso nomeai-o, porque falto 
referindo-me a S Ex. como presidente e não 
como ·dcput.•do. 

Tinhiio todas ns ailminis traçües, como V. E:r:. 
bem sabe, quer de um, quer de ontro e~edo po
litieo, dado ó maior peso, tldõ na mator con
sidet-ação a~ l~is que regiilo a iostrucção pn
blíca. -e coordenado esse ramo do serviço. O hon
l'Ado S r. miu~tro dos negocias es~rangeiros mesmo · 
publicou uma sabia lei, quo todavia t inha al
guns pontos in'!xequ.i\·eis, porque ·exigia 11m· 
grande dispcndio ; essa lei foi modificaila pelõ 
fionrado nunistro do imperio, então . presidente 
da provincia, e f<>i modificn.dll com tino, dei· 
:tando elle subsistir o. re~~lam~nto fei to pelo· 
honrado presidente do cansemo ·para o lyeeu de 
Angra dos Reis; tanto acholl ti Sr. ministro do 
lmperio que :liJUeUe yegnlllmento era habilmente 
elaborado ! Nós todos que COIIhccemo~ o ~r, pre
sidento ·do conse~ho; não ·po<lomos acred<tar ~ue 
em uma mat.!ria de!!ta _orâem elle tivesse fetto 
precipittldamente um regu.la-nto. 

O Sr. ministro do imperio administrou a pt·o
vincia do Rio d<1 Janeiro por seis annos. Em 18~ · 
já elle havia r~ito a sua ref<lrma, mandando · 
subsistir essa legislaçiio a reSJ>~!to da. lri~tr~eç_ão 
çeeundorin. De 18J!l á sua . sahtda da admmts· · 
traç•io da província teve cinco annos para penso.r; 
ein todos os seus l'elatorios declmrou que achava 
que as suas reformas iiio surtlndo bons e1re itos. 
E de facto, a instl'Ucção secundaria dada nos 
estabelecimentoi particulal'es i:1. substituindo, '8 
podia substitui-r eompletam-.n~ para o . futuro, a 
mstmcção paga pela prov~neta. Mo.s se S. Ex. 
não teve nesses cinoo annos tempo de aebar·' 
necessaria um~· reforma para .c.iSa legishll(ào; o 
Sr. conselheiro Barbosa, que poú~as vezes p<>r · 
doenw, pôde tomar sobre s i o o nU$ da n.dminifl· 
Lrnçà.o. da província, onu3 que o wm mesmo 
incomutodado, e tanto que nem pbda rceeber e 
ouvir ás pessoas da provincia que o "Procurão, 
o Sr. conselheiro Barbosa .no espaço de lO ou 
de 12 mczcs pôde ret!ectir . l'!este as~ttmpto, . póde 
reconhecer que . o Sr. mmts tro do hnperso Sfl 
havia enganado grosseirnmente, que o Sr. prest· 
dente do eon~elho havia !eito um ·mão regula- · 
mento. E o que é mais, tendo· obt ido da aasem
bléa p1·vvincial em O•ttubro autorisal(ào pan fa2e1' 
essa reformn, levou s. Ex. atá Dezembro a pensar 
nos defeitos q11e j•\ tinha enxergado, c ·e!ll De· 
zemb• o, ndo p<>d• ndo fa2er a refot.tn~ por '!leom
modáuo, mauol~Ju fechar os lyceus. ~t.é que t1 v~se 
tem ('O (\e publicar a r eforma I :Fot uma m edtda 
admmlstrntiva como outra qualquer, de~culpa.-el 
a uma intelligencía peada pelas moleshR!;I, Mas· 
adoptando este expediente, ::>: Ex.· i nfring10 Uina 
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lei provincial; e contra quem? contra os pobres 
professorea dos lyeeU$1 O prevident~ regulamento 
do Sr. ministro do imperio dizia que no caso 
que um professor nio regesse a . sua cadeh·a )')Or 
nio ter discípulos, ft(jlria 'tedll2:ido a meio OTde
Dado ; era um meio de prevenir que o profeasor 
por v .. dio, ·Ou deseonce•tuado, hes~ afugentar 
os alum'bos; mae o Sr. conselhoiro Barbosa 
maneia fechar os Jyeeus havendo discípulos, e 
ordena <[Ue os . profeasores 86 pen:ebão· weio or-
dona.:lo! · 
· O Sa. F~o:11LU : -E o Sr. ministro do imperio 

não sabe disto f · 
O Sa. F. OcTAVIAI\O:- Pelo que toca As obras 

publicas, aO$ melhoramentos materiaes. da pro
vineia... .. Meu D~us. até sinto pensar nisto. . 

6 .Sr. conselheiro Barboáa, ora repelle uma boa 
lei de assembléa provincial, que para não se per
der ume. obra dispendiosa, o canal de Magé, havia 
concedido ta.vores a uma .. companhia que o apro· 
veit.wise ~ désse vida :L esse município, e repelle 
esS& lei com. pretextos luteis ~ ora dá e. sua sancçiio 
a outra lei (peço perdiio 4. assembléa provincial 
para o dizer, porque sei que M levada. por. bou 
zntenções) ab.s11rda; .a uma lei .que manda v<& dar 
o canal de Campos a· uma companhia para trazel-o 
até á hahia do Rio de .JaueiN e úu.él-o navegar 
por vapor. Er!J. preciso qu~ ~ .tizesse o canal todo 
re•·estiao de r-edre., e entao que de sommas não 
<>eriãc. precisas p~ra o~ra tão j(\ge.ntesca I. ~u tor
nal-o um gmnde r10. S&Ja como !ür, o que é verdade 
é· que o Sr. presidente, scoi tempo pm·a rc1!ectir, 
sem duvida pelo seu estado de molestia,.sanc;cio· 
no11 esta · lei de te.nto alcance com todos os seus 
defeitos. · 

(Ba um apa1·te.) 
Eu não contesto as luzes do Sr. presidente da 

província do Rio de JaJ1$iro, não coótesto o seu 
desejo de fazer no futuro aJgum bem â província, 
sómente o que digo é que ~fo.seu estado constante 
de mo~stia não j)6d.e ser bom administrador. 

O Sa. P.wu FoNsEcA : -Constante, não.; quem 
é· qae · se livra de ter bexigas ? · 

O 8.11.. F. OcT.o.•·u xci : - .Pe1·dúe-me o nobre depu
Lado, que ap~zar de amigo ·do S r. presid.:nte da 
provlncia do Rio de .Janeiro; parece que não o tem 
aeompanhe.do em su.as moleshas. S . Ex. já padeceu 
urna 011 duas pneumonie.s, jú teve .bexigas, agora 
cstã com um fneommodo no pescoço, etc. ISto é 
uma verdade ; tl.ilo lhe faço injurie. alguma, :lpcnas 
digo que b um homem inconveniente para estar 
na presidencia de uma pro••incia como a do Rio 
de Janeiro. 

