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DEPUTADOS Á ASSEMBLÉA GERAL 

PROVINCIA DO AMAZONAS 

João Wilkens de Mattos, bacharel. 

PROVINCIA DO PARA' 

José Joaquim Pimenta de Magalhães, ba
charel. (I) 

Fausto Augusto de Aguiar, bacharel. 
Angelo Custodio Corrêa, bacharel. (2) 

PROVINCIA DO MARANHÃO 

Antonio Raymundo Teixeira Vieira Belfort, 
depois barão de Gurupy. 

D. Francisco Balthazar da Silveira, magis
trado. (3) 

x Candido Mendes de Almeida, bacharel. 

(1) Fallecendo em 1855 foi substituído pelo 
conselheiro Bernat·do de Souza Franco e sendo 
este nomeado senador no dito anno, passou a 
occupar seu Jogar o major Marcos Pereira da 
Salles. 

(2) Foi substituído na sessao de 1855 pelo 
bacharel Ambrosio Leilll.o da Cunha que teve 
assento até o fim da lesgislatura pelo prosterior 
fallecimento do proprietario. 

(3) Foi substituído desde Julho de 1853 até 
o fim da sessM desse anno, e de 11 de Agosto 
ao fim da sessll.o de 1854 pelo bacharel José 
Jansen do Paço, e de 13 de Maio de 1856 até 13 
de Junho do mesmo anno pelo bacharel José 
Martins Ferreira. 

João Duarte Lisboa Serra, bacharel. ( 4) 
José Thomaz dos Santos e Almeida, ma

gistrado. (5) 
JoséAscenço da Costa Ferrcira,bacharel.(6) 

PROVJNCIA DO PIAUHY 

X João Lustosa da Cunha Paranaguá, ma
gistrado. 

Antonio de Souza Mendes, tenente-coronel. 

PROVINCIA DO CEARÁ 

XMig-uel Fernandes Vieira, magistrado. 
Francisco Dorningues da Silva, magis

trado. (7) 
x Domingos José Nogueira Jaguaribe, ma

gistrado. (8) 

( 4) Fallecendo em 1855 foi su bstituido na 
sessll.o desse anno pelo bacharel Antonio Mar
cellino Nunes Gonçalves, e na de 1856, por 
impedimento deste, pelo bacharel José Jansen 
do Paço. 

(5) Fallecendo em1855 substituía-o na sessao 
de 1856 o bacharel Manoel de Cerqueira Pinto. 

(6) Foi substituído desde 25 de Abril até 20 
de Junho de 1854 pelo citado bacharel Jansen 
do Paço. 

(7) Foi substituído durante a sessão de 1854 
pelo bacharel Pedro Pereira da Silva Guimaraes. 

(8) Foi substituído desde 16 de Agosto de 
1853 até 26 de Maio de 1854 por Manoel José 
de Albuquerqne, e na sessll.o de 1855 pelo ba
eharel Aprigio Jus tiniano da Silva Guirnaracs. 
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Manoel Theophilo Gaspar de Oliveira, ba
charel. 

x Antonio José .Machado, magistrado. 
João Capistrano Bandeira de Mello, lente 

de direito. (9) 
André Bastos de Oliveira, magistrado. (10) 
Raymnndo Ferreira de Araujo Lima, ma

gistrado. 

PROVINCIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

José Joaquim da Cunha, lente de mathe
maticas. (11) 

Octaviano Cabral Raposo da Camara, ba
charel. 

PROVINCIA DA PARAI-IYBA DO NORTE 

Antonio José Henriques, bacharel. 
X Frederico de Almeida e Albuquerque, 

bacharel. (i 2) 
Francisco de Assis Pereira Rocha Junior, 

magistrado. (13) 

Lindolpho José Corrêa das Neves, padre. 
José da Costa Machado, bacharel. 

PROVINCIA DE PERNAMBUCO 

Antonio Corrêa Seára, merechal de campo. 
X Jeronymo Martiniano Figueira de Mello, 

magistrado. 
X Antonio Coelho de Sá e Albuquerque, 

bacharel. 

(9) Foi substituído desde 27 de Maio até 21 
de Junho pelo bacharel Jeronymo Macario Fi
gueira de Mello. 

(10) Foi substituído na sess1io de 1853 pelo 
bacharel Ignacio Joaquim Barbosa, e na de 1854 
pelo referido bacharel Aprigio Guimarães. 

(11) Foi substituído durante a sessão de 1853 
pelo bacharel Amaro Carneiro Bezerra Caval
canti. 

(12) Nomeado senador em Maio de 1856, foi 
substituído pelo bacharel José Paulino de Fi
gueiredo que tomou assento em 26 de Julho, 
tendo até então occupado seu lugar o bach~rel 
Antonio Carlos de Almeida e Albuquerque. 

(13) l<'oi substituído na sess1l.o de 1855 pelo 
bacharel Antonio Carlos de Almeida e Albu
querque ; e na de 18.56 pelo bacharel Chri:spim 
.Antouio de Miranda Henritjtws. · 

Antonio Peregrino Maciel Monteiro, depois 
barão de Itamaracá. (H) 

Sebastião do Hego Barros, militar. (15) 

x Francisco Xavier Paes Barreto, magis
trado. 

Domingos de Souza Leão, depois barão da 
Villa Bella 

João José Ferreira de Aguiar, lente de di
reito. 

Augusto Frederico de úliveira, negociante. 
X José Thomaz Nabuco de Araujo, magis-

trado. 
Francisco Carlos Brandão, advogado. 
Joaquim Pinto ele Campos, monsenhor. 
Francisco de Paula Baptista, lente de di-

rei lo. 

PROYINCIA DAS ALAGÔAS 

Manoel Sobral Pinto, bacharel. (i o) 

Manoel Joaquim de Mendonça Castello
Branco, depois barão de Anadia. 

X João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, 
magistrado. (17) 

Francisco Joaquim Gomes Hibeiro, magis
trado. 

José Corrêa da Silva Titára. 

PROVINCIA DE SERGIPE 

X Barão de Maroim. 

João de Siqueira Queiroz, advogado. 

PROVINCIA DA BAHIA 

x João Mauricio ·wanderley, depois barão 
de Cotegipe. (18) 

(14) Foi substituído nas sessões de 1854, 
1855 e 1856 até 18 de Junho deste anno por 
Honorio Pereira de Azevedo Coutinho, e dahi 
em diante pelo conselheiro José Bento da Cunha 
Figueiredo. 

(15) Foi substituído na sess1l.o de 1854 por 
Francisco do Rego Barros Barreto. 

(16) Foi substituído na sess1l.o de 1853 pelo 
bacharel Pedro Antonio da Costa Moreira. 

(17) Foi substituído na sessão de 1853 pelo 
bacharel Matheus Ca~ado rle Araujo Lima 
Arnaml, e de 12 de Agosto de 1856 ao fim da 
ses~ão deste anno pelo bacharel Pedro Antonio 
àa Costa Moreira. 

(18) Nomeado senador em Maio de 1856, foi 
substituído desde 7 de Julho até 16 do mesmo 



x Zacharias de Góes e Vasconcellos, lente 
de direito. (19) 

Manoel Joaquim Pinto Pacca, coronel. (20) 
Benevenuto Augusto de Magalhães Taques, 

magistrado. 
x José Antonio Saraiva, bacharel. (21) 

Francisco Mendes da Costa Corrêa, ma-
gistrado. (Ll2) 

Aprigio José de Souza, bacharel. (23) 
José de Góes Siqueira, doutor. 
x Angelo Moniz ~da Silva Ferraz, depois 

barão de Uruguayana. (24) 

Torquato Rodrigues Dutra Rocha, ba
charel. 

Luiz Ramalho Muniz Fiusa, depois barão 
do Bom Jardim. 

Francisco Antonio Ribeiro, bacharel. 
José Antonio de Magalhães Castro, ma

gistrado. 
José Auguso Chaves, bacharel. (25) 

PROVINC:IA DO ESPIRITO-SANTO 

Luiz José Ferreira de Araujo, bacharel. 

mez e aJJno pelo bacharél Luiz Antonio Barboza 
de Almeida, e dahi em diante pelo desembar
gador Jollo José de Oliveira Junqueira. 

( 19) Foi substituto na sessão de 1854 pelo 
Dr. Eduardo Ferreira França. 

(20) Tendo sido suspensa das respectiv~s 
funcçOes em 10 de Junho de 1856, f01 subslt
tuido pelo desembargador Joaquim Marcellino 
de Brito. 

(21) Foi substituído desde 8 de Junho de 
1854 até o fim da sessão desse anno pelo ba
charel Angelo Francisco Ramos. 

(22) Foi substituído desde 14 de Maio até 10 
de Junho de 1856 pelo menc.:ionado desembar
gador Marcellino de Brito. 

(23) Fallecendo em 1855, foi substituído 
pelo bacharel Angelo Francisco Ramos. 

(24) Nomeado senador em Maio de 1856 
foi substituído em 14 do dito rnez e armo pelo 
desembargador José Ferreira Souto. 

(25) Foi substituído na sessllo _de 1853 p~lo 
desembargador Joaquim Marcelhno de Bnto, 
que tomou assento a 11 de A~sto: e na de 
1854 pelo desempargador João José de Oliveira 
Junqueit·a, a 9 de Agosto. 

VIl 

PROVINC!A DO RIO DE JANEIRO 

X Eusebio de Queiroz Coutinho Mattoso 
Camara, magistrado. (26) 

x Luiz Pedreira do Couto Fenaz, depois 
visconde do Bom-Retiro. 

x José Ildefonso de Souza Ramos, depois 
visconde de Jaguary. (27) 

João Manoel Pereira da Silva, bacharel. 
x Joaquim Francisco Vianna, bacharel. (::!8) 
X J<'rancisco ele Paula de Negeeiros Sayão 

Lobato, depois visconde de Nictheroy. 
Diogo Teixeira de Macedo, magistrado. (2U) 
X Candido Borges Monteiro, depois vis

conde de Itaúna. 

x José Maria da Silva Paranhos, depois 
visconde do Rio Branco. (;30) 

X Conde de Baependy, fazendeiro. 

PROVINC:IA DE MINAS-GERAES 

X Luiz Antonio Barbosa, mag·istrado. 

x Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, 
magistrado. (~ l) 

(2G) Nomeado senador em Maio de 1854, foi 
substituído a 22 do mesmo mez e anno pelo 
desembargador Antonio Pereira Barreto Pe· 
droso. 

(27) Nomeado senador em Maio de 1853' 
foi substituído a 25 do mesmo mez e anno 
pelo bacharel Francisco Octaviano de Almeida 
Rosa. 

(28) Nomeado senador em Abril de 1853, 
foi substituido a 7 de Maio seguinte pelo desem
bargadot· Jollo Antonio de Miranda, e sendo 
tambem este nomeado senador em Maio de 
1855, passou a occupar seu lugar, desde 11 
do dito mez, o desembargador Venancio José 
Lisboa. 

(29) Foi substituido na sessllo de 1854 até 
22 de Maio pelo desembargador Antonio Pereira 
Barreto Pedroso, e dahi em diante até (l fim da 
mesma sessao pelo desembargador Venancio 
José Lisboa . 

(30) Foi substituído na sessão de 1853 até 
7 de Maio pelo desembargador Joao Antonio de 
Miranda, de 9 a 25 do mesmo mez pelo bacharel 
Francisco Octaviano de Almeida Rosa: e de 4 
de Junho até o fim da referida sessão pelo de· 
sembargador Barreto Pedroso. 

(31) Foi substituído na sessão de 1854 desde 
13 até 25 de Maio, e nas de 1855 e 1856 pelo 
Dr. Francisco de Mello Franco. 



VIII 

x Manoel Teixeira de Souza, depois barão 
de Camargos. 

x Firmino Rodrigues Silva, magistrado. 
Antonio Gabriel de Paula Fonseca , medico. 
x Antonio Candido da Cruz Machado,aclvo-

gado. (32) 
Francisco de Paula Candido, medico. 
x Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, ba-

charel. 
Antonio José Monteiro ele Barros, bacharel. 
José Agostinho Vieira de Mattos, medico. 
x Herculano Ferreira Penna. (;33) 
Francisco de Paula Santos, negociante. 

Carlos José Versiani, doutor. (:~4) 
Agostihho José Ferreira Eretas, medico. 
Antonio José el a Silva, padre. 

Caetano Alves Rodrigues Horta, bacharel. 

Bernardo Belisario Soares de Souza, ma-
gistrado. 

X Luiz Carlos da Fonseca, medico. 
Justiniano José da Rocha, bacharel. 

Luiz Soares de Gouvêa Horta, bacha
rel. (35) 

PROVINCIA DE GOYAZ 

Antonio de Padua Fleury. 
Feliciano José Leal, padre. 

PROVINCIA DE MATTO- GROSSO 

Viriato Bandeira Duarte, magistrado. 

Silverio Fernardes de Arauj o Jorge, ma
gistrado. 

PROVINCIA DE S. PAULO 

Joaquim Octavio Nebias, magistrado. (:36) 

( 32) Foi substituído nas sessões de 1854 a 
1856 pelo supplente José Joaquim de Lima e 
Silva Sobrinho (actual visconde de Tocantins). 

(33) Nomeado senador em Abril de 1853, foi 
substituído desde 2 de Maio do mesmo anno pelo 
desembargador Francisco Soares Bernardes de 
Gouvêa. 

(34) Foi substituído nas sessões de 1855 e 
1856 pelo conselheiro José Pedro Dias de Car
valho. 