E11 podia atacar a sua a lministração por outro 
lado, rnns os nobres deputados vêm que tenho pro
curado este, qu~ é incontestavel e nos deixa sem 
azedumes. Digo e repito; o seu estado de enfermida
de nilo consente que elle se dedique a estudos atU
rados, e por is3o até desconhece certos princlpios. •.. 
digo mal, até se esqueceu de certos princípios que 

. devia ter aprendido de direito P.ubHco administra
ti •o. Essa lel de g,ue acabei de tallat sobre o co.nal 
de Campos diz, t.alvéz por 'ter sido feita com -pressa, 
o seguinte: « O presidente da pl'ovinc!a ftca. auto. 
risada para cootraçtar, etc., sob as seguintes. bases: 
ct p•-imeira, cessao do canal de Campos a ;llacahé, 
ao empremrio ou companhia. » 

Cessão do caoe.l de Campos a Maca.bé no empre
zario ou eompanbia t Aonde é quo achou a :admi
nistraçiio da provincie. do Rio de Janeiro qu.! ~dia 
eeder do dominío publico o caoe.l de Co1mpos a Ma
cAhé ! ! Isto é contra tJdos 0$ princípios recebidos. 
Dir-me-ba: pos.so resgatal-o.pll.l'& o futuro . hias a 
camara sabe -muito llem a larga discussão que 
houve no parlamento francez quando por um erro 
t.ambem desta. ordem se havião concedido canacs 
com este. condição em época em que a seiencia não 

tinha escla~eeido tanto ·os princípios de admin!s
traçilo. Poas entio não se aprende nada com o 
exem.PlC! e ~OIIl o estudo! U01 administrador· de 
P.rovmcae. n~o deve estudar o direito administra
ttvo para nao·eederdo domínio publiro ·um canal 
semelhante 7 ! E ' isto um proprio provincial que a 
assembléa respectiva pudesse çed.er 11 

O Sn. Fau.-..z ' ·_:,E foi. exeeiltada. easa lei ! 
O . So:.- F •• Oct"Avt•:oro:~ Ainda· não o toi; mas 

eUe a sance•o!»on •. E qué resgate será. este, senho
res, sem ter ~·do &Justado na lei ? .Felizmente creio 
que esta.. m•nbas observll.ÇÕes · hio .de !a1er com 
que o.Sr. presi!fente de. provincia, quando celebrar . 
o contracto, prtmelramente ceda dessa idéa do na
vegaçilo a vapor no canal, porque seria necessaria. 
uma de;opeza enorme com um ~lano tão giganl.e3co 
e em seg!J!l<!O luge.r não e.dm1tta esta eesdo seoi. 
urna conatçao de tempo. e estipulando as bases do 
r.,_sgate ~esmo durante esse tempo. Se o respte 
nao for &Juste.do quando se fi"P.r a-cessão, ao depoi!\ 
he. de se pagar o triplo ou quadruplo do que custou. 

O SR~ ~o~o :OA Luz: -E por que o nobre deDn
ta~o n11o •nflUlo para que essa lef não passasse t A 
le• é da a.ssembléa. · 

O ~n. F •. OcTAvr.u-o: -o méu nobrecOUegacr~i'o 
_que e naemoro lambem. de uma assrunbléa \)lOVInclal.; 
sabe que nestas medadas de importanc•a .nenhum· 
deputado provincial inicia uma lei sem se entender 
co !O o presidente da provincia., sab ~ que as com
m,ssões da casa tambem se entendem prudente-. 
mente com o pre<>i..tente da província: a embora 
ni!<J. se entendessem. a saneçiio da pre..idencia a 
let e. um te3temunho de que adoptou as idée.s uella. 
contldas. · 

O .Sa. · RrBErao DA. I.uz , - Sanccionou por de!e-
rencta á. assembléa. · · · 

O Sn. F. OcuvLi.....,o :-E entretanto nio sanc-
cionou a lei sobre o ee.nal de Magé !· · . 

O Se.. Rmi!.IRO DA. Lot : - Ma i o nobre deputadi> 
não se oppõz a essR lei. . ' · · 

O Sa. F. 0CT.o.vt-4.XO:- E11 não era deputado 
provincial: critiquei a lei particularmente, e só 
seria estranhavel se a não criticasse agora neste 
lugar. 

Não digo .que o Sr. presidente da provineia não 
taça o contrneto ; póde ser uma co usa vante.joso 
para a província; mas faça-o segundo as regras do 
direito publico administrativo. 

"Ao~ concessões, diz o grande jurisconsulto Proud
hon no sou tratado do D~minio P~tblieo, as con
cessões de canaes feitas e. emprezas só se po.iem 
reCet"ir A posse e ai) gozo do imposto de navegaçlio 
e nunca á ali.enação do canal . !n~smo, vis to que . 
es tes estabeloc.ameotos cst11ndo eollocados no domí
nio publico, s>lo naturalment~ in.allenaTeis e im-
preseriptiveis. » . 
· Vamos agora â lei geral àa.s estradas, lei que 

a assembléa ptovineiat votou segummente po1• 
um principio apparentemente eeonomico, lei que 
so intit~tlou da reg~neração da pro'ltineia <10 Rio 
de Janeiro, e que DO cntllnto tl deixou na mais 
desgraçada e triste situação, sem caminho!! · pra
ticavcis , sem conservação e sem melhoramento 
do~ que havião, por- . s~~a moi. ex.eeuçiillt O Sr. 
presidente da proviocia teve a idéa de que as 
es tradas da pr .... vineia deixassem de. ser !e•tas ou. 
conservad:1s à custa · da mesma pro·vineia e o 
fosoem por eompaohia3, mediante garantia de 
juros até 5 •10 •. 

Pal'a este fim saiiccionon uma lei que mandava 
eneorporar dez comJianhias para de% estradas. 
uma só das quaes ellc mesmo computou no T&
lor oo 3,000:()();),1. Poderia aqui chamar em apoio 
um nobre eep-utado da minha pro'.'incia, muito 
illustrado, que quando se trato~t da estrada de 
ferro rez varias considerações sobl'e s decadencia 
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dss remlfls da província, e sobre os embaraços 
que o thesoun• nack>ilal e o provin~iw . hão de 
ter paru o fulu•·o. Eu lhe podia pe<lir que de
clarasse se ~ste modo <.le legislar n1andando. de 
c:hof1·e levantar dez ~mpr;ezns guantidas. é bo~ 
e economico. l\las de1xare1 de ·parte a lc1 que Co• 
votada. nas mr.lhores intenções, e sõ fRrci l'e
salt:>r um acto de injustiça do Sr. presidente da 
p1·ovincla. contrn municipios importantes. 

em que estão uma da. ontr11, muito· convém ta
cllitar·lhes os· meios de commnnicaçiio reciproca; 
ruas o pre,;id.,nte do .Rio de .Janeiro, que. em 
um officio ao Sr. -ministro do imperio reconbeeen 
que a os1.rada da Pnrahyba era 1.1mll obra geral. 
e que portánto não deveria ser feit.:l. pe).o$ .cofre.s. 
da província,- S'Mlcciona uma lei. no sé11tido·con·. 
trario, e o q ne e. ma i>,::. cont1:acta a .obra mai& 
importante dessa esLrnda,- a dispendiosa .ponte 
do rio Pamhyba, por eonta <la pro v in.; ia. Note
se que essa ponte é para mn lugar e:dtt.mo do 
Rio de Janeiro, quasi nB b:tlisa com Minas 
Gerae~ l E no entanto mandiio-.se SllSpeuder as 
ol>ras da província para lla\'er tempo de redectlr 
sobre ellas! · 

Ain•la mais, o presid~nte manda ordem p~..a· 
Campos a um de seus en~enheiros · -para que 
delinêe e fa..çu ulna estrada airecta d., . ::;. Fidel.i:s 
para Minas, · declara.nilo-lhe que ni'io $e imp(>rte' 
com os pontos intera1edios do.s povoações do Rio 
de Janeiro. O que é pois isto seniío ·otdenar que· 
se faça uma estrada geral f Pv••que · ent.Ao· nãfr 
pedio o auxilio e os ··~cursos dos ~ofres geraês\> 

Senhores, ainda ba outro P<mt.o para que chamei · 

· Essa lei cousign:wa entre a s es~radas que 
deviâG ser conservadfl" e melhol'adns pelo novo 
systcma não só a .:lstrada de Mangamtiba, mas 
tamb~m a d.;. PrcsiJente, que da ,·illa de Itaguuh.r 
se dirige ;,. Ban·a )fansa com um prolongan1ento 
at.é a cidade ~~~ Rezende. Com a sua snncção · 
tinha o pi·esi.Lente ela pro,·incin. reconhecido n 
ucc<lssiduue, impo~·taneia e possibilidade dessas 
duas ~•nprczas . Mas nllo parou ahi; mandou 
puolicar 110s jornaes a lei pr<l\'lncial e eonvidar 
omprezal'i·•S pa•·•\ c\! as. A estrada de Mangm·ntiba 
foi, em Gón,;~qucncia destes ados, solicitado\· e 
concedida. O contracto . paro semelhante em preza 
de,·ia Sét' con:iidarauo como a g,u·antia ulliis forte 
de que os ou1m~ nuo sedão 1·~pellidas. Pot'ém 
assim não o fez S. Ex. Quando um distiucto 
cidadão se apl'Ç:i;mtou ao "OVcnto provinc:al com 
utnn eompanh'a Ol'ganisad:\ na vrac.a d~sta có\'té 
otTeo·ecendo toJas as condições de se::urança e 
de eredit.o para a estrada do Presidente, S. Ex. 
começou a tcrgh·crsar e por fim deela.Nu que 
nrro podill fazer o coutractn; porque esta estrada 
ia mntar ou off~nder · os interesses· da erupreza 
de Mangaratiba! · 

e$pecialmente a attenção do govemo: ·é parti a 

! 
deseonsiú~raçã:o da !fllnte grada, dos homens im
porU..ntes dos ' munictpios da provinci;J" do Rio . 

1 íle Janeiro. pAra. a desoonsideração.de nlliados 
1 seguros e catTesado · de scr\'íços. A prvvin-

1 
cia do R.io de· Janeiro, sempre pacifica, sempre 
Ofdeira • .•. 

Oh! se sois tun presidente que' estudais os ne
goeios da pro,·incia c conheceis essa província 
qnc o SO\'erno g"r11.l \'O;; confiou, devíeis ~ber, 
quando sancclonaste~; a lei, que uma estrada ia 
n;atar a out1·a, s> isso fússe exacto. A e:o:periencia 
de um presidente scrâ. a mesina de um menino 
de escola~ :;er>• preciso q_11e os fact!>S se venbiio 
cclloMr diaríameot~ debatxo de suas ,·istas, sem 
9.ue cll~ os pre,·eja nuuco, sem q11e os conjure I 
1'\ão, senhllrcs, eu quero defeuder aquelle presi
dente; eu nào lhe darei a expcrieneia do r.1enino 
de escoln; isso seria extrtwrdina•·io; ·eu ap<Jnas 
me contento em dizer qn.:l esse J>f~sidente eom· 
melteu uma injn; tira, ou nilo pode rcftcetir bem 

~~ U11.\. Yoz :-E qunl é a provínciA de$ordeira? 
O SR.. F . .Oonvu.No; - .... ·não fez c).llpa para 

ser desCeiteada- nas pessollS dos influentes dos 
seus mJlnicipios, com<> o tem sido pelo se11 pr~ 
sidenw. Senhores. eu não citarei facto.o:, porq ue 

sobre a matt>ria. . 
· O que l1a de mais notn:\·cl nestas qnesf:õcs ~c 

estradag, quP. eu pas;;aret por o.lt.), po1:1 nuo 
quer') cansar a pncieneia da "Camata, é que o 
presidente da pro\·incia, emu:lrllçn.do pelo ~"u 
estado de saudc de conhe.:er em DezembN aquillo 
de qu~ · seus _prçdceessores sempre se occuptl.riie 
II<!Ssa epoca, •sto é, de quaes cr•lo as obra$ J?U· 
blico.s que no come~-o do novo nono precis,.niio 
d.:l consigun~ües para se;t andamento ou reparo, 
mandou-as suspender todas, isto~. mandou sns
peud~r elo fim de um anno todas as obrttS que se 
f,,zii(o por ndmiuistra-;üo alé po..ler pensar c re· 
solve•· quae.; ddsns· obra~ devi:1o continuar n•> 
anno sel:uintc I Isto -erova ao go\·e•·no geral, qno 
>to prr.sidente da proY•ncia do R.io de Janeiro em
bora nã.e lhe faltem luze~~ , nilo conhece, nilo 'sabe 
das n~ee~sidades dll<:luellll pro,·incia, nüQ pôdol 
mesmo estudnl-as po~ seu cst.a:.lo do) molcstia, e 
que pr~isn de subs ti tuto ... 
· O Srt- F&nn.•·r. :-Oh! senhor, ellc segue a po· 

iitica do gnbinete nctual, p rccis!L reílectir. 
O Sa. F. OcTAYL~so:-Senhores, ainda hoje ne~ta 

casa , na 1• parte da orde111 do Jia. se Jeeonhe
ecu. como o presidente da pro,·in~ía do Rio de 
Jane!ro. admmistra mal os interesses daquella 
provrncra; fllllo desS<l c.>trada de que nos oecupt.. 
mos na prímdr.t parte da ord6111 dos trabalhos. 
l"in;;ue;)l '?lais do que eu arde no dol-Sjo de ligar 
a . provmc1a du Rio de Janeiro ã província de 
Mulll.> • duns prov;ncia:~ -h~niis, assim cc.mo 
t.o4ls as outras o são, mas qlle pela proximidade 