(35) Foi substituído na sessão de 1853 pelo 
mencionado supplente Lima e Silva Sobrinho, 
que tomou assento a 9 de Agosto. 

(36} Foi substituído na sessão de 1856 pelo 
Dr. Martím Fn,mcisco Ribeiro de Andrada. 

Hippolyto José Soares de Souza, bacharel. 

Joaquim Firmino Pereira Jorge, magis
trado. (37) 

Fernando Pacheco Jordão, magistrado. 

X José lgnacio Silveira da Motta, lente de 
direito. (a8) 

X Carlos Carneiro de Campos, lente de 
direito. (39) 

x João José Vieira Ramalho, monse
nhor. (40) 

José Mathias Ferreira de Abreu, bacharel. 

Antonio Gonçalves Barbosa da Cunha, 
bacharel. 

PROVJNCIA DO PARANÁ 

Antonio Candiclo Ferreira de Abreu, ba
chare l. C 41) 

PROVINCIA DE SANTA-CATHARINA 

.Joaquim Augusto do Livramento, bacharel, 

PROVINCIA DE S. PEDRO DO RIO-GRANDE DO SUL 

Luiz Alves Leite de Oliveira Bello, magis
trado. (42) 

Israel Rodrigues Barcellos, bacharel. ('!3) 

(37) Foi substituído na sessão de 1855 pelo 
Dr. Martim Francisco Ribeiro de Andrada ; e de 
14 de Maio a 2 de Julho de 1856 pelo Dr. Jollo 
Dabn ey de Avellar Brotero. 

(38) Foi subst ituído na sessão de 1854 até 25 
de Maio pelo desembargador .Joaquim José Pa
checo; e sendo nomeado senador er:a Abril de 
1855, foi substituído a 9 de Maio seguinte pelo 
mesmo desembargador. 

(39) Foi substituído na sessão de 1853 desde 
9 de Julho pelo desembargadot• Joaquim José 
Pacheco, e na de 1854 até 19 de Maio pelo 
Dr. Martim Francisco Ribei ro de Andrada. 

( 40) Nomeado senador ern Abril de 1853 foi 
substituído pelo bacharel Francisco José de Li~1a 
e por impedimento deste occupou seu luga r desd~ 
5 de Agosto, até o fim da sessão daquelle an no 
o Dr. Marlim Francisco Ribeiro de Andrada . 

( 41) Tomou assento em 27 de Maio de 1854. 
C 42) Foi sul~stituido na sessno de 1855 pelo 

bacharel J oaqmm José da Cruz Secco, e na de 
1856 pelo bal'ão de Mauá. 

( 43) Não tomou assento, sendo substituído 
nas sessoes de 1853 e 1854 pelo bacharel Cruz 
Secco; na de 1855 pelo Dr.José Antonio do Valle 
Caldre e Fião; na de 1856 até 9 de Julho pelo 
Dr. l?idencio Nepomuceno Prates; e de 10 do 



X Pedro Rodrigues Fernandes Chaves, 
depois bara.o de Quaraim. ( ·~'!) 

X 

Francisco Garlos de Araujo Brusque, ba
charel. 

Joâo Evangelista de Negreiros Sayâo Lo
bato, magistrado. 

Manoel José ele Freitas Travassos, magis• 
trado. (45) 

dito mez de Julho até o fim da sessAo do mesmo 
anno pelo dito Cruz Secco. 

(44) Nomeado senador em Ahril de 1853, foi 
substituído em 11 de Junho desse anno pelo 
Dr. Jollo Jacintho de Mendonça, e no impedi-

mento deste occupou seu lugar desde 27 de 
Agosto de 1855 até o fim da sessllo do mesmo 
anno o barllo de M.tuá. 

(45) Foi substituído na sessllo de 1853 pelo 
bacharel Luiz de Freitas e Caiiltro. 

§ 

OBSERVAÇÕES 

§ 

Farão p1·esidentes da camam nesta legislatura os dqJtttado~ : 

Antonio Peregrino Maciel Monteiro. 
Visconde de Baependy. 

§ 

Todos os deputados a cujo nome precede o signal x forâo posteriormente no
meados senadores do imperio. 

GABINETE DE 6 DE SETEMBRO DE 1853 (a) 

MARQUEZ DE P ARAN Ã . . . . . . . . Presidente do Conselho (b) 

Luiz Pedreira do Couto Ferraz ( Visconde elo Bom Retiro ) 
Marquez de Paraná (c) . 
Antonio Paulino Limpo de Abreu ( Vis(loncle ele Abaeté) (d) 
José Thomaz Nabuco d'Araujo . 
Pedro d'Alcantara Bellegarde (e} interino 
Pedro d'Alcantara Bellegarde (f). 

(a) Este gabinete obteve demissão em 4 de Maio de 1857. 

Ministro do Imperio 
<( da Fazenda. 
(( d 'Estrangeiros 
(( da J11stiça. 
(( <i Marinha. 
(( (( Guerra. 

(b) Tendo o Marquez de Paraná fallecido em 3 de Setembt·o de 1856, substituio-o na 
presidencia do Conselho o Marquez, depois Duque de Caxias. 

(c) Substituído interinamente de 12 á, 27 de Janeiro de 1855 pelo Visconde de Abaeté• 
e em 23 de Agosto de 1856 por Jollo Mauricio Wanderley (Barão de Cotegipe). 

(d) Substituído em 14 de Junho de 1855 por José Maria da Silva Paranhos, (Visconde 
do Rio Branco). 

(e) S , ,b~tituido em 15 de Dezembro de 1853 .por José Maria da Silva Paranhos (Vis
conde do Rio Branco ) ; em 14 de Junho de 1855 por Jo!lo. Mauric!o Wanderley 
(barllo de Cotegipe) e em 8 de Outubro de 1856 pot· José Marta da Stlva Paranhos 
(Visconde do Rio Branco). 

(f) Substituído em 14 de Junho de 1855 pelo Marquez, depois Duque de Caxias. 
2 TOMO l 
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Vim! DOS -&88: DIPETADOS 

.. 
Prllllelra sesslo preparatoria em ~s; de A.brll Tereelra sesSAo preparatorla em •s de Abril 

A'r. 11 horas da manhl, feita a chamada. achão-se A's 11 horas7 feita a chamada, achão-se presentes os 
resentes o~ Sn. deputados: visconde de Bae endy, Srs. visco!! de de Baependy, Paula ~ndido, ~gelo Ra· 

o Sa. to sECUT.A.auo dá parte que se achlo proml)tos 
para a sessio da abertura da assembléa geral os Sra. Ma· 
galbie~~ Castro, Fausw, Octa"VIano, Luiz Carlos e Luiz 
Antonio Barbosa.-Ffca n camara Inteirada. 

O sn. · PUSIDDTB nomêa para SRrvlr ln~rinamente Lida e approvada a acta da sesslo anterior, o Sr. to se-
de 20 secretario o Sr. Bernardes de GouY~a. · . cretario dã conta do seguinte · . 

Nlo havendo ma teria em .que se occupasse a camara, 
o Sr. presidente levantou a sessão ás 1 t horas e 10 mi· 
nutos.- Visconde de B~emly, presidente. -Fran· 
cisco àe Paula Candiào, 1° secretario.-Francisco 

.... 
Sepnda sessAo preparate~a em 28 de Abril 

PB.BSlDENCl.A. DO 'SIL VISCONDE DE BAEPENDY 

A•s 11 horas, feita a chamada, achão-se presentes os 
Sr-s. visconde de Baependy, Paula Candido, Bernardes 
de Gouvéa, Candido Borges, Candido Mendes, barão de 
Gurupy, Queiri>z, Henriques e Sinimbú. 

O Sà. PllE~IlDBNTE declara aberta a sessão. 
: · Lid~ e approvada à acta ~a sessão anterior. o-Sr. 1° se-
cretano dà conta do seg1unte · 

EXPBDIENTB 

· Um·officio do -sr. deputado Paranaguá, co.ptmuni
cando que se acha prompto para tomar part& nos tra· 
balbos ·da presente sessão.-F1ca a camara inteirada. 
.. E não havendo mâis nada a tratar-se, o Sr _ presidente 
de&>Qis . de declarar . que a terceira sessão preparatoria 
terá lugar no dia ~Sdo C?rrente, levanta a sessão~ 1.1 

d.ente.-Francisco de Paula- Candido .. to seCretario. 
-A.tagelo Fra~cisco Ram"s; ~ secretario interino. 

BXIBDIENTE 

Uai officio do Sr. deputado Pacca, pal'ticipando estar_ 
rom to ara o trabalhos - · · 

. Dito do 1° secretario do senado, commdb'icando haver 
nes~ c6rte ~umero sufficiente de Srs. senadores para S& 
abr1r a sessao da assembléa geral.-Inteirada. · 

Dito do Sr. de utado u 
não poder compar~cer ·á presente sessão.-A' commis· 
são de constituição e poderes. . . 
. Vem á mesa, e é enviado á commissão de-Constitui
ção e poderes, o diploma do.Sr. conselheiro João Mau· 
ricio Wanderley, deputado reeleito pela provincia da 
Bahia. · · 

- . 
E' lida e re~ettida á mesma -commissão a seguinte 

indicação: : · :. . · 
« Indico·que,os Srs. deputados supplentes Jansen do · 

Paço, pelo Maranhão, e Antonio Carfos de Almeida e 
Albuquerque, ~la · Parahyba do Norte, que se achio 
juramentailo~ sejão convidados para tomarem assento· 
nesta camara. · 

« Paço da camara, ·23 de Abril de 1856.-Paula Can
t:Uão.» 

O SR. Pl\ESmENTE nomêa ~ra a commissão de pode
res os Srs. Sarai-va, Luiz carlos e Henrique8, por nlo' 
se acharem presentes os SI'S. de utados e fazem 

e 
O SR. to SECB.E:'AlllO communica que se ~hão s>romp·· 

tos para 9S t':3~0S da camara os Srs. Ribeiro, SaUes e 
Gaspar de Oliveua. · . , , ,, . 

-



4 QOlliTA SESSÃO PREPARATORIA. ID1 30 DE ABRIL DE 1856 

Uoc e appro,·•·se o seguinte Jllre«lr da commísdo 
de podetel<: 

" A comml~>io de con!llilUi(ão o poderes tend.l pl'tl· 
sento o diploma •o!Toreaido pelo Sr. dopuf1'~0 Wabder
ley, e olo encontrando oa ~S~~çretarl• da eom~~o arraet~• 
parciuu.<, o a da apura~ão gero!, 6obr~ IJVO tem. de dH 
parecer, julga ll'onvenjllll~ q~e ~o fl(i~fto aó gov~t·no u 
refurldfi uotas, o 11om ur11enl!tà. 

« l'aço da ca manJ, om. :18 de Abrll de 18ó&.-Jot~.At>
to .. lo 1-'~r'fllra.-.J. J. Ile1trl1Jt.U.-L. C/l!•los. • 

Nlu b~' cndo n.da ,.;, a trat.r-s~. o l!r. pte!fdente 
levanta o. -.llo lb 11 bo1'11t e ll't.t qun1<:15.-1'ucOtuk 
a.JJa•JlflflllJI, prt ftluto.- Francúco ü Paula Carr
dido, 1• !i\!<:rellrao.-Prtmcísco Som·f• Jkrna.rdes df 
Got<tla, f" ~«n:wrlo lnterl11o. 

Qua'tta .. l'""•o ,....,l"•r•w~l .. "'" 1:1) d e AbriJ 

t•~CSI~tlWU. 11(\ SR, vtRmlNCIM Üll U~ltiitl<t~< 

A'~ 1t horHS, lolto a cham.ada, ~<oil~o .• u pre!<11itcs os 
"'* ,-t.oondt• de B~ependy, l'aula Candldo, l'lêrnordes do ilou''~8. Artllelu 1\àmoe, Caadluo Mrndei!,.FOrll!Jndl'l> 
Vlelr. Wtltcw>, O.:taviaoo da Alm~lda, Tb.eopbilo, 
Jlaad~fra d~ Mello, ba'rao de Muolm, !Autlo d4 Cunha, 
T lltra .v•rrtlo Coulinho, l'cdrell'*, llcorlqu~ • .Dutról 
Rocha: Slquc1ra (.luelrO>:, Pa~ato, !Jari~ de Gurupy e 
S.r.ol~. 

Lido o npprovad~ 1uato da .~~~~ aaiA:rlor, o Sr- pr~ 
llden\11 numllOu Jlfl•• unir ln((lrittnlltlllll dQ a• e. ~t• s.t
c:o·ctll~io• <l5 srs. Wllken4. ~ Anseio IIBmoif, 

O SR. 1• stwuJOAnlo du cont.u \lo (cgstlnlo 

t:D'IlDIEl\"l'H 

Um omrlo ® ministro de lmf)l'rlo, remcllendo ~ ch· 
pie aulhcntlea da aell! da apuraçlu &01'111 dos ' 'OlO!l dt 
l.'leit!O 4 quo se_ procedi:u no pr<~vlnrio da Babla para o 
preenchimento cl1 nga de. depullt!O ((ue dett<lu o ecm
mhclro Joio Mauri~io Wand!rley, por hner acci!llclo 
o cargo d~ mlnbitro e secretario tio eotadll dm; ~~~os 
da marlnl\a.-A' commlsslo dó con:rtlluiçao o poileres. 

o s11, 1'rrLu manda 11 mEISo a M•ll"'."'" lnclieaoao: 
« lndlQ~ que ujlo admfUid~ a tomo r M~lo nn caso 

01.S~s 'Dfk Malilous Qtu;~~dO \lo Aroujo l.lma, depqtado 
lU!li>lenle tM~la. Alagt'los, e br, Pedro Porclru da Silva 
Gulm•rB!~>~, depulodosupplentc pela p.ro••lnclo do ~aro!, 
~sto bavt r falta de ~alguns dfpull.dcnr I''" •lld• duu 
pro'rinc:illo 0 oelorhere,.,. oquclleo~ J• JUI'ItMnllda•. 