1· não quero tomar pequena esta discussão. Eu 
1 poderia citar a. desfeita a um oetogenario r es

peitnvel que indo a. palacio offerecer os· seus 
servi~os, tevo em retril.oui~ii:G um R. injuria. Po" 
deria cita1· o que ·suceedeu com um homem oon- · 
ceitwtdo pelo governo it.nperial, antigo servidor 
desinter(l!.sado, que procu1·ando a s ... Ex. para 
tratai.' de intct·esses publico.s, foi l'epellido >i. 
porta de palacio c.llzcnilo-se·lhe. que o presidente 
não estavn 0111 audicncia. · 

Püdcria citar mui tos casos J.c pessons que vã:o 
trat:or de negocios seus ou publicos com o presi
dl:'nte, e As quaes S. Ex. se reeusa n pretexto de não 
se nchnr em nudiencla, ou a quem t1·ata mnl qullndo 
chcgn 11 fa\lar-lhes. 

O Sn. P .1vLA Fmldt:CA :-Isso é exagcra{'iio, por
que ell~ scmpt·e foi utt.encíoso. 

O Sn. Rm.:mo ))A. Lc7. : -E' oxager'-"iio: o 
Sr. conselheiro Barbosn trata a todo,. com boas ma
noiras. 
. O Sn. F. 0CTA''IAXo.:-:Meus eoUegas, en tam

bcm sei do qlle so tem pass.ado lú por ?.ünM. 
c deixo D. COIIscicncia dos meU$ intcrruptord o 
nvo.lio.rcm o que t~rà feito no Rio de .Jan..iro o 
l)r. B.trbosa pelo que. fez sempre ent Minas, . ond& 
tem o sou futuro pollltco. · 

S. Ex. capricha por deprimit por seus factos 
o pro:;ran1mo elo ~'b"inete acluar. O Sr. minis
tro dn justiça conilemlla .:m pleno parlan1ento 
n allíança dll pulicia eom· aju~tiç.'l? O Sr. presi
dentQ... do Rio <.lcmitt.e das . ddegaciu homens. 
iropor~ntes dos mnnicipio~, homens scrios e expe
ritneulã.dos, pa1·a nomear dcl~gados ..,s juizes 
umnicipaes dL!Ssa nova fornado, alguns úos quaes 
tê1n sido wn elemento de anarcl.ia panos muniei· 
pios. 

O .governo imperial dá condeeora.çõJs, ~mpregos 
e mercês, :;em distillcç{ío doi credos políticos, até 
a pes>IO;Is que olfendérão O.i · miuistr<ls? O go· 
verno proYincial arreda . da presença do tbrt•:no. 
põe M tre\'1\S. .de s_ua injmizade entre o go,·erno 
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i mperi<ll ~ servidor~s antigos da opinião conse,·,·a· 
dora, só por~te iocorrérlio no seu desagrado. só 
porqne n1io vao n palaeio cortejar a S. E:c. e receber 
as s11as ordens ! 

O governo imperial, scgnndo se tem . dito, õ 
amaYel, afl'ag$, anima os seu• eo1·religionaríos 
quando se . azedão '? O · presidente do ·Rio de 
..Janeiro desfeitêa a todos a~uell~s q_U:11 não o 
considerii.O o salvador da provmeia, e alé a muitos 
de qtreiii mesmo ignora a opinião. 

(Ha um apa•·te.) 
Isso não é um ·ucbat.e pequeno, é uma que~ tão 

grave ; trata-se do~ destinos de uma pro,·ineia 
importante, trata-se de interesses de granlle monta 
mal geridos, deleiudos, escarnecidos. Já perd1 
o enthnsiusmo com que outr'ora fallava de mi· 
Ilha provincia. Ella hoje não é mais um ob
jecto de inveja, ~ só mente um asst\mpto de 
lastima. (Nao apoiad<>s.: 

(Ottt;em·se apa>·tes.) 
Tem-se invocado, senhores, a lealdade politioA. 

Eu a GOmprchendo bem çomo uma ma><ima de 
honestidade governativa . lt!as a lealdade po· 
litlea não se traduz em pertlnacia em favor de um 
alliado contra uma pr<w1ncla do votada. 

O SR. F2aruz :-Isso é opposiçiio. 
O Sn. F. Oc·.r.&.VlA!'\0: -Senhora~, eu não faço 

mais do que seguir o exemplo do nobt·e mi· 
nistro da justiça em 18:':13; era elle deputado 
como eu, pertencia ao partido da maiol'ia: apoiava 
o governo e não recuou diante dessas C·•nside· 
ravões : as po3ições são iguacs, os direitos devem 
ser iguacs.· 

O illustrado ministro da justiça deve-rne com· 
prehender bem, porque elle symoolisa no gabi· 
nete n minha i<lél\. Ninguem melhor do que 
ello trato•l de reivindicar a im~rtancia de uma 
província qo.e . suppunha· dflscon;nderada. O· illns
trado presidente do consalbo na sua justiça 
pclitica tanto reconhece aquelle prinei.{Jio, que 
escolheu parn seu compan'he•ro no mtnisterio 
que teve de organis:lr o <:loquente orado1· de 
PefDatnbueo, e nomeou pam tres presidencias ·e 
para uma eommissão importante a · rH,·er~os mem· 
bros da deputação que .forA:o, nn~ su~s aggres· 
sões ao pesSlMlo ministerio, além 11" ::;r. minis tro da 
justica. .. 

Pararei aqui. Niio ~uero prolonga•· um discurso 
q\\C versa çobre qu~tões provinciaes ..• 

O Sn. FEBaAz: - São interes~s que denmos 
zelar. 

O Sn. F. OcTA.Vt,~o:- E11 fui llrrllStado pela 
provocação de utn nobre deputado mineiro. c 
pelas ,·oz.-s de dons ou tres çollegas seus. Só· 
1nentc observarei com bastante mllg.,n ao gov~rno, 
q_ue se apc:u.r dos erro~ da presldencia do Rio 
de Janeiro, apezar •ios ·arrepios do Pirahy e 
de outros municípios, apezar dos hosannas tle 
Yassouras, >~e apezar de tudo o governo .não 
attentar seriamente nesta. q uestlio , a · pro,·in· 

eia de que tenho tratado pouel'á. snpp<}r que 
lhe é applicn'l'el o dito do Ju\'onal : " s~trre
mos. os males de uma Jong.1 paz. » Putimw· longre 
pac.., mala. 

Mas \llo;ho !<i em que o governo imperial ar
r~darã da pro\·incia o~ pedgu~ a que se aeh.:r. 
exposta. T~nho fé em que não será nect!ssario 
que eu appelle de seu< interessP.S para seus 
de\·eres, de sua posição perante esla casa para 
a Sl!>l poslçil.·~ perante o pa iz, de sua def~· 
renr.•~ ~ ma1C?~~ parl_amcntilre~ para· a sua 
deferene111 â opm1ao pubhca. (Mmto b~m. m uito 
bem.) 

O Sn. PnESmo:sn:: dá. a plllan-a ao Sr. Sayiio 
Lo bato. 

0 Sn. S.n::to LOJU.To, allegando cstnr a hora 
muito adianta Ia, pede que se lhe conserve a p'alu
vra para a ~es$1\o seguinte. 

O SR. PRE!il •>ENTE diz que o regimento nilo lhe 
permit~ annuir a e~se ped1J.o. 

O SR. F. 0CTA.\'IA.~O mand11. entiio 6. me,;a um 
requerimento de ndiamcnt-> tia discu.csão por 2t 
horas. 

E' apoiad.l e. entl'a em discussão o requeri
mento. 

O Sn. F.>:nR~l'. i ;npugna a idéa. do adiamento, con• 
eluindo por , ·otar eontra. 

'fendo dado a hora, a diõeussiic) fica adi~da, ~ 
levant~"'e o sessão. 

Aeta de 30 de .Junho 

PIIE:~lDESCIA DO Sn. YISCOJo;DE DE B.-.EPE~DY, 

A' hora do costume ÍB2:•SC a elltlmada, e aclliio, 
se presentes os Srs. viseonde de Baependy, 
Paula Candido, .Machado, Uorrêa uas Neves, 
Ca.ldre e· Flào, Augusto ~ :. ""es, Pnrana~u>i, 
Gú~ Siqueira, R.">Cba, Seccv. :,_ .. , des de Almetda, 
Antonio Carlos, Almcid!l. e Albuquerque, Fausto, 
Carneiro de Campos, ·Eduardo FNnçn, Luiz Araujo, 
Souza. Loiio, Gomes Ribairo, S..ndeira de Mell(), 
Teixeira de ::huza, Pauh1 Baptisa ,;\nrlrrl Bastos 
Pacheco Jordão, Ferreira de Aguiar, Barbosa da 
Gnnl1a, Lui>: Carlos, Raposo da Camara, Jacin· 
tho de l\{endonça, Brems, Paula So.ntos, Do· 
mingues Silv", Viriato e Dias de Carvalho. 

Comparccende depois o• Srs. Ba1'1io de Maroim, 
Araujo Jorge, Santos o Almeida, Sll e Albu
Buerque, Ara.,jo Lima, Hibciro da Luz, 'feixeira 
de Macedo, Cvno:;o l..cAI, Setm\, Monteiro de 
Bolrros, J.eitão da Cunha, Hodrignes S il,•a, 
Taques, Pndua Fle•try, Bernardo de Gou,·•h, Mello 
:Franco, Yi.,ira de Mattos, Azcredn Coutinho, 
Paula Fonseca, Nabueo, ~ Fernandes Vidra. 

O Sr. presidente declara nl() ha,·e~ sessiío pol! 
não ha ,·er numero legal. 

------~~~·~~=------
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•las •naterias que o « .Jo1•nal do Conuuea•eio » deixou de publlea1• 
na.s respeetivas sel'!t8ôes~ e 'lue por sua importaneià julguei 
Reet•tatlo inserir: 

Na sessão de 1 •, pag. G, rol. 1 •: 

« O projecto de reforma eleitoral :~present:tdo pelo Sr. Gnruciro de Campos, • 

Na sessão de 8, pag. 95, col. 1• : 

'' Addithos ofl'erecídos ft yncoposta de ftx:1~1io de for~ns de terr:t. » 

Na se~são de 12, pag. !li, col. 2• : 

" O p:n-ecor da la co1nmiss11o de Ol'çamento sobre a rept•esentaç1io dh•i~;ida á cama~a po ~· Thomaz 
W:ükcr, superintendente da companhia de m\ncmtção lngl&ZQ est.abelecitla no Mon·o-Velho, provinci~ 
<lc :Minas·GorMs, rclativo.mcntc Ms direitos de Ot\ro que paga":~. a mesma companhia. » 

Na sessão de 12, pag. 98. col. 2' : 

« O pD.Teccr dns cornmissões rennidns de diplomacl11 c jusliçu ~~iminal, nppN\'nnuo a CUilYCU~iil) 
•:elcb~D.da em 12 de Janeiro do l s;;:i entro o go,·erno do DmrJI c o d~ Portugal, po.m l'Cprc»S'i<> 
•lo crime do moeda bisa. » 

Na sessão de 12, pag. 99, col. 2•: 

« O parceer da I• commissão de orçamento convertendo om projccto de lei n proposta ao go•·~J·n o:• · 
1111 parte que fL'I:ava a despoza a cargo do ministerio da fazenda. » 

• 
Na sessão de 16, pag. U7, coL 1': 

" O parecer · da 2• commissão de orçamento, con'l"ertendo em projecto de lei o. proposto. <b 
governo, na parúl concernente â despeza a cargo dos ministorios ·do· imperio, in<>ti~:~. c cstr:mgciro,;. " 

7'0:110 2. . 3S 
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" 1.) P•\L'~Cc·l' aa 3• cemuüssão de or<:amento, couY~I·L~nclo dll prujcctv <I~ l•·i ~ l•I"OJ'•:•f'ta ·1 • 
~HH!I'H·+·· w~ ~-d~.rte que nsnYn a d~~{h!1.0. fl ccu·go do n\inist{'\'ÍQ dn WlflYin,m. I) 

~a se::.são de :22, pag. "202, rol. 1" : 

(/ (1 p:"l.\'t:t"O.:l' ,_1n 30J conunissi"to tlt1 or-;.an~.ento, co.nvcttUlli.h.\ t:-m projt~cu~ d·; 1~,1 .:'1 pl"o...tf'·.:: ~w ·1·· 

~LI\"f•l'\FI, n:' flflL'h:'! r~ln.tivn ~·, ~1~:-~p0za a carp:o do ministc~ri0 1la ~lletT~. •• 

~~\ ti~:::;::i.v do 2L) de Jl.i.UlJ~~~ l>~g. lSS, l10L 2"-, C na discussão llV l>l'~j,:~lV que <.11-~Pl'OY~\\'1.1. :t Q~.uSÚa 

,·.·oHtCl\iua ii. mll.tQuezt~ {\e Jac:wépngnã, proferia o Sr. 'Barreto P~droso nm <1iscnrso con1 :t sc:::uínt•· 
neol:l do Jo;·;tal (lo Co'rnin~·;·cio - pu-~7i,-:-a;·e;aos àc:lWi.'i-; não fr,i, po,·{·m. pnbli~:vin r1n n,:;.nl~n1~~ 

.1.)~ >1nn1f'r.··s !JOstcriorcs llc~s.~ fo)Jlm. 