• P•ço d'. e.mat'tl, n do Abril de t86G.-J. O. SifM 
Tlldru. •-A' mcmna collímisslo. 

acta fl"ral que Ih~ foi rresnt•, por perWiur ao Sr. de5-
amh<lr«.tdor Manoel de.Cerqnelro Pinto o lui!Jir de I!T(I
J!ri~tarin o~ vaga d9 fallcwldo Sr. Jooó Thomu dos 
:santos o Atmcld': é de pnreeer CJU~ H<Üa admlltld9 o 
Sr. Jan11011 • tom~r p•rtc no> trabalboa de~· 

~ !'aço da C!Umnra dOíl deputado~, ~m 28 dD Abnl d~ 
JSl/G. - 4 Om•fo~.-.&. :r. Ht~~trhJ.IW81-.fOú tl.111un!o 
SIW4i"r<t. • 

3."-• A comml68Jío de cOilllihllçRo o nod~rco, tendo 
pr~ent<• o dipiDm;a qu~ &IJre•-entou o Sr. deputado ro
elerto [•tia prQ\JociA dlt~hla, cono~lbeh'O Joàll Mauri
cio " 'anddrla), e re>mhinlllldu rUe C<Dtl u erUI gaai, c 
as l•arc1ae. ltmellldas pclCl governo, 6 d~ poretl4!1' que 
atJ• o m.·>mo IH'nbor deClarado dopu~do, o tdmltUdo a 
tomn e..coto. 

• l'~(o da t~llloil'a c!~ depul&do., em tO de Abril do 
1866.-..C..If.: Cm·lol.-.ll~•~q·n~. • 

•·'-• .\ cc mmlmll do coo~tHul~~o c podertv, 4 quem 
rol fJte~nLC ~ lndicnçlo do Sr. dcpul~do Tlt<lra pnra 

~
u~ ~j~o chnm~do~ o~ $UPJ1liml~• p~l~ or~vrnd!n. dáll 
l~góa~, MMhoo• Cu.!iado au ArnuJo l.l rou, c r10ta do 
~·rA nr. )'CdJ" 1°1!J'Ch'll 11; Sllvn Gllltnnr~e.;, t~ndo em 

bllóuQGO 11u~ o Sr. AruuJo Lirn~ t! o 1• •Utlpl~ato n 
ordem ctn vol•t~~ relns Atagóa..1 I) Ja JUramrntado; e o 
Sr.l'lha GoimArb .. ~ <1 :16 •UPIIltnf~ n• urdom d.a vo· 
latlo polo l;l>.4ra, ~ lj!lWmeote Ji Jur•montado, e a c:ir
cum•t~nr.la df M! nJo uharçm o• rórt~ ri oco dcpu~.;>doi 
pOr ~.,. provlnci;a. o nem o Sr. ,\priAIO Ju6Unlano, quo 
ê o t• '"~'\'Ir oi<•, 6 de po~ que I>I:JI •f•provada ara
ferlda lod Q~çlo. 

• f'~to riA CAWJra do .. ileputado,, 29 d~.Abríl doJS&ó. 
- .úu!z Caj'lo.r.-ll11tlri1Jl"l'· -o 

S!ro 11~•• c ronlolllda~ ã .:omrnlS$ijo de r.QnalltuiQIIo o 
podorc. ~~ ~~egoi~tes indroagões: 

1.'-l>»s S•·s. bal'iio do Garup)' o liaU6IO.-• Tndloa
mos 'juo •e t1bomo o~ppltt~lo (loto C<ltlr~. Manoe l José 
!la A l>uquarqlle, quo Jil 16V'e M><•nto ua ~w.o. v~ 
faltarem tfnoo deputo~os pela rc>(~U >11 ~rovlocla.
&rllo df 0LH'IIJII/--Fa.Uio Á. de .d9lJIIII'. • 

t.•-Do ~r. ~'•~ato.-• lodico quo. l4mbem se ch.,o 
o •up~lunle t•clu Co.ar• o Dr. Ubcr.to do CbtrO Car· 
reir..-lo'atnlo A. d~ Agl<itW. • 

3.<-Do Sr. l!oi!1'111.- • tnd~u ((UO ·~to Ddntlllklo• a 
tomar as..eol~ ua caA csS:ra. 10!ê Mart11u F'urclru, de
pu tu~ o l!U ppleolc pc~to Maranbb, e o Or. Monoel Tor
tu!lanu TllOil'la~ IJeuriquev. d~pu!Jiclo .uppllllil<l pela 
J'arallyl,~. c a tQno .. thelro Jc.aqutm \lar~lllno ele nmo, 
detl\ll.!rold •~flpleula p..ta &hla, vi•IO I(UC f'lllt&c> os do· 
p11todo~ ttlf~cu,•u&. 

• Coroar• doi dcputlldos, 20 cl~ Abril de llbi!.-Ma
.,Dcl Sobr~tl l'ltlto. • 

E nlo ha•codo nada 101is a lr.tar, olor • .PJ'I!Iidento 
teVJolla 4C. ... io As 11 c 1/2 bore...- l'I.Jro>lde ü Bcu
pmllv, pr~dcote. - Fraru:uco a~ Paula Cau4ido, 
t• oecrellrlo. - Froru!iB:o Soar.:.r Brrttardu ü Gow
cl4, 2" >e(J'ttuio llliAiriM. 

Slo lidos e approvados os oegulnll'> pa~ues: 
t.•-• A comml>-<lo de WllliUluto~u o pt!denss, i qu,em 

foi pre~tOIII a tndlca~ão do Sr. de11utadcy l'au.la Ca.Odido 
panl quo aeja chamado po.ro tOIIlll l. uss~nto como eúlpu
l"do oUJl)llta(a re~JJ-parabybo do Nurto, ó Sr. Antonio 
Carla• do Alm~idn o Alb\lquerque, J4 l'éconllecidd Q1llato ·~~&o\ C) prcparato•lti em lJU d i> &bi'IJ 
1 • ~up~l\mlo ~~~ ciamara, e como Lol Juramclitado na I'DB;Il1ll.~Oh 00 sn. VISCONDE 0~ Ji.\liiPMo1' 
tWiQ ~utorlor atttrulend.o O 11~0 (16'\Ar aotualmcntll 
completa oqu•ha deputa~lo, c A olroum•taocta rlotoda A'o 11 horu, fmta a t1)am8da, c nrbando-~ pri!Sen· 
de ter Ji aldo Ju.ramentado o Sr. Alruofda 0 Albu~· leio• Sr.>. vlll:onclc. ae Baependy, Paula C.ndido, Der
que: é do parecer que seja appronda 1 re.ferlda adf- o ardes do Gouv~. Wlll<ens d$ ~al!os, Atlt;()lO Romo•, 
~~~~~~ do c:amara dos dfjlUtadoa, em 28 de Abril de Leillo da Cunl>o , l.ul~ Car!Qll, Mendes de Aliilelda1 J. J. 

1• ••,-• . Carlot.-Jol~ Antonio Sorait'a. - A. J. da Rocbe, Au.redo Coutinho, Gaa'!)lrdr Oliveira, oario 
uv ~ de Maroim, Sol)r;al, So.t~iv•, Oc:llvlano~ Barbo;ra da Cu-

Hi'f~~~· :Ommlsdo ele eonolllul""o 0 pod~.. 6 oba, llCJJnqul!ll, .lí4rt9 de Ourupy, nva a~ 
que'm Corto prescaleJ"a indl~çlo do !}r, depu lado Paula C.!llldo, Antonio Carlo$, Jlloaen do l'açQ, O T111ra, •bre
Çondldo JlGnl que seJa chamado 6 tomar aes~niO çomo ,Je ~ lleSI!lo. 
supplonto pc!lll prtlvln6ia do MoranbiO C! ~t. Jo:ié JGllten Lida a acla da ~u an•dentt, hpp110vada. 
do paço q~oj4 rora juJIItitilDI;ldo em anno apl(!rlor,~. u o 0 5 1 ~••i\""' ,.. ft•"'f • 3 ,, ,, " 
omrto d6ljr. dcrutado Antouto Morct>llfno NunQ<i'bOO• ft , • - ··4-t., .,... I ~·P quo ie IJOuO prom,.to 
•ah'ell, 110 11111 parlioipCL nto 11óder compar*" 110 P~ta Nl tr,l>alhos da l)tlmOI'l\ u ~r. deputado BernordJI 
eomeço da p~nto ~o pOr lnoommodO& do Aude lkll,orlo SQuet do So\1<~. 
quo o lnblbetn dt emprahcotf~r ume vll,;om, tendo elll \ 'al á meta a 10gulillê ptopOill, quo 6 recnelUda 4 
vlala que o Sr. Jaoaco • boje o 1• 1uppleot. em vi5t1 dJ comt!IIDio do eoosutolçlo "IIOdel'OS : 

• 



SESSÃO EM 2 DE M.UO DE 1g55 

• 1\lo ~ndo t eprtliODtlldn o pro,inol~ dr. S. l'aulo 
~nlio por dou" depulad~•, proponho que t<> cU oo..lnto 
a um dOisupplente.l que ae acha ne-1.1 c.drte, o Dr. Ber
nardo Avelioo Gavl!o Peixoto.- B. ONatám1o. • 

O S
1
JL PaE:.mANTK deotara <tue havaró. ~o pt~pa· 

ra!Ql' a no dia lll&uhlte. 

~'lo baveodo mais nada 1 traiU·~ levaat.t • .., a m-. 
do h11 hol'lls e a qnar\oi. 

Lida a acta do ~;;lo nteced(•olu, oi appro' o da. 
O Sl\ . 1• ~tclutr'.Ailto twrtlclpa IJU~ se •cliKc. promplolt 

pua o. tnlbalho. da t~man ao ~N. Nabu•., da Anqjo 
i'mtnboo Pllula Ponacca, Lima • Sihal:õllbnnbo, Jof.i 
.Joaquim d.i Cunl•o, P~r11lra Iorw:, Btut<quu, eborJO do 
Mau.\. 

menuo~llllu•to ..ml•or abmi a owemhli\J. seral lc~ll· 
livo, bem cumu u dbL e bol"'l da mi<oA do &pldto
S.niO. 

• ~ guardo 1 V. Es:.-Ltto.z P1tlr11im do Coutll 
F~rra;,. ~" 

f'ica a uman lb~lnda. 
O Sa. i•aum~r'!T~ dcdara bl\'tr amanhA ..eulo pre· 

p'ratoriQ. 
N~o bneudo n.illl aW. • lnlar1 Jo,aul.t·.e 1 sealo 

•• 11 bo..,.. e meio. 

Sc! tbua ~ .. p~part>lorla .,,.. ~ " " X.lo 

2 
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SES.S·Ão IMPERIAL ·DA ABER.T'URA 
DA 

.!SSEMBLEA GERAL. LEGISL!TIVA 
EM 3 DE :MAIO DE 1856 

P:resi;jencia do Sr. Jlanoellgnae~n Cavalea.nti de Lacerda 

necessarios para realisar um beneficio de taÓta trans
cendencia, será correspond.ida por uma execução deci-
siva e perseverante. · 

. <c A renda publica, apezar das circumstancias desfa
voraveis dos dous ultimas ann6s, tem sido superior ás 

A sua tendencia · 

' ' -osa e os Srs. senadores visconde de Abaeté e visconde são do abominavel·traticb de escravos, a guns aventu-
de Itaboraby. · 1 reir~s ousárão tentar novas. ~speculações.; .~as a v!gi-

A' uma hora da tarde, annunciando-se a chegada ue lancJa d? meu governo, auxJhada pela opm1ao pubhca, 
SS. MM. Im\)er!aes, sahirão as deputações a espera-los á i~c~~~~uw roallogra-las, como . espero que sempre a coR· 
porta do edlfiCJO. « A administração da justiça, o exercito e a armada 

Entrando S. _:M. o Imp~rador !la sala, foi ahi r~cebido recJí!._mão ai.'!,da de vossa sabed?ria as medidas que em 
pelos Srs. pres1dente e sec.retar10s, os quaes, un10do-se outra occastao vos recommende1. 
á deputação, acompanbárão ao mesmo augusto senhor CC A paz cem as demais nações, objec~o incessante dos 
até..ao tbrono, no qual tomando assento, mandou a~sen- meus ilesYellos, subsiste 'inalterada. . 
tarem-se os Srs . . deputados e senadores, e pronunc1ou a « De accordo com o governo da Republica Oriental . . . - . . . .. 

' FALU que presta-vamos áquelle Estado. . -
. · « Vi com prazer que u procedimento da divisão bra

<i _Augustos e dignissimos Srs. representantes da zi~eira foi se~pre o ~ais louyavel, e que a sua disci-

« CÓn~ratulo·me comvosco peJa presente reunião da .l}hecidas p_elo go_yerno e pelo povo criental. . . -
assemblea geral. . ' 1 « As est1pulaçoes que desde longa data nos liga vão á 

cc A epidemia que no decurso do anno passado inva-. Confederação Argentina forào confirmadas e desenvol
di.ta, algumas pTovincias do imperio e esta côrte tem vidas por rneio de um tratado de amizade, · -,mercio e 
successivamente acommettido a maior parte das outras. navegação, que assenta sobre bases solü....... ~ dura-

<< Os males causados por esse terrivel 11af2ello conti- douras. 
nuão a magoar profuadamentt! o meu coraçao. Confio, cc Entre o meu governo e o da Republica do Paraguay 
porfm, na Divina Providencia que, por sua intinita mi- ÍQi tambem celebrado um tratado de amizade, commer
:serieordia, ouvindo nossas fervorosas preces, o arredará cio e navegação, pelo qual se resolve a questão de na· 
para sempre do Brazil. vegaçào e transito fluvial, ficando adiada a de limites 

<c O meu governo não poupou esforços, nem cessa de para época mais opportuna, dentro do prazo desse 
emprega-los para acudir ás povoações atacadas. mesmo tratado. ·;-:. 

<c Em geral derão ellas provas de resignação e cora- « Augustos e dignissimos Srs. representantes da nação. 
gem, e numer"sos actos de caridade e dedicação torna- c< A paz e ordem interna se consolidão cada vez mais 
rào-se dignos do meu especial louvor e do publico re- pela calma dos espíritos e pelas tendencias do povo para 
conhecimento. o trabalho e para os melhoramentos do paiz. 

{ t A nossa !avoura tem SQffrido ccnsideraYei perda de <c Este resultado, devido em grande parte á politica. 
hraç?s, _e torna-se por~nto ~<ia Yez ma_is urgente a até agora s.t>~uida, justifica a cont~nuaçàn do apoio' 
acqu1szça_o de colonos .~ndustr1osos e_ mor1gerados qu_e fra.nco e dectdzdo que se!Dpre vos_ tem me~ec~do. Espero 

solo . 
. « Esta empreza porém não depende só dos poderes 

do Estado, exige principalmente o concurso espontaneo 
de todos os nossos proprietarios agrícolas, e eonto com 
o &eu patriotismo, que os fará re~onbecer. esta verdade. 

« Velo com a ma1or solicitude sobre a satisfação deste 
interesse nacional, e a confiança que depositardes no 
meu goverPo, auxiliando-o, com.o espero, com os meios 

' . meu governo, vo:tareis as_ ?tedida~ que ellas reclamão, 
promo!e~do ass1m a febc1dade e o engrandecimento 
da naçao. · 
· « Está aberta a sessão. » 

Terminado este acto, retirárão-se SS. MM. II. com o 
mesmo ceremonial com que bavilo sido recebidos, e im· 
mediatamente o Sr. presidente levantou a sessão. 

-·-
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r~~~.;~:;;.~:?.:::::...:.;;;..-;~;:::i2~=~~~~~~~z72:s:~1W:.a:'·7!~~~~~~~~~ii.:.~,~~~i~~y~;;:·~~a,~;,~ 
- Sessão do cUa. G de -Balo · ~ Um oflicio do Sr. ministro da guerra pedindo ·dia e 

•. · ; ,pRESlDE . .''iiCU. .DO sa. Y!SCO'NJJE c~~- BA.BP.ENDY 

A's 1.0 .h~ras. da mari.hã, . feita .à ~ba.mada·, achão_-se 
·presentes os Srs. vi~onde de Baependy, Paula Can· 
:dido, conego Leal, SiJya Guimarães, Pinto ue Cam.pos, 
'Figueira de Mello, ~arneiro _de Campos, Macedo, L~~a e . . . . 

.:A:ndré Bâstos, )Nabuco, Paes.Barreto', Mendes da Costa: 
Belisario, Wúkens de Mattos, ba'rão de Maroim. · 
-.·.'Com areceJD. de ois da chamada os Srs. Travasses · 

etxeu·a e ouza, · a es, Leitão a unha; S. Lobato 
_Junior, J, J. da Cunha, barão de Gurupy, Saraiva, So· 
'bral, SQ_uia Leão, Eduardo França, Fleury, José Ma_
tbias, Antonio Candido, Bernardes de Gou vêa, Henrl
ques, Araujo Carlos, Gaspar de Oliveira, Pereira da 
Silva, Taques, Ângelo Ramos, Casado, Martim Francisco, 
J. J. da Rocha, Dutra Rocha, Francisco Ribeiro, Para
naguá, Candido Borges, Pedreira, Cansansão de Si
nimhú) Br~ndão, Rodrigues Silva, Ferraz, Candido 
Mendes, Octaviano, Titára, e Dias de Carvalho, abre-se 
a sessão ás 10 horas e 50 minutos. 

Comparecem depois de . 
rias, Sayão Lobato, conego Silvà, Azeredo Coutinho, 
Paula Fonseca, Lisboa, Bandeira de Mello, Paranhos, 

· Brusque~ ~ac~eco, ~agalbãés Castro, Jansen do Pa_ço, 
. . 

Forão lidas e approvadas a& actas das sessões do 1 o: e 
3 de Setembro de 1855, t1 a de 2 do corrente. . · · 

EXPEDIENTE · 

Um officio do Sr. deputado Nebias, participando que. 
poremquanto não póde comparecer ás sessões.-Fica a 
camara inteirada. 

Acha-se sobre a mesa o diploma do Sr. de 
no · · 1 a commtssao e 
ção e p_oderes. 

ELEIÇÃO DA. MESA. E COlll!H.SSÕJ::S 

Correndo o· escrutinio para a eleição de presidente, 
são recebidas 63 cedulas, e sendo apUradas, é el-eito o 
Sr. visconde de ~ae.12endy com 53 ·;otos.. · 

Passando-se á eleição de vice-presidente, e achando-se 
60 cedulas, é eleito o Sr. Luiz Antonio Barbosa côm 

. 49 votos. , 
- - Para 1° secretario, eni 59 cedulas, é ~leito o Sr. Paula. 

Cândido com 49 votos. , • · -
Para 2° secretario, em 60 cedulas, é eleito o Sr. Wil

kens de Mattos com 31 vot•JS. 
Para 3° sec1 etario, em 60 cedulas, é eleito o Sr. Ber

nardes de Gou vêa com 28 votos. 
Para 4° secretario, em 60 cedulas, é eleito o Sr. Men

des da Costa com 25 votos; ficando to supplente o 
Sr. conego Leal com 4 votos, e !!° Candido Mendes corn 
3 votos, que foi preferido pera so'rte em que entrou 
com o Sr. Pereira da Silva, que obteve igual .numero 

-(!.e votos. 

-~ 

Commissllo de resposta á , falla do throno 

(64 ~d}llas) 

Os Srs. Taques 52 votos, Barbosa Sl. Bandeira de 
llello U.· 

O Sa. to SECllBT .. UUO (pela ordem) lé o seguinte: 
Um oflicio do Sr. to secretario do eenado, remettendo 

a cópia autbeatica da falta com que Sua Ma1estade 
abrio a guarta sessão da nona legi.alatura da asaembl~ 
geral.-Vai á commiulo respectl va. . 

hora para ;tpresentar a proposta para a ih:ação de forças 
de terra no anno financeiro de 1857 a 1858.-Foi ·desi4 

gnado o-dia de amanbã ao meio-dia. 
Um officio do Sr. ministro da marin})a, pedindo .dia 

e hora para apresentar a proposta para a fixação das 
forças de mar no mesm-õ anno tlnanceiro.-Foi desi~a-

. - · · ·s do meio-dia. 
Continúa a eleiÇão das comm~ssões. 

Commissllo ele constitui~o e :poderes (á9 cedulas) 

Os Srs. Za('arias 46 votos, Teixeira d&~Macedo 45, Fi· 
gueira de 'Mello U · . 

Indo~se proceder á eleição da primeira commissão de 
orçamento, verificou-se não haver casa; o Sr. presi
dente manda proceder á chamada, dá par·a a ordem do· 
dia a continuação da eleição das commi:ssões, e levanta 
a sessão á 1 hora e 20 mirrutos. • 

·.-.... 
Sessão em 6 de Maio 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE BA.EPI!NDY . 

' ' ' Wilkens de Mattos, Pedreira, Leitão da Cunha, Macedo, 
·Candido Mendes, Bernardes de Gouvêa,~ Lima e Silva 
Sobrjnbo, Antonio Candido, Taques, Fernandes Vieira, 
André Bastos, Octaviano, Magalhães Castro, Salles, Dias 
de Carvalhó e Paula Santos. 

O SR. PRESIDENTE declara, ás Ü horas, não haver 
sessão por se não ter reunido numero legal. 

-·· 
Sessão 

PRESIDENCIA. DO SR. VISCONDE DE J!A.EPENDY 

A' hora do costume, feita a chamada acbão-se re-
es os rs. v1scon e e aepen y, au a Candido, 

Wilkens de Mattos, Bernardes de Gouvêa, l\Iendes da 
Costa, Salles, Silva Guimarães, Teixeira de Souza, Theo
pbilo, Barbosa da Cunha, Pacheco~ barão de Gurupy, 
cúnego Leal, Souza Leão, Pinto de Campos, Trayassos, 
Ta~ues, Carneiro de Campos, Candido .Mendes, Cunha, 
Behsario, Sayão Lobato Junior,Martim Francisco, Paula 
Santos, Bandeira de Mello, Angelo Ramos, Saraiva, Ma