------=~~~~-----
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· M·- ···~ 

A 
:\.ttestatlo,. ,1~ •·esidencia nQS po.roehos- YOtaciio 

do projee\o designando a anto1·idado que dé·n~ 
passa l-os,- pag. 9. . 

"'-ttcs~dos . de residencin aos juizes municipMS. 
- Vtd . attc.Hados aos pw·ochos. 

"'-pose ntndorl::.s fL diven;os,- pags. 111 n 140. 

"-"sembléns p•·o,·inciaes -leis sujcitns no exame 
. dtl ea.mlll'n,- pag. ,ll'l. 

•'-r!!en::ol de ~;ucrro.-requerimcnto do Sr. D. Fran· 
cisco sobre quaes os prejuizos da fnzenda pu· 
blica pelos cxtraYios ha,·idos no dito arsenal.
pa~. llü. 

(Questão regimental ácerc.'l da votação ; fizerão 
ohsct'\'açües os Srs. Dias de Ctlr"nlho C prcsi· 
dente dn cnm:u·a.) 

G 
Co•lllllRhlr& uritannicn de paqueteS 11 ''llpQI' de 

Southampton,- reque1· certos favores,- pag • .u. 
Ca~llàl!!l militares -limitação do tempo mnr· 

ciído pot'll o !nlcrsticio,- pllg. 24. 

Cllamada de s upplentcs, -pags. 87, 21C, 'l20 c 225. 

Colln!u~;\o entre o Dra.zil c Portugal para l'eprcs
siio do Cl'linc do ~nocda falsa,- png. 2W. 

Camara municipal da Bananal em S. Paulo, 
pede que seu município seja ~nne:cnclo à pl·ovin· 
cia do Rio de Janeiro,- pag. 112. 

Coothmo e gua1;d!1S das gale•·ins da eamara- apre· 
~entaç!o de 23 re~uerim~nws pedindo aqut!lles 
.ugares,-:-pag3. 113 e 155. 

Compa•bla de nave~çlio e cotnmcroio do Ama · 
:zonas - lnnovaç;to a o cootraet<o,- pag. 181. · 

Compaahla brazileira de paquetes a vapor- · 
innov&(ão do contracto, - pag. 181. . 

CoUegin eleitoral na villa de :Marac!, na Bahia,
projeew n; U deste anuo, creando-o,- pags. 18a 
e 1~. 

t Ca11al dn lago:1. dos Patos - t•cproscnt.ação da 
. assemblca prO\'incial do Rio Grande do Sul, 

pedindo fundos par:1. a deso)?st rucciio, no lugar 
chamodo Po•·teirinhas, - pag. 202. 

Caran,llL<õ - rcprcsent:tção da eam:u'll munici· 
· pai, solicitando a ct·enrJ1o de uu1n provlucin eu. 

I.Jamvellas,- pag. 255. 

D 
Dispe Dsa das leis de :~roortização :L diVN'S:ts 

irmandades,· ordens tct·ceiras, etc., - pags. &; 
c 112. . 

Deane Youle & Comp.,-remessa da consulta do 
cous_elbodc estado relativa á qu estão sc ...:..a fazen d:. 
nneional em vista da l egislação gozll. d•l p re!c
rencia sob re os outros credores dnqucllcs ne;;o· 
dantes, ou se como "5 demais crcd<~re3 tem de 
entrar em r~teio ,- pag. 112. 

Desapropriação de pt•edios c te•·renos <jUe forem 
nccessarios á conslrucção das obras da estra d~ 
de fcr>'O Peélro II, o out ras do impcl'io ; p1·o· 
jecto do Sr. Fausto dé Agl!inr,-pags. 127, 1::!1, 
190, 19!, 207 e 221. 

Onlriio os Srs. Ferra2, P edreira (mini.ttro <la 
i mperio), Fatuto de Aguiar , Brandão, Barreto 
Pedroso e Mendes de Almeida. 

E 
Estrada de carros de Petropolis ao·Pa rahyb una

autorisação ao governo pat•a orgaoisar a res
pectiva companlüa,-projecto do ~r- Paula Fon · 
seca e outros,- pags. S, 9 e 276. 

Or!rão os Srs. }'aula Fonseca, Au~usto de Oli
veira, Mello Franco, Oetaviano, Sario Lobato 
e Ferraz. 

Eleltã• de mesa.-Forüo eleitos os n1esmos SC· 
nhures do me?. a nwrior,- pag. 4.5. 

Flxaçi.o das forças de terra- discussão - paga. Q, 
25, 45, liO, 78, 90. 100 e 126. 
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ú nlrão os St"$. 1\u~hl'cu, Ferraz, P:nanho~ (1n.i
nütnJ d a 1ttu,·iulur), ~l\!11 ,> Francu, lkllcg~~rdc 
(1niuistro tla yue1~rll~ , Edu:trd() F_rnnra, . ~ear.n, 
Xel>ias, ::'llagnlh:\o~> Çastro, Br'\udno, Ln1z Car
los, Apri~j!l t•uita;ll':-Lt.s~ \\p:.t.nderlay, \.'n·tato, 
D. Fnmci:;co , .Tus~iniaoo Roch!l. c Brusque. 

Fix:.çfw dn~ fui\~'" de mnr- discuss1\o ,- pngs. 
11-l, l:li, 1~:1, lliS, 1!:!ü c 191. 