cedo, Paes Barreto, Antonio Carlos, Henriques, Rodri
gues Silva, Casado, José Mathias, Antonio Candido, 
barão de Maroim, Lima e Silva Spbrinho, Pereira da 
Silva, Fleury, Zacarías, Dutra Rocha, Fernandes Vieira, 
Luiz Carlos, André Bastos, Horta, Octilviano, Eduardo 
França, Brusque, J. J. da Rocha, Candido Borges, Fi
g~eira de Mello, Brandão, Cansansão de Sinimbú, Aze
redo Coutinho, Nabuco, Barbosa e Pedreira, abre-se a 
sessão. ~ , . · 

Lidas as acw.; de 5 e _6 do corrente, são approvadas. 
O Sa. lu SECB&TAlUO dá conta do seguifite 

EXPEDiENTE 

Um officio do Sr. ·ministro do ilnperio, transtnittindo 
o autographo da resolução da assem.bléa geral legisla
tiva alterando a· lei de 19 · dE- AAosto de 18~6, na qual 
S. M. o Imperador consente.-A: arcbivar-se, cómmu-
nicando-se ao senado. . · 

Outro do mesmo senhor, remettendo o requerimento 
dos encarregados do hospital de Maceió, pecliDdo per
mlssio para que o mesmo -hospital ~ po~&uir ama 
casa que lbe foi dada por D. JoaqCHaa llãria PereiA, 
no valor de 13:000S.-A' commissão de fazendà. 
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,.·"."''"~',;."õií'iro·ão ··mes1Do..;sennõ·r~rem"etteiia{cõPia 'a'àã€ci~Wo~ ~----'·· . .:;ai ·c6i;f~taõ"'?ê·"<)rÇa1nentô '"(5!f .. êêâlí1ãsf ... · -· ·--···~-
. de·3 de Setembro do aono passado, pelo qual Sua Ma- · 
· gesta de houve por bem conceder a D. Maria dos Santos Os Srs. Lima. e Silva Sobrinho 50 votos, Candido Men-

Lucas, .vi uva do tenente do batalhão n. 12 de infantaria des 48, J. J. da Cunha 48. 
do exercito Ignacio M~rinho da Silva, a p_ensã? annual Ao meio-dià, achando-se na· ante-sala o Sr. ministro 
-~o~re~pondente ao ~e10 soldo de seu m_ando, sempre- da guerra, que vem apresentara proposta que fixa as 
JUIZO ao que por le1 lhe p~ssa competir, dependendo forças de terra, o Sr. presidente noméa aos Srs. Si
esta conc~ssão d~ approvaçao ~a camara dos Srs. depu- nimbú, Octaviano, Candido Bor es Carneiro de Cam-

Ouiro do mesmo senhor, datado de 18 de O~tubro do 
. anno passado, transmittindo cópia do decreto de 21 de 
~Setembro do mesmo anno, pelo qual Sua Ma gesta de 

Sampaio Vianna. 
Lê-se e approva-se o seguinte parecer da commissão 

de constituição e poderes : 
cc Por fallecimento do Dr. Jos omaz os Santos e 

Almeida, deputado pela província do Maranhão, a ca-
·mara municipal da respectiva capital expedio o officio 
e diploma, que forão presentes á commissâo de consti
tuição e poderes, ao desembargador Manoel de Cerqueira 
Pinto, para vir nesta camara preencher aquella vaga ; e 
como a mesma commissào, examinando a materia, en
controu ser o referido desembargador o immediato ern 
votos, a quem boj~ por direito comp!!te fazer parte da 
representação daquella pro v incia, é de pa reccr que seja 
reconhecido deputado a asscmbléa geral legislativa, e 
como tal se dê assento ao Sr. desembar ador .Manoel de 

erqueira Pmto. 
« Sala das commissões, 6 de l\laio de 1856.- T. de 

ltfaced;J. -Figueira de Mello.- Góes de Vascon
cellos. >> . 

O SR. PRESIDEXTE. pt·oclama deputado pela província 
dei Maranhão ao Sr. desembargador .Manoel de.Cerqueil·a 
Pinto. 

Achando-se na ante-camara o mesmo senhor, é intro
duzido com as formalidades do estylo, presta juramento 
e toma assento. 

Vai á mesa a seguinte indicação: 
« Achando-se incompleta a deputação de S. Paulo, e 

estando nesta côrte o supplente o Dr. João Damby de 
A velar Brotero, indicamos que seja o mesmo convidado 
a tomar assento nesta camara. 

« Rio. 6 de Maio de 1856- J. J. Facheco.- M. F. 
RiõeiTo de Andrada~ n-E' remettida á con'lmissão . d~: 
constituição e poderes. 

Um ofiicio do Sr.marquez de Paraná, ministro·da fa
zenda, pedindo dia e hora para apresentar a proposta 
do poder executivo, . e o relator:o da repartição a 
seu cargo.-Foi designado o dia de amanhã, ao meio·dia. 

ORDEM DO DIA 

ELEiÇÃO DE COJUUSSÕES 

pos, _u1z a~ os, e e1xe1ra e ace o ; introduzido 
o mesmo senhor com as formalidades do estylo, lé o se
guinte: . 

nação. . . 
« Dando cumprimento ao preceito que é imposto pela 

lei, venho apresentar-vos de ordem de S. M. o· Impera
dor a seguinte 

PROPOSTA 

<c Art. 1. o As forças de terra para o. anno financeiro 
de 1857 a 1858 constaráõ: ~ -

cc SI t.o Dos ofliciaes dos co1·pos moveis e de guarni
ção, da repartição ecclesiastica e dos corpos de saude, 
de estado-maior de 1• e d 2• lasse n · 
de estado-maior-general. 

<( SI 2.o De 18,500 praças de pret de linha em circum
stancias ordioarias, e de 26,000 em circumstancias extra
ordinarjas. 

(( 3.0 e 1,040 praças e pret em companhias de 
pedestres. . 

« $ 4.0 O quadro dos corpos arregimentados é inal-
teravel em ual uer das cir.cumstancias · al 
que as orças fixadas houverem de soffrer em relação a 
e8sas circumstaocias terá lugar por augmento ou dimi· 
nuição das praças de pret das companhias dos mesmos 
corpos. . 

cc Art. 2.0 As forças fixadas no artigo antecedente 
serão completadas por engajamento voluntario ; e na 
insullicicncia deste meio pelo recrutamento, nos termos 
das disposições vi,g~ntes. . 

cc Os indivíduos que assenta1·em praça voluntaria
mente l)erviráõ por 6 annos, c. os que fõrem .recruta'dos 
Pl'l" 9 annos. · 

cc Os voluntarios além da ratifica -
so do inteiro, ou ao meio sol o de primeira praça, em
quanto forem praças de pret, conforme tiverem ou não 
servido no exercito o tempo marcado na lei, pe:-cebe· 
r<iõ como remiu de en a·ament um · · : · 
não exc~da a 40PSOOO; e quando conclu1rem seu te~~ 
de sernço e fôrem escusos, terão uma data de terra âe 
2'1 ,500 braças quadradas. · 

cc A quantia que exime o recrutado do serviço conti· 
núa a ser de 600$000. 

• « O con~in~eot;e ~ecessario _para coml_)letar as ditas 
forças sera d1stnbu1do em C1rcumstanc1as ordinarias 
pelo município da côrte e pelas provincias. 

cc Art. 3. 0 O governo fica· autorisado ~ra destacar 
até 4,000 praças da guarda nacional em C1rcumstancias 
extraordioar1as. • 

<c Art. 4.Q Fica derogado o art. 8° da lei o. 648 de 18 
de Agosto de 18ã2, só mente no que diz respeito a mandar 
augmentar da quarta parte, tanto para reforma como 
para acces:so, nos termos do art. -lo da lei n. 5!15 de 6 
de Setembro de lSSO, o tempo que os officiaes dn e1er
cito servirem nas províncias de Mato-Grosso e do Ama-
zonas. • 

« Palacio do Rio de Janeiro, em 6 de Maio de 1856.
Mar ue.z de Cerzias. » 

O Sa. PBESID~ de~lara CJ.Ue a proposta ha de ser 
tomada na dev1da coos1deraçao.-E remettida á com
missão de marinha e guerra. 

t• :commissOo de o,·~.ento {59 cedulas} Retirando-se o Sr. ministro da guerra-com u .formali-
Os Srs. Carneiro de Campos 53 votos Paula Santos I dad~ com q!te entrou, é introd~ido o Sr. miDistto da 

46, Benriques 39. . ' mar1nha com as mesmas formalidades, e lé o seguinte: 

.2• commÚslJ.o de or_çamenw (59 cedules) « Augustos e dignissiml)s Srs. representantes da nação. 
- • « De ordem de S. M- o Imperador venho apresentar-

Os_ Srs. ~a_ust.o, de Agu1ar ~ votos, Taques (9, Can· v~s a seguinte proposta ftxaDdo a força naval do impe-
. sansao de Suumbu 44. . . no para <> anno fbianceiro de 18S7'-18&8. _ · 
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« Art. 1.0 A-força naval para o anno ~naiiceiro que 
ha de correr do 1° de Julho de 1857 ao ul~tmo de Junl:!o 

. de 1858 constará : · . 
« $ 1. o Dos o.fficiaes . da armada e das demai~ classes 

que fôr preciso embarcar, con(orme as lotaçoes dos 
nàvios, e estado-maior das divisões navaes. . . 

c · o • an · inar· s de tres mll 
praÇas de marinhagem e de pret dps-corpos de mar~nha 
embarcadas em navios armados e transport~s, e de cmco 
mil em· circumstancias e:x.traordinarias. · 

o · · • • ar· beíros a 
pantiias de aprendizes marinheiros creada~ pela_s leis 
anteriores, do batalhão naval e da companhia de· Imp~
:riaes marinheiros da ... provincia de Mato-Grosso, conti
nuando a. autorisação para eleva-los ao seu estado 
completo. . . 

« .Art. 2.0 ·A força acima mencionada sera preenchida 
pelos meios autorisados no art.· 4o da lei n •. 613 de 21 de 
Agosto de 1851. . 

<( Art. 3. o Fica revogado o art. ao da lei n. 646 de 31 
de Julho de 1852, na parte em que IItanda computar em 
mais uma quarta parte para a reforma o tempCLd~ s~r-

. . . . . I 

PRESIDENCJA DO Sll. VISCONDE DE BAEPENDY 

' ........... 
Titára, e Silvà . G~ilnarães. . 

Comparecem depois da chamada os Srs. Teixeira de 
Macedo, Angelo Ramos, Souza Leão, Travassos, Theo
philo, Taques, Dias de Carvalho, J. J. da Cunha, Jansen 
dp Paço, Casado, Antonio Carlos, Henriques, Lima e 
Silva Sobrinho, conego Silva, Belisario, J. J~ da Rocha, 
P~checo, Siqueira Queiroz, Pedreira e Barbosa. 

O Sr .. ·Venancio José Lisboa não tP.m comparecido por 
estar doente. . · 

do Amazonas e Mato-Grosso. .sessão por se não ter reunido num.ero legal.· 
« Art. 4. o Fi cão revogadas quaesquer disposições em 

contrario. 

Jo/J.o Mauricio Wanderley.» 
O Sa. PaESI~ENTii: declara que ~ propo~ta ':ai ser t~-. 

mada na d~vida consideração.-E remett1da a· commJs-
-

O. Sr .. ministro retira-se com as formalidades com que 
entrou. 

Continúa a eleiçllo das commissões. 
ta commiss6o de contas (&S .cedulas) 

Os Sn. Barão de GllrUJ:l'Y ól votos, Theopbilo 50, Fer
reira de Aguiar bO. 

2• commissao de contas (õS cedulas) 

:e•• 
Sessão em f. O' de lllaio 

PRESIDENCI.A DO SR. VISCONDE DE ·BAEPENDY 

SUMMARio.-Expediente.-Parecer da commissão de 
constituiçllo e pode1·es. Discursos dos Srs . .Dutra 
Roch.a, Pacheco, Ribeiro de Andrada, Teixeira de 
Macedo, Dias de Ca1'r;alho, Figueira de Mello, 

· Herwiques, Sil1'a Guimarães.. Candido Borges. e 
Sobral~· 

· A' hora do costume, feita a chamada, achão-se pre
sentes os Srs. visconde de Baependy, Paula Candiqo, 
Wilkens de ·Mattos, . Silva Gutmarães, Fleury, conego 
Leal, Bernardes de Goüvêa, Carneiro de Campos,Fer

- reira Fran a Antonio Candido Teixeira de Souza o· 

Comm.iss/J.o àe pem?Jes s oràenaàos (58 cedulas) 

Os Srs. Sayio Lobato Junior -i7 votos, Gomes Ribeiro 
oi7, Balthazar da Silveira -lO. . 

Devemdo passar-se á eleição da commissão de fazemda) 
verificou-se não haver casa; o Sr. presidente _manàa 
proceder á chamada, dá para ordem· do dia a mesma de 
hoje; e levanta a 8essão ás 2 horas. . 

-··-Aeta de 8 ·de lllalo 

PllESI))ENCU DO SR. VISOOl'O>E DE BAEPENDY · 

· ~ hora do costume, ieita a chamada, acbão;.se J?re
sentes os Srs. visconde de Bae~ndy, Paula Candido; 
Teixeira. de Souza, Carneiro de Campos, Silva _ Guima
rães, Wilkens de Mattos; conego Leal, Souza Leao, Can
dido · Mendes , barão de Guru , Martim Francisco 

ac eco , rusgue ; es , erquell'll 1n o, aques, 
Bernardes de Gouvêa, · Luiz Carlos..t . Borges Monteiro, 
Cànsansão de Sinimbú,. Pinto de l.iampos,-Paranaguá, 
Tewir.s de Macedo, P,aala Santos, Fernandes · Vieira, 
Alldré.Bastos, Antonio Candido, Octaviaao, PaduaFleu
ry, Casado, P.aes Barreto, barão de Maroim, Travassos, 
Antoni() Carlos, 5ar!tiva, Bar}?osa da Cunha, Hen!1qu~ 
Jlendes ·da Costa, Edual'do Frauça, Pedreira· e Slqueu'8 
Queiroz. · 

o.sa.: Pu:smmrrB declara -não ba\'ersessão;porse Dão 
• reWádo DUJDero legal.: ·. · 

rigues S1 va, Martim Francisco, Sayão Lobato Junior~ 
Taques, barão de Maroim, Leitão da Cunha, Cerquelra 
Pinto, Paes Barreto, Mendes da Costa, Fausto, Bandeira 
de Mello André Bastos Cunha Rocha Souza L n · 

ctav1anoi e .Pau a Santos. 
Comparecem depois da chamada os Srs~ ·1Jelisario; · 

barão de· Gurupy, Barbos~, Theophilo, ·Dutra ' Rocha;: 
Zacarias; Saraiva, Ribeiro, Sayão. Lobato, Paralla~á,. 
Candido Borges, Paula Fonseca, Azeredo Coutinho, 
Luiz Carlos, Travassos, Pereira . da Silva, Fernandes 
Vieira, Lima e Silva Sobrinho, Brusque, Cansansão de. 
Sinimbú, Dias de Carvalho, Magalhães Castro, Pintó de 
Campos, Pedreira, Figueira de Mello. Maced.o,··Sobral,. 
Titára; Horta; Brand&c, abre·se a sessão. . 

Comparecem depois de aberta a sessão os Srs. José 
Matbias, Candido Mendes, Angelo Ramos, Henriqu~ 
Casado, e conego Silva. 

Lidas as a~t.as de 7, 8 e 9, são~.approvadas. 
o Sa.~ 1 o SBCB.ETJ..luo dá conta ·ao seguinte -

EXPEDIEl'n'E. 

manto ao seu av.:So de 29 de Abrir, reruettendo a aeta da· 
eleição de um deputado- a--que se _procedeu no ooUe~ 
da ·villa da -Tranca, provincia . da ::Babia, pela vaga ~ei
xada pelo conselheiro João Maurieio Wanderler, acei
tando o cargo de ministro do im~rio. -:-A arcbrvar-~ 

Outro do mesmo senhor, participando ·ficar inteirado 
daspessoasque·compoem a mesad&,camara dosSrs;. de
putados.-Fica a 'Caman ioteirada~ · · : 

Um requerimebto do cabido ~ utbédral do Pará, peo. 
dindo se lbes ·taça: a ~ ·de· &levarsuas·congruas u 
que· percebem aa-~digwdadea'dM-·<-.a~e; do lfH'a• 

3 
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nhão e S. Paulo. -A' commissão de pensões e ordena-
dos. · d d 
"Um officio do Sr. ministro do imperio, datado e 5 e 
Novembro de 1855 remettendo cópia da consulta do 
conselho de estado sobre certos acto~ legi~lativos da 
assembléa provincial do Pará, approvan.d~ dtversos .ar-
tigos de-p~sturas pa~a as camaras. mumctpaes da vtlla 

e . , , . 
provincia para aposentar empregados provmCiaes ex 
pres~am.ente designados.-A' co~missão de assembléas 
prov1DCiaes. 

1855, participando que s.'M. Imperial hou':e por be~ 
conceder .a pensão annual de 800$, reparttdament~ a 
viuva e filhos do capitão do corpo policial da provm
cia da Bahia Francisco Joaquim da Silveira, de_penc;Iendo 
essa concessão da approvação so corpo legtslatiVp.-
A' commissão de pensões e ordenados. -

Outro do mesmo senhor, datado de 15 de Se~er_nbro de 
1855, remettendo a representação que o adJ:!lt.m.st_:adol
e mais empregados do correio das Alagôas d1ng1rao pe
dindo augmento de ordenados.-A' commissão ~e pen-
sões e ordenados. . . 

ordenados. 
Lê-se e entra em discussão o seguinte 

PARECXI\ DA CO!IlllliSSÃO DE CONSTITUIÇÃO E PODERES 

<< A' commissão de constituição e poderes farão pre
sentes as indicações dos Srs. deputados Sobral, para 
que sejão admittidos a tomar assento nesta camara os 
Srs. José Martins Ferreira , Manoel Tertuliano Tho
maz Henriques, e consell'leiro Joaquim Marcellino de 
Brito, como supplentes; o rimei co pela província _do 

a. an ao, o s g n o e , c 
pela da Bahia; barão de Gurupy e austo, no mesmo 
sentido a respeito dos Srs. Manoel José de Albuquerque 
e Libera to de Castro Carreira, pela provinci~ do Cea':á; 

c v1a r p 1 • 
P.eixoto, ~ela provincia de S. Paulo; e finalmente dos 
Srs. J. J. Pacheco e Ribeiro de Andrada a respeito do 
·sr. Dr. João Dabney de A vellar Brotero, pela mesma 
província de S. Paulo, . . 

« Examinou ella as circumstancias que poderião jus
tificar aquella medida, já em relação á conveniencia 
publica, já em relação ao direito dos indicados sup
plentes. 

«:Quanto á conveniencia publica, a com missão observa 
que havendo numero sufficiente de deputados para 
proseguirem os trabalhos da camara, e estando .ella no 
principio da sessão, nenhuma urgencia ha para se pro
curar augmentar o numero àe seus membros, desvian
dó-se das regras e do espil'ito que preside ás suas deci
sões nestes casos. 

« As circumstancias dos supplentes cujo chamamento 
se propõe não são as mesmas, e por isso crê que não 
deve haver a mesma decisão a respeito de todos. 

» Das províncias do Maranhão e S. Paulo faltão de~u-
tados, e a cormnisio forão dadas i nformaç- 1 -
duzem a crer que não viráõ tomar assento al~uus delles. 
Os Srs. Drs. José Marüns Ferreira, pelo Maranhão, e 
Brotero, per S. Paulo, são os prime1ros supplentes a 
quem regularmente compete substituir aquellas faltas, 
e. o direito de tomar parte nos trabalhos e nas decisões 
~esta casa. 

« Das províncias da Bahia, Parahyba e Ceará faltão 
deputados, é verdade, mu todas as informações ~e 
ch~o a commissão a induzem a crer que elles viraõ ; 
além disso, os supplentes cuja ·admissão se propõe não 
sio os immediatos em votos; ha outros supplentes acima 
delles que podem comparecer, e portanto algumas pro-

habilidades de se poder preencher o numero dos repre
sentantes daquellas províncias, ou pela chegada dos 
proprietaríos ou pela dos primeiros supplent~s: · 

« Por estas· considerações, é a commissão de parecer_: 
« 1.0 Que se admitta a tomar assento comc~t:pplP.n

tes os Srs. !>rs. José_ Martins Ferreira, pela ~rovincia 

· O Sn. T. DE MACEDO :-Comta~to que esses supplentes 
sejão os mais votados. 

• O Sn. DUTIU RoeRA :-Comtanto que esses supplentes . 
sejão os mais votados, diz o nobre deputado ; é. regra 
que não tem sido sE'guida pela camara, pois que tem. 
chamado os menos votados segundo as conveniencias 
da occasião; é regra que não seguia a commissão em. 
seu . parecer, como mostrarei. 

Eu não sei, Sr. presidente, qual a razão porque alguns· 
suppleotes que ja forão juramentados não tém entrado 
por esta sala, e tomado assento entre nós, do mesmo 
mo o que ou ros que aqu1 se ac ao. em-se en en 1 o 
que é isto muito regul:lr, não o contesto; mas_ não sei 
qual a razão por que outros que se achão nas .mesmas 
condições, por terem sido já juramentados, a commis-
sao en en e que nao evem- omar assen o, omo sao, . 
por exemplo, osSrs. Marcellino de Brito, e Albuquer'.lue. 

Mas dir-se-ha : « Os supplentes que aqui entrarão 
juramentados são os immediatos em votos, e estes de 
que trata o parecer não o são. » Isto, como passo a 
mostrar, não ê exacto. ·A commissão opina que se dê 
entrada na casa ao Sr. Brotero ·pela província do 
S. Paulo, e dá como razão para não se dar entrada a 
outros senhores o não serem. elles os immediatos em 
votos. Eu já -disse que hei de -votar para que o Sr. Bro
tero tome assento na casa como os outros supplentes ; 
mas, pergunto, o Sr. Brotero é o immediato em votos ? 
Não, senhores; lá estão em S. Paulo o Sr. Dr. Gabriel e 
o Sr. Tobias que são os immediatos em votos, e o 
Sr. Carrão, já juramentado. 

Conseguintemente me parece que o mais regular seria 
completarem-se as deputações respectivas com os sup
plentes. Nem isto é novidade ; ao co.ntrario, é o que 
se tem feito sempre, mas segundo as conveni~ncias. 

. 
segundo o direito rigoroso. 

O Sa. Dunu. RoCHA. : - E' verdade ; e -o parecer da. 
nobre commissão está baseado no direito ngoroso? A 
nobre commissão dá como razão de não se chamarem. 
certos supplentes que estão na c6rte; o não serem elles 
os immediatos em votos, entretanto opina que se chame 
outro que tambem não é immediato em votos. 

0 Sa. TEIUIU DE MACEDO :-E' o immediato do que· 
já tomou assento. - _ 

O Sa. DtrrllA ROCJU : - E nlo o immediato em votos 
na ordem dos supplentes, que é do que se trata. Acho 
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que o parecer da.nocre cotnmissão devia ser mais ge~e- 'dou~ supplentes a q~e m~ refiro devem ser admittidos, 
rico, dando entrada a todos os supplentes a respe1to receio que. ~om a e:xigenc1a de tantos supplentes a ca
dos quaes bouverão indicações, e que estão no caso de mara se fatigue e nenhum seja admitti<lo. Mais de es
serem chamados; neste sentido vou mandar á mesa uma paço trataremos dos outros. 
emenda á conclusão do parecer. ' . Constando a_char-se _na sala immediata' o Sr. ministro 
· Lê-se, apoia-se e entra em discussão conjunctamente da fazenda, é mtrod~zi'!0 _com as formali_dades do es':' 

a seguinte conclusão ao parecer da com missão : tylo, toma assento a direita . 4o Sr. presidente, ,.e lé a 
_ _ ro osta ue fixa a des eza e a a r -
« ue seJaO adm1tt1dos a tomar assento na casa to os 1mperio para o anno fi.nanceiro de 1857 a 1858. 

os supplerites sopre os quaes tem havido indicação na Em seguida s. Ex: Ié a seguinte pro 0 ta. 
casa, e a respe1to dos .. quaes trata o parecer da com- • P s · 
missão. · « Au ustos e- di nissimos Srs. re resentantes da' 
·- · s - d · · te • naçao. · 

<c e nao passar esta parte a op~-se 0 segum · . (( Em observancia do ~ 6 do art. 4 da lei n. 589 de 9 
« Que sejão admittidos igualmentê-os suppl~ntes jura- de Setembro de 1850, venhc- 'de ordem de S. M. o Impe-

mentados.-S. R.-Dut1·a Rocha. » rad~r apresentar-vos a seguinte propo!Sta para app_ro-
0 Sa. PA.CHECO: ~Não trato de contestar a doutrina vaçao das despez;ts autor1sadas por dtversos creditas 

do additamento apresentado pelo nobre deputado pela supplementares e_ ex:trª"ordinarios,_ que forão ab~rtos 
Bahia que presentemeLte está a meu lado; não voto ~elo governo no 1ntervallo da ~essao do corpo legisLa
porém por elle, porque acho mais regular limitar-me ao t~vo . As tabellas e documentos JUn~os mostrao a neces
parecer da commissão. Se a casa_não estivesse completa, sJdade delles. 
eu não 'duvidaria votar desde j" oela a~mi5são de:: todos 
os supplentes ue se achassem · na côrte; mas como a 

... , - . . .. 

O Sa. DuTRA. RocHA. : -Não es~ completa. 
O SR. PACHEco : -E' verdade ; completa não está, 

h n s - nt ara no s trabalhos. 
Sendo assim, convém não haver cousa que pareça tu-
multuaria.· · 

O SR. DUTR..o\. RocHA:- Isso é outCil causa. 
SR. A CHECO : ~ n en o que se na o evc pre · er.1r 

a entrada dos dous supplentes que a commissào julga 
estarem no caso de vir tomar assento com uma questao 
de maiur alCance, qual a de serem chamados todos os 
supplentes juramentados. 

Parece-me que podendo existir na córte supplentes 
mais votados do que aquelles que forão juramentados 
na sessão passada, seria irregular que estes tomassem 
assento estando aquelles presentes. Sem contestar pois 
a justiça fundamental do additamento do nobre depu
·tadot V'otarei por agora sómente pelo parecer da com
missao ue se refere aos su lentes elo 1\loranbão e 
S. aulo. Quanto ao o Maran ão está averiguado pe a 
commissão que é elle o 1 o supplente mais votado, e 
quanto ao de S. Paulo, tambem está no caso de vir to
mar assento or ue se bem ue não se'a o mais vota-
do~ dão-se a respeito e e c1rcumstancias especiaes. o 
anno passado tomou assento nesta casa o Sr. Dr. Carrão, 
igual em numero de votos ao supplente de que se t~ta. 
Além disso o Sr. Gabriel Rodrigues dos Santos, que é 
mais votado, não tem vindo. tomar assento. 

O SR. DUTRA RocHA. :-Isso não é razão. 
O Sa. PACHECO:- Tenho razões para crer que elle 

·não vem. 
O Sa DUTRA RoCHA :-Mas não o sabemos nôs. 

,0 SR. PACHECO: --Cada um vota segundo a sciencia 
que tem das cousas. · 

O Sa. DtJTRA RocHA:- Nós não podemos votar pela 
sciencia dos outros. 

o Sa. PA.CIIECO : - A estas circumstancias accresce 
ainda a de faltar o Sr. Nebias e mais dous senhores da 
deputação de S. Paulo, que não poderáõ vir tomar as-

. sento, ao menos tão cedo. .. . 
O SR. DUTIU. RocHA :-o ciarão, dizendo que vinbão 

logo q~e pudessem. · 
O Sa.»ACHECO :-E' geralmente sabido que viráõ {se 

vierem) ·· talvez de Julho em diante, e portanto não ba 
inconveniente de ser chamado o supplente por S. Paulo. 

Entendo, pois, que, se .nós não qUeremos inutilisar a 
eJJ,trada destes dous supplentes, ácerca dus quaes já e,c;. 
tamos mformados, e SQbre os quaes a commissão já deu 
o seu parecer,. devemos votar· por elle ; e quanto ao 
additamento do nobre deputado pela Bahia, eu o remet
teria á commissão, para que, ~nsiderando a materia, 
désse novo parecer. Co_lllo para mim é liquido que os 

« PROPOSTA 

orçamento n. 719 de 28 da Setembro de 1853 para· o 
exercicio de 1854-1855, é aberto ao governo, no mesmo 
exercicio, um credito supplementar da quantia de 
6 448:965 3 7 a · - · · -
ministerio~, e em cada um delles p-elas rubricas 
mesma lei, conf\)rme a tabella A. 

« Art. 2.o Além das despezas· autorisadas pela lei do 
or amento n. 779 d d SE mb - ar -
cicio de 1855-1856, é igualmente aberto ao governo 
um credito supplementar e extrao1·dioario da quantia 
de 2,156:8048110, a qual tambem tem de ser distribuida 
pelos diversos mimsterios, e em cada um delles pelas 
rubricas da mesma lei, conforme a tabella B. 

« Art. 3.0 Além da despeza auto risada pelo art. 50 da 
lei n. 627 de 16 de Setemtlro de 1851, é da mestba fórma 
abe1·to ao governo um credito extraordinario da quan.: 
tia de ~oo:ooos vara a continuaç.lto da obra do cães da 
alfaadega do R10 de Janeiro. 

tt Art. 4. o As despezas provenientes destes augmentos 
decre ' tos ào · - · ·-
vas leis. 

«Art. 5.° Ficã<> 
trario. 

« io de 
Para·ná. n 

O Sa. PRESIDENTE declara que as propostas vão ser 
remettidas ás respectivas commissões. 

Continúa' a discussão. do parecer da commissão de• 
constituição e poderes. . 
- E' lida e apoiada a seguinte emenda do Sr. Silva Gui
marães: 

« Proponho que se chame para tomar assento ao Sr; 