Orúnto os Sl· .... 8uyilo Lohato, P:wnnhos (miuist~-o 
dt"f nuu•üt1,a;, Fe•-rn;r., Paula 01.\nd iUo, ~chias, 
l"'iguc il't\. ,·lf~ lfdk•, manllli!Z d ~ Pat·,z\ Uá (prt:"si
d~·ntedu (.' IJH$,J//tt~; , Diai dt:! (h\t'v:llho, Carneiro 
de Campns, Cos l•l Fcrrcirn, Jucin~ho de M1ln· 
dont:.a, -\YanJ·~rler ~nzi-ni.stro <l<t ?Hill"inltn), 
Ethmrolo Fmnça , D. F ranci:;co ~ I.cit:"io <In Cunha. 

t•regue>: ia Je X. S. da P <!nha d:. Pnmca o.la 
'l'aquiu':\ - o pr c•si.lcntc c assombl<ia l~:;islativ,, 
de~ P~rn;unbuc~) n~dam~tn o direlt~) q ttG têm ao 
t<n·reno daqnclla freguezia ligado :'• pro\"Íncia 
da Pal·ahyl,a, - png. 14!). 

F:.bric~:• dol t~cíolns de algodil"o nest.n cõrtc deno
mina.la ·s. F'cd,·o de Akantm·a, - seu pl·oprie
tario rcqn~r c~rlus ftl\"ures,- pag. 27S. 

G 
Garaatla J c j uro~ -" projccto do Sr. "Wanderley 

e outros íll. 18 de lr<55), estabelecendo que a 
garantia de j1uos addicional conc..,'ll ida pelas 
assmnbll!ns pru,·i•>ciaes ã~ contpanhias organi
satlas ou que s~ org:\nisarem parn n eonstrueção 
(b !!Sti"Rd liS dtl f~n~ . será proporcional t\ ga
l":lllti:\ q ne o g•"·cmu g~ral tem concedido ou 
lJouvcr th: CVIl(!tJdcr,- pags. ~7, 213 o 224. 

Odr:.io os Srs . 'Xtlbins c F erreira de Aguia1·. 

Garantia d e juros de dons por conto á estrada 
de cnrros de P et ropolis- discuss:1o do projecto 
n. la des te a uno, - pn:;. 27G.- :Yid. cstmda de 
(erro d.: P~tl·o polis.) 

Orârão o~ ~rs. An~nsto de O!i\·eirn, Mello Fra,tco, 
Octa,·iano, ~ayõto J.obl<to c F erraz. 

I 
In,.tl'UC~<'" d:J.da< ao chcre de esqun<lt·a Peiro 

Fert•dJ•a n:> Cl)lnmissiio 110 Paragun\', - reque
rimento J.o S r . ~1dlo Ft·anco, pedimlo copia 
dcllas,- rn:; . 1-1.9. 

Orllriio o.s ~··s. F crreim uc A.j:uiar, P aUlt> 1-'on
S~'CR, F~t"l":l.~~ Pe<irllira. {mini.•t.·o do ilnpe~·io), 
c ~lello Fm1tco. 

lwenmp:t.tibllô•i:ule" parlamePlarcs -rectificaçiio 
importautl! dn Sr. Cat·neiro de Campos :l. parte 
de se u disetu·s,, (na fixaçiio dns forçfiS de mar), 
rAh\ti,·o ao pt"<"•.iedo de l·efvrmo. c1eito1·al que 
apt·esctotürn,- pag. l&l. 

la•a.. .. - pr••jecto c•mccdendo como patrimonio ãs 
Cllrnaras lllunlcipaes as t" rt·as de índios das 
missões cx~ilH;ta :-; ,- pag. 207. 

Orárilo os Srs. Fcrra1., Taques, Nabuco (mittis-
t p·o da ju.<liÇf' _. c :>ayão ,Lobato. · 

lsen~àn <i•' isrqoosto de' loteria$ - requeritnentn 
do. sociedade Do"" de Julho da B:~.hi~. p01d íntlo-a 
pnra as q ue lhe forào outorgadas pela assew
LI~a prori:ocia l,- pag. 276. 

J 
.Ju"''"" addicionlles á> estrada~ <lo f<! n O Jns pro· 

\' incias.-(Vid. Ofll"<Hifia <'le jtwos.) 

L 
Li~u.te:.r.a d11 cidade - r_cquerimento do~ Srs .. Jus

tmtallu Rocltn e Canu>do Borges, pedmdo tnfol"
nt ~u~Ues ão ~overno,- pag. 2::i,. 

Licell\'""' ú dive•·•os,- pag!', 9:1 e 112. 

Loteri:o" :i difT~•·ont·~s irmamlud~ e eMas pia s, 
pog. ll2. 

M 
Matt·ic••lus do estudante~.- pags. 9 :>, 99 e 11:). 

01·ou o S1·. Dutrn Roclm. 

Jloccln. fal sa- con,·enç~o cntN o Brnzil o ·POl"
tu:;nl pnrn n t•eprcsstLo de,.tc crime: parecet• 
e p roject o J e lei das commissves reun1das de 
diplomacia .:: just~a criminal, approYando a 
dita com·etll~io,- pags. ~. 21a e :!21. - (Vid. 
con venr.c7o c:om Po•·tuual.) 

0 1·ãrão os Srs. Araujo Lima, Taques, Paranhos 
(mini$lo·o elo! esl1'1W9<!Í'"o>·). e Perei ra dn Silva. 

ll:arqucz:>. d~ Jncarép::tgu:i.- pensão;- pags. 167, 
181 c 1$7. 

Oruriio o~ St·s. ,\ns:usto de Olheira, Col'rl~a d11s 
K~,~~s, 13r~ntlâo, l•"erreira de Aguiar, Leitão da 
Cnnha c Ncbia;. 

N 
Negocio$ do nio Gmnde do Sul - reqncrimetl iO 

do Sr . .l:lcin lho de M endonça apresentado eom 
0 ínt•lito de dcCondet· o pa·esidcnte da província 
do Rio Gran..tc do Sul, o Sr. Sinimbli,-png:;. 2:; 
a 35 a 127. 

Ori•rào os Srs .. Tucint.ho de :M!lndonça e SayiTo 
J.obnto, · 

Xatal'allsaç~n do pa.Ja·~ Antonio !obr!a' ;\{asc>\· 
1·cnhas ( r~Jeltndo o proJecto), - pag5. t·l e 112. 

Xaturalh<a~A• il <li\"crsos,- pags. 112, 113, lG.) , 
21\i, 22~ e 2''26. 

Nat~&rallsa~.Ao de wlonos estrangeiros - ofilciv 
do senado,-pag. 149. 

o 
orn.,la~ d" guarda policial das províncias. do 

PariA e Amazonas - resolução <In assembléa 
geral dando· lhes direito á r~forma, se nllo furiio 
contemplados na organisação da guarda nacio
nal daquellas pro,·incias,-p&gs. ·14 e 97. 

Orça-.ato do mini~tel'io da fazenda - piU'eec•· 
da respectiva commissão s ob>·c a propos ta· do 
go,·emo,- pag. 00. 