.Luiz Antonio de Sampaio Víanna, que se acha nesta 
côrte, e é um dos supplentes da deputação da Bahia.-
Sil-oa G-uimardes. l> • -

Foi remettida á commissão de constituição~ pode· 
res. 

O SR. PRE.SIDE.!\"TE declara qUe considera esta emenda 
como uma indicação, e por isso a envia á commissão 
res_pectiva, para sobre ella dar o seu parecer. 

der a minha opinião na questão vertente, por dous mo
tivos diversos : primeiro, porque adhiro ao pensamento 
apresentado pelo meu nobre collega pela provincia da 
Bab.ia no seu substitutivo, com que.procura tornar mais 
facil a execução das prescripções de n<>ssa legislação~ a 
qual quer que a ·<:a:nara esteja sempre que fõ"r possivel 
completa; e que guanto ma1or numero tiver de depu
tados, não excedidos os limites da lei, melhor _serã, pois 
que mais faceis se tornaráõ seus trabalho~ pensamento 
este que eu louvo tanto mais e acho um remedio ener
gico as difficuldades em que nos açbamos, quanto acabo 
de ver_que:a camara acaba de deixar de trabalhar dous 
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dias e voto com tanta melhor vontade pelo substitutivo 
por isso que vejo que a causa dessa falta de trabalhO. em 
âous dias.seguidos não provém de causas e::ctra·ordlna
rias: porque. !;'e ante-hontem houve cbu-ya, o dia do 
hontem não so esteve bom, como mesmo pode ser qua
lificado de ma nifico._ (Apoiados.) 

sorte que àquellas pessoas que obtiverão um voto pu
dessem ser chamadas, porque não se póde dizer que um 
homem que obteve um s~ voto em uma eleição possa 
representar a opinião dos eleitores. (apoiado); mas 
como o meu nobre collt:ga não incluio em sua proposta 
taes supplentes, por isso póde contar com o meu voto 
para o seu substitutivo; e corno emfim se não puder 
obter tudo, sempre desejo obter alguma cousa, no caso 
de não passar o substitutivo então votarei pelo parecer 
da comm1ssão. 

Resta-me, agora, Sr. l?residente, dar .uma explica~ão 

' chamados certos supplentes juramentados, como eu e 
outros que estamos presentes, e não se ter dado assento 
a outros ~:m iguaes círcumstantias, ao menos na opinião 

Ha um engano da parte do nobre deputado, que 
provém de não haver attendido o meu nobre collega e 
a~igo as disposições do regimento da casa e annotações 

grave enfermidade de seu pai, e o segundo porque havia· 
aeeitado uma commissão interina do governo provin
cial, e sendo o supplente cujo chamamento era indicado· 
aquelle a que teria sido expedido o diploma pela camara 
respectiva se se verificasse vaga na representação 
daql;Iella .provinc!a, por ser o imJl?-ec!iato em vvtos, não 

' tomar assent9 desde o principio da legislatura, e por· 
isso o tem tomado o Sr-. Martim Francisco ; portanto foi 
tambem a commissâo favoravel á admissão do Sr. Bro
tero, como fóra á do Sr. Martins Ferreira pelo Maranhão. · 

A respeito dos supplentes :propostos ·para supprir 
vagas das outras provincias as cucumstancias· erão intei
ramente differentes; nenhum delles era o immediato em· 
votos, e a commissão entendeu ({Ue não lhe pertencia 
fazer favores. · · 

UMA voz·:.-:-Favores, não. 

Quando um supplente, qualquer, durante a ultima e agora consta que'esse senhor está ausente. 
parte de uma sessao qualquer, tem assento nesta casa, A camara póde resolver como entender conveniente, 
se esse seu direito Jlâo é interrompido pela entrada do a GOmmissão porém não julgou dever afastar-se deste' 
deputado proprietario, elle continúa com o direito de rigor de direito. E' o que posso dizer como membro 
tomar parte nos trabalbos desta casa na seguinte sessão, daquella commissão. 
até que a deputação da sua província esteja completa. O SR. DIAS DE C.t.av .A-LHO:- Não pretendia, Sr. pre
Jsto tem sido admittido pelos estylos da casa, e se acha si dente, tomar parte na · discussão deste parecer, nem 
consignado nas aonotaçõesfeitas ao regimento da casa, sustentar a sua doutrina; a õutros cabia essa tarefa, mas 
e isto é o que se dá commigo ; tinba assento na casa na não pude deixar de pedir a palavra quando ouvi as 
ultima parte da sessão proxima passada, esse meu di- razões _!iprese~tadas por um nobre deputado pela Bahia 
rei to não f o~ i~terrompido pela chegada do ~eputado a ue pr1me1ro 1m u nou o arecer • o r ue cnt n i 

- , e suas pa avras se ~ .uz1a uma especie de censura 
aqueU.es :los supplentesJUramentados Da sessão passada. 
que v1erao este anno tomar assento na casa, quando . 
outros nas mesmas circumstancias dei.xárão f . ' 

seu exercício foi interrompido com a chegada dos de-
putados a quem substituião .•• 

O Sa. DÇTRA RoCHA. dá um aparte. 
O Sa. R. DE ANDRADA.:- Não tenho eu duvida alguma 

em dar o meu voto áquella parte da sua propo~ta ·em 
que indica que todos os supplentes juramentados tomem 
assento nesta casa·; mas achando-se os mencionados 
supplentes com o seu direito interrompido, entendo que 
devem novamente ser chamados, medida esta que a meu 
vér não tem inconveniente algum. 

São estas pois, Sr. presidente, as reflexões que eu 
tinha de apresentar á casa, e espero que serão benevo-
lamente aceitas. • 

. 0 SJl. TEIXEIÍu. DE MACEDO :-Todas as vezes, Sr. pre· 
sidente, que aqui se tem tratado de chamamento de 
supplentes, apparecem . reclamações e discussões desta 
ordem,. e a camara tem decidido <:omo lhe tem parecido 
conveniente sem se der firmar uma ou rece-

O, Sa. DUTRA RocsA : - Está enganado, eu niio quiz 
fazer censuras a pessoa alguma; pelo contrario desejo· 
que todos venbão. 

0 Sa. DIAS DE-CA:RVAI..HO :-Não digo que o nobre de· 
putado quizesse directamente censurar aos suppleDtes · 
que vierão tomar assento na presente sessão, sómente 
digo que de suas palavras se póde inferir uma censura · 
aos que víerào tomar asseDto por estarem juramenta
dos, quando outros nas mesmas circumstancias deiXá
rão de o fazer, e então eu que me-acho nesta casa como 
supplente entendi que devia explicar a minha conducta. 

Em primeiro lugar, Sr. presidente, direi em minha 
justificação que de1xei de comparecer nas sessões pre-
paratorias porque me persuadia que, chamado o·anno 
passado para preencher a vaga do Sr. Versiani, não de
via comparecer agora, e assim continuei ate o dia 1:. do 
corrente_ mez ; nesse dia, porém, sendo informado de 
que se e~.ntinuava a chamar-me nesta casa, vendo tam·-· 
~mns~ · 
um dos membros da camara existentes na córte, com; 
.quem se contava para a abertura da sessão • . • 

o' SB. DUTRA RoeRÁ. : _:_Não faUei em referezacia 'ao· 
nobre deputad:._o, est:anbei que ~s outros supplentes ju-
i'alnentados -nao est1vessem aqw. . 

ente invariave . A commissão de constituição e poderes, 
de que tenbo a honra de fazer parte, entendeu que 
nestàs circumstancias deveria proceder oom ·o rigo• de 
dir~i:to, e nã9 opinar senão pela admissão daquelles a 
quem em circumstancias ordinarias det"ião ser expe
didos diplomas pelas camaras muni<?ipaes, isto é, aos 
immed.iatos em votos. Sendoella ouvida sobre as diver- O SB. Dus DE C..utV-UHo :-••• entendi que devia di-· 
sas indicações que se apresentário,.procurou discri- rigir-me ao Sr. secretario ·para fazer a cleclaração -de 
minar aquelles supplentes que se achavão nestas cir- que não comparecia por aqueUe motivo. Então V. En 
cumstancias dos que o Dão estavão. · teve a bondade de dizer-me particularmente que, ~ 

Tratando da que dizia resiM!ilo á província do Mara- gundo os estylos da casa-, os supplentes que tiDblo · 
nbio, obteve informa~ qne dous dos respectivO! J asseato até o ttm · da ses.~ão, emqtinrto alo fosse inter~o~oo 
deputados, .os Srs. Costa Ferreira e D. Francisco Bal- rompido este facto ~lo comparecillleDto doa deputad<w• 
thlzar, não comparecenão tão cedo, o primeiro por effectivos, eriO coDSidendos eomo·ld&nbros da casa-·; e: 
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eu declarei a V. Ex. que, se ho~vesse falta de membrc;?s 
iUflicientes para se installar a assembléa geralo no dia 
marcado pela constituição, eontasse comigo, que. eu 
compareceria. Eis, pois, a razão por que, ~endo s1do 
chamado para preencher um~ vaga na sessao pass~da, 
e não- tendo ainda com arec1do o deputado elfectivo, 
VIm tomar assen o es e :mno. · . 

Vamos á._outta questão. Voto pela doutrina do pare
cer da nobre com missão .. Por mais de uma vez nesta 
casa sustentei a o inião de q•.Je deviào ser chamados os 
supp entes na or em a vo açao, quan o a assem os 
deputados eflectivos, ainda mesmo que estes deputados 
deixassem de fazer:- a participação de que não vinhão 
tomar assento na camara; mas não entendo que este di
reito de comparecimento seja extensiVO a todos c;?S SUp
plentes qualquer que seja a ordem em que estiverem 
cóllocados pela votação, só pelo facto de estarem na 
côrte. · 

cousa mais neste t~entido; entretanto não deix.arei de 
fazê-lo afim de esclarecer certas _proposições que o ~o
bre dep~tado da prc:?v!ncia da Bahia que em prime1ro 

isse o nobre deputado que a commissão não tinha 
seguido o direito rigoroso. 

Ol'a, Sr. presidente, eu quizera que o nobre deputado 
me mostrasse qual é esse d1reito rigoroso que regula a 
admissão de supplentes nesta casa. 

O Sa. DUTRA RocHA : - Pergunte ao seu col1ega da 
commissão, que foi quem disse que a commissão tinha 
seguido esse ·direito. 

O Sa. FIGu:imu DE MELLO:- Perdôe-me; eu depois 
explicarei o que o meu nobre collega da·com~issão 
disse ; poc ora refiro-me ao nobre deputado, a quem 
ouvi estas palavras : «que a com missão. não tinha se
guido o direito rig~roso.)) 

O Sa. DUTRA RocHA :-Foi o Sr. Macedo que disse 
que a commissão tinha seguido esse direito. 

O Sa. FIGUEIR.l DE MEU.o: - Eú ouvi ao nobre de· 
putado dizer que Dão se seguia o direito rigoroso. 

O Sa • . FIGUEDU DE Mm.x.o: -Pergunto eu, qual é o 
artigo do regimento da casa que determina que qllando 
faltarem os deuutados se chamem supplentes, qualquer 
que seja o numero de votos que tenhão tido na eleição, 
quer cx:istão na côrte, quer não ex:istão ? Não ba artigo 
algum que isto determine, ántes do r~mento se deduz 
o seguinte : que não se devet,ii admittir nesta casa sup-

·plente algum sem que o deputado effectivo lhe tenha 
participado que não póde comparecer. A este respeito 
. os precedentes.~m sido um P..ouco ~ve~s, porém nunca 
.contrarias áqutllo que propoe a commissno no parecer 
·que se discute. 

. Disse o nobre deputado que não se tinha seguido o 

direito rigoroso, parecia que a comm.issão quoria atten.: 
der sómente ás conveniencias da occasião. 

Ora, eu não posso deixar de dizer ao nobre deputado 
que uma semelhante asserç_ão é injusta. 

O Sa. DuTRA RocHA.: - Tambem eu não disse isto. 
J 

. . - ei en ao como possa 
entender as·palavras do nobre deputado. 

O SR. DUTRA RocHA : - Eu me referi á camara .e· não 
á commissão. 

0 .SR. FIGUEIRA DE MELLO : -Por parte- da com missão 
digo que ella não teve de attender senão ás convenien
cias do serviço publico, da boa organisação da camara. 
Ora, é por ventura conveniente que se chamem ossup· 
pientes, qualquer-que seja o numero de votos que bajão 
obtido dos eleitores? Digo que não. . 

Os deputados, os homens especialmente eleitcs para 
representarem o paiz, devem ser unicamente aquelles 
que recebêrão a maioria de votos dos eleitores, e que 
segundo a ordem da votação, tiverão o respectivo di
plàma pelas diilerentes. províncias; mas o nos~o reg!-

que é .o Sr. Tertuiinno; logo, se este senhor:- fo~se cha
mado para supprir a falta de um deputado ser1a sup· 
plente de su plente. . 

Ceará; faltão dous depútados por essa provincia, osdous 
supplentes que devem substituir estes deputados são os 
Srs; Dr. Macario, e Castro e Si_lva ; o Sr. Albuquerque, 
cuja chamada se indicou, é o immediato em votos, e a 
commissão entende que não deve ser chamado este 
senhor, por isso que neste caso elle -seria supplente de 
supplente, e aiuda mais pela razão de achar-se na cõrte 
o Sr. Dr. Macario. · 

Ora, pergunto eu, se acaso_ a cama~a f9r tão facil na 
admissão destes supplentes nao se pode Julgar que qe 
alguma fórma ba algum desar.para ella em chamar hoje um supplente para o despedir amanhã? Será mesmo 
honroso a estes supplentes o terem entrada em um dia, 
e o :sahirem no outro? Pelo menos não me parece que 
haja nisto vantagem publica. Se por ventura a chamada 