O~aweato do. ministerío do ímperlo - pareceY 
da oom mi$Sâo á pt-oposta d, goYernn, - pag. 
J.l7, -: dt:lcussiio, - pags. 22tl, 2ti0 e 282. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 16/01/201 5 09:37 +Página 7 de 8 

.Orárão os Srs. :1\Ieilo Fr!ulr.n, Pedreira [mi11ist>·o 
tio impll>·io), Nebia.-., Pauto. Can<l.hi<>, Pereira 
da Silva e OctM·iano. 

Ol'~10eoto do ministcrio à:J. justiç:J.- pnree<õr <h\ 
commissffo ã propostn do gov.·mo,- pag. HI. 

Orç~u•eutu llQ mini:;t-'!rio <l<ls n~goeios. estrnn~ 
ge1ros- pa!-.,ccr •!:• ~ommi~siio á ('roposta <lo 
go\>~erno,- pil~· 147 ~ 

OPçamento llo tníniMcrio da ::ttlerm - pnr~ccr 
tla respeeth·n commiss:io,- pag. :?02. 

p 
.. Petcnção do José· Angusro C:ustcllo-l3ranco,

P''::t· 4~. 
» 

.. 

)) 

" 

" ,. 

" )) 

" 

,, 

" 

de Jo;\o Salcnno Toscano de Almei<l"o, 
-pa". -U. 

de Fmn~iscc l'e<IJ-oJ de Arbues da 
Siln1 Muniz c Abrclt,-pa". 'J7. 

de :\1arroel Jo;;é 'fdxeít·a Batbosn,
pag. !17 ~ 

de Lucio Can~i~o P~reinl. de Cnr1·a. 
lho,-pag .. Ui. 

de Lourcn~'o Justiniano de Siquei•·a, 
-pag .. 07. · 

(le Clu·i"t"vi'iu de Al)rc'l, C.:a.n·nlhrl c 
Gmlt,.eiras,- pags. 07 e 210. 

de Pedro Tavares da Costa,-pag. 97. 
dt' .Tt):>é da ('ost:l. Dcar~Hlo,-pag. n;. 
do Bento ele Aze,·rrln P<üva,- psg. tl7. 
de Joa6 Jlapti;tn Coelho,- pag. ui. 
de ,Joaquim da Gam>\ Lobo d'F.çn,-

pag. 97. 
de Luiz Bcnnrepai1·o Rohan,-png. n7 .. 
de l'~~ncisco Pereira <la Costa, -

pag. 97. 
de l'homaz "\\'llll<H ~minor:tçiTn nr. :'>lr.r

ro Velho; pr •jecto dn !• corr.mis<iio 
d~ orqruncmt.o·=~-pag. ft7. 

da Assochtç.<io S!!rgipense para o ser
"l'iço de t·el.Joques,- pags. 112, 113 
e tiil. 

Onh'iio os . 8rs. t:lobr'lll, Goll1es Ri
beiro ~ 1-'crrnz .. 

dos eleitores do termo <le S. Lt\it. om 
S. Paulo, pedindo que se ann~xasse 
$eu colk:-:iv ~o de Ubatuba,
pag. 12(:. 

do Dr .. louquitu .ros6 da Sill·a,
_pag~. I~n. ~o;J e 2~~·. 

Or>t>':io C~< ~rs. l'nula l?onseca," Justi
niano J:ocha, Luí1. Carlos, D. Fmn
eisco e _\u~usto de Olivcim. 

Llo ~ra.nêi~o;cn .:~ntónio Pereil'a Roeh~, 
-pug. 1-19 .. 

ri<! .lt!l'•'JlYmn .r.-.~.·· Ta,·ar.as,- pag. llf'. 

,._ 
l'releu~lo de Jnüo Dapiista u~ Souza Yalho,-

pa.g .. ll\), . 
» da eama1·a municipal drr \"illa de San-

tv.n\m, na pro\-ir:cia da Tlahia,-
pag. 18!. . 

» do Tir .. Antonio Polycarpo C:abrál .li-
ctnçft•,- pa,g"s. 2Ul t:~ :l2L 

p,.rreil'O <la sccr·otaria dn citm~m- IHir~cer da 
tne::;a, pt•oponrl•"~ rarol es.se cargo a Jose Fran .. 
cisco Xavier J~ c .. stro,- pa~. :li. 

P~nsües :~. diym·~os,-pn.gs. !):1, 72fl'! c 27C. 

Ocou o S1· . &>riio Lobsto .Junior. 

Pm.trhuunil~ ús camnra~ \llun\c\pn.ns 1'0\'ffi;)ÜO a,~ 
teJ·rn~ dos indios.-:Yld. incho.~.) 

Pa.ra.eatí•-cOJwaniencia de cl-c:u·-se umn 1>ro
•·iu..:ia, cuj:~ s&do; fosse na ci<laue ile Paraclllil, 
-pag.2:w . 

R 
Berol'IIU.t.t. t:ldlorut, in~ornpatihilhltt(te-s, distt•ictc·S 

oleitornc~, etc.., - projt~Cto du Sr. Ca nwiro 1c: 
c.unposl- p:Jg.'li. â c o. 

Ot•(trii·~ o autor do project..>, c cs Srs .. S::mto;; Al
n"leida c Di n.s de {)arvalho. 

Reroruul hypothccaria-pm·ecer un lliCS(l acercÓ dü 
uma indicaçâo do Sr. Araujo Lima sobre o 
modo como de\'er{• se~ ó.isc11ti<le> üm 2• discus
são o projccto n. 121 do IS54, concernente ti 
legisla~ão l!rpothccaria, - pags. 4J, 7~. 240 '' 
:!,5~). 

Or:irào os Srs. Ferraz, p,lnla Candido, At•anj<; 
Lin1a, Suyiio Lobato, Nabuco !mini.<t,-o cla}l!~
tiça;, Nuocs Uonr:alyes c B~1-reto PodrosQ. 

Bespo,.t.a á f>lll:'t do throno- di~cnssão sobre u 
l'tH.lacç::to un pa1t.! •·cln.ti v a. ao~ negocias c.lo Pat·u .. 
guay; cmcud;i n.p1·r.scutnd!l. pc:c S1·. Sayãu Lo· 
bato,- P<<g. w. 

Or<iriio os Srs. Sayão J.-obato, ~a huco : minisf~~,_) 
ela: :}-usti!~O~, Fo-rra~, l\lagnlbãc.~ Cü~tro, Pach~co. 
c Paranhus. ~;;iÍ11ist~~o da marinha.: 

R•"·o~rn~ão dü li1Lla lei prO\'incinl da :Purahyba
l'ro.iilcl.o dQ Sr. B:tsto;; de Oliveira, -par; .. 21!). 

v 

- .. =-----
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