destes dous ou tres sup~lentes fosse necessaria para que 
a camara pudesse contmuar a trabalhar, ainda se po
deria dizer que havia uma razão de interesse pllblico; 
porém na actualidade isto não se póde allegar, porque 

·· · · mar a e I 
no cumprimento dos seus deveres. · 

Disse-se que tem deixado de baver sessão duas ~u tres 
vezes7 ; verd3de; mas estes casos têm-se dado tambem 
quando a cam;~ra se a~ha com o maior numero de seus 
membros. Todos sabem que nestes ultimos dia:; tem 
havido muita chuva, e isto occasionou o .não compare
cimento de deputados em numero sutliciente para a 
camara funccionar~ mas, repito, isto tem acontecido 
tambem mesmo em épocas em que a camara tem estado 
completa . 

Por ultimo direi, qlle se acaso -votassemos pela cha
mada destes supplentes, haveria ainda o inconveniente 
de se poder dizer que eramos levadot> por considerações 
particulares. ~· 

4 
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14 . SESSÃO EJ.\-1 io DE !JAIO DE 1856 

ções, e sobre os qual}s .i! commissão deu o séu parecer 
contrario; e nesta parte até contrario · ao reg1mento, 
que os·manda admittir. 

A' vista poi:5 -dos esclarecimentos dados pelo meu 
nobre coll'ega d~ commissão, e por aquelles que ac.abo 
de ministrar á casa, o que servirão de fundamento para 
a commissão lavrar o seu parecer, entendo que o mesmo Va! â mesa a seguinte indicação do Sr. Oct~viano, 
parecer deve ser approvado. · · · que llca sobre a mesa para.ser tomada em consideração. 

· ·- r. residente eu dis5e ue 
0 chamamento de--supplenies .era constantemente deci
dido pela~amara segundo as cony~!_lien~ias da occasião. 
Não disse, portanto, que a comm1ssao tmha dado pare
, · - - i ncia · como areceu ao nobre 

. . -
me-se tambem para preencher a deputação doMara
nhão qualquer supplente que se ache na côrie.-Octa- · 
viano. » -

deputado que me prece~eu; c sim que a_ cam~ra decidia R. ENRIQUES:- r. pres1 ente, a no re commis~ 
segundo as convenienctas. Tambem nao dtsse que a s~o de constituição e podere_s no seu parecer, que se 
ccmmissão devia dar um parecer no sentido de direito d1scute, fundou-se contra a chamada de certos supplen .. 
rigoroso; essa phrase é do illustre relator da commiss~o tes, e a favor da de outros, na circumstancia de achar
que se· acha á minha esquerda-; e para o qual -appello ; mo-nos no principio da sesão e não haver urgencia 
e quando ella foi pronunl'iada eU observei que não sabia alguma para desviar-se a camara das regras e do espi
aonde estava semelhante dil'eito rigoroso, e mostrei que rito -que tom presidido ás suas deliberações; e nos dis
a commis~ão o não tinha seguido. . cursos de dous de seus dignos membros se ba accres-

Respeitando a s_usceptibÚidade do ~obre de_putado centado o principio, por elles agora descoberto, de que 
por Minas, devo d1zer-lbe que o meu dtscurso nao en- não convém chamar supplentes não jur••mentados, e 
volve censura alguma a S. Ex., nem aos outros sup- nem dar entrada a supplentes de supplentes . 

. - · a s nto na casa- se PU lamento ue não Quanto ao r.inci i o· invocado de acharmo-nos no 
estejão na· casa os supplentes jut·amentados de proviu- prmc1p1o a sessao, e e nao a ver urgencia a cba
cia::; cujas deputações não estão completas, e que se mada de supplentes, mánteodo assim a camara seus 
acbão na côrte, como é que censuraria ao nobre depu· Ui<_?s eestylos, e o espírito de suas decisões, já a esse res

n · ramentado e até mais votado? .peito fez observações um nobre de utado ue rne re-
Tambcm não cam.prehendi o nobre deputa o que ce eu n~ •_mpu_gnaçao Q parecer; e e certo não temos 

me precedeu quan!io disse que não adnptava a emenda, até. aqut tnfehzmente regras, usos e ~estylos sobre tat 
pois que não querta que se chamassem· supplentes de obJecto: todos os annos, .em cada sesao; em cada mez. 

1 ntes · dese"ãra ue o nobre de utado me dissesse em cada semana, em cada dia se resolve de um modo 
o que vem a ser os taes supp entes e supp entes. • e__rcn e aque e por que se e 1 ero.u nos an_nos, nas 

O Sa FIGCEnu.. DE ~ÍELLO:- São os que têm outros sessoes, n~s mezes, nas semanas, nos_ dias anter1ores. 
. · • . · Sr. presidente, V. Ex. ~ a· casa sao testemunhas de 

mais votados do que eUes. _ que a conveniencia a que recorre a nobre commissão 
O SR. DuTR.A RocHA: - O nobre depotado chama de dar assento nesta casa sómente à supplentes jura

supplentes de supplent.es aquelles que têm acima de si mentados. e não aos não juramentados, e nem aos sup
na ordem da votação outros supplentes mais_ votados, plentes do supl?lentes, é theoria inteiramente nova: 
que são os que o nobre deputado entende deverem _ser semelhante dist10cçào nunca foi invocal.ia e antes· em 
chamados . .Mas eu_ observat·ei ao nobre deputado qu~ o opposiçào a ella se tem procedido. ' 
parecer da comm1~s1io manda chamar s.upplentcs de Não temos tido a este respeito regras ou estylos a se
supplentcs, n? s~ntldo do nobre. deputaao, porque o guir; temos con~tanternente dado assento a differentes 
Sr.· Brotero na o_ e o supplente ma1s votado. u 1 n - · · · · - , · · ·v _ 

O SR. R. DE A:son.\DÃ :- Faltão quatro membros da sas, e mesmo oppostas entre si. Ainda o anno passadc a 
deputação de S. Paulo, e o Sr. Brotero é o quarto sup· camara deu assento logo no princiQio de suas-sessões 
plente. Portanto deve ser chamado. ao nobre deputado supplente pelo Ceará o Sr. Guima-

. · . - rà · · · · · 
acho procedente o arg~ento ap;esentaao pelo ~obre ~0. me _engano, foi restitui~o á sua P.ro_vincia pelo 
deputado de que resulta desar para o supplente que, aes_mo vapor_ que 0 trouxe a cõrte. Foz a10da o anno 
sendo chamado, é depois obrigado a retirar-se da casa P ssado ~ue :se deu as~eoto nest~ c~sa ao nobre d~pu
pela· che~da de outro mais votado Se tal desar existe tado supp ente pela mi_nha provtneta, o Sr. Alme1da e 
constante0mente se observa na cam~ra, pol·que temos Albuq_uerque,-que aqm esteve cerca de UJn Dl:ez, e que 
visto entrar por uma porta o supplente mais votado, e se .rellrou çla casa apena_s ~h~gou o Sr.: ..A.ssts .R.9cha, 
sahir pela outra o menos votado. Se tal desar é real, ;~Ja ~tsencza logo no pnnctplO das sessoes motn•ara a 
que não tome _assento o supplente que t:_eceia que venha a e rada. · . 
u mais votado que o obrigue a sabir. A com missão pois não .se cingio, como di~e, ás regras 

Continúo a sustentar ainda a emenda que mandei á de c:ue nos fallou; as que tão moderna e recentemel)te 
mesa: e devo observar que nunca pedi que fossem cha- farão postas em pratica provão contra ella. Demais 
.mados todos os supplentes que se achão na côrte, e me- esses supplentes de que yenbo fallar .não esta vão ju~a~ 
·nos ainda individuos que recehêrão meia duzia de mentado~, e o forão depots do seu chamamento e por 
votos, que os collocão na ordem. da votação abaixo do OC<:asiã~ d~ suas entradas~ logo os prece·dente.S ínvo
·numero correspondente ao dos deputados da província, cados nao sao exactos: e é mcontestavel o ~quivoco em 
e que portanto não são supplentes. A minha emenda é que, sem o querer, ~hio a nobre commissão de poderes • 
.para que sejão chamados os sapplentes sobre os qt.aaes E a procedermos hoJe como ella entende não incorre
:houverão indicações e a cuja admissão se oppôz a com- remo~ .em. manifesta t>arcialidade, não-·<:ommetteremos 
:missão em seu part;eet:• send~ alguns su plen~ jura- uma lDJUStJca? 

:completas, e a r6Speito dos quaes não vi agresentar na . o Ol so no. priDCiplo as sessões que temo~ pro-
cedtdo da manctra exposta; o mesmo temos observado 

,casa opinião alguma oontra, que seja at.ten ivel. no» ultimas dia» de nossos trabalhos. Recordo-me agora 
Cabe aqui responder ao nobre 4eputado por S. Paulo que no mea d ' d 

.que citou um artiPo do regimento em defesa dos sup- IDO aQQo pasq 0 .. ou 5' ias antes do encer-
~ ramento da auembJea g~raz fot chamado ~ra tomar 

-plentes juramentauo~ e que continu.ão cozn assento na assento~ e o tomou corno suppleut.e pelo 1\lo-Graode do 
casa por tere~-se achad~ no fim da sessão an\erior; Sul o Sr. bario <le Mallá 
esse mesmo art1go do regimento é em favor dos outros ! . ' · 
supplentes juramentados que ti verão de retirar-se da tadU11 Sa. DIPtlT.\DO:- Tlllba aahldo da cOrte uma depu-
casa, porque o artigo diz que os supplentes serão cha- o por easa proviocla. 

-mados quao~o. tend~ . retirado, .as deputações de •

1 

O Sa. Ha.~aaooa ~-llaa tal&aYlo apeou t 011 6 dJM 
;SUas .!es~vas proVlnCJas não ~t1verem . completas. parya ~ - eDcerrameQto; a caman tiDba uea ptllde 
,(.(~.!.) E" este (' caso que se da a · respet~d~s s~p- ma1~na ·para fuDccioaar, e da proviDcia do ato•Gn~ 
plentes JUramentad()s sobre os quaes bouverao tndica- havaio deputados na cua ; e eatret.aDto jlllpu·• oo~-
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compareção, sejÜ.o substituídos por supplentes por ellas 
creados para esse fim sómente. . 

o sa~ · FIGUEIRA !IE MELLO ; - E aonde está essa dis
posição legislativa que mande chamar todos os sup-
plentes? . . . -

O Sa. HENRrQUF.S : - A disposição l~gisla ti v a é que 
cada provilicia deve ser representada eelo numero de 
deputados que lhe 1-stá marcado em let, e que os sup
plentes os substituão; e contra isto vai a commissão. 

o Sa. FlGtJEtRA. DÊ MELLO :- Representada pelos legi-
1 s 

O SR. HENRIQUES: -Quando os deputados eff'ectlvos 
faltão, os supplentes slio tão legitimas como ellcs (apoi!_l· 

· - · r u - éta 

sei a razão porque a da Paráhyba será agorà a e:i:.eepção 
de regra. • 
T~nbo pois, Sr. presidente, mostrado que a semelhante 

respeito nós I1ão _temos r~ras e nem estylos; o ·que 
temos é o juizo prudencial da camara dos Srs. doepu
tados na presença das circumstancias õccorentes; se 
entendemos que é necessaria a chamada de supplentes ·· 

. - - a quer prov!nCl 
nós -os chamamos, e se julgamos desnecessario deixamos 
de o fazer.; mas chamarem..:se -uns e negar-se entrada- a 
outros nas mesm~s ~ircumstanc~as, não V::i _ainda. _ 

. , . ' -. 
cipios, as regras e est-ylos de que ella procura não des
viar-se, consistem: pr1meiro, em que demos assento aos 
supplentes juramentados com preferencia aos não jura
mentados ; segundo, que não convém chamar supplentes 
dos supplentes. Parece-me, Sr. presidente, fallando com. 
a venia devida ás luzes dos nobres deputados membros 
da commissão de constituição e poderes, que nestas suas 
palavras se nota certa incoherencia e contradicção; em 
prim_eiro lugar, essa dis~incção de suppl&ntes juramen
tados e supplentes não JUramentados, e de supplentes 
d~ supplentes, é cous.a ~a!:a mi~ intei.r:amente J?OV~ ; eu 

votado, e ainda não ju;amentado 1 Se o supplente de 
supplente, só pelo·facto de estar juramentado, é o que 
deva ser ~b~mado, não sei como ent~nd~! o pensamento 

. ' ' supplentesJuramentados, quer ao mesrno tempo que o 
não sejão os supplentes dos supplentes... . 

0 SR. FIGUEIRA l>E MELLO dá Um aparte. 
O SR. HENtuouEs: - .•• ·logo pareée que a nobre com-/ 

missão não guardou em suas ideas aquella coherencia 
com que costuma sempre proceder, e que é indispen
savel em nossas áelibP.rações. 

Sr. presidente, eu não vejo nem 'na constituição e nem 
em let alguma essa distincção de supplentes de sup
pleo~es ••. 

IGUEIRA DE ELLO: - eJa Q reg1men O. 

O Sa. HRNntQUES : - E nem mesml) no !'egimento. 
Entendia cu, Sr. presidente, que su~plen_tc de su plente 

illustrado, não deixará de reconhecer o absurdo que além o numero de ·supplentes co•·respondente ao dos 
dahi resultaria. Ora, se a maioria d~s deputado~ etl'eE· deputados, v. g., a provincia de Minas dá vinte depu-- . 
tivos não comparecesse em uma sessao, o que allás nao tados, .o vigesimo supplente é supplente do vigestmo 
é impossível, se não . fossem chamados .os supplentes~ a deputado, e o vigesimo-primeiro supplente é que é sup~ 
camara deixaria de funccionar; e o principio coostitu- plente ae supplent-e; mas agora vejo que o nobre depu
cional, de que haverá sessão todos os annos, ·seria tado por Pernambuco chama ao quarto supplente de 
violado ; e chamados os supplentes em lugar delles, uma deputação supplente de supplente, e então posso 
essa camara seria iUegitima? Creio que o nobre depu- concluir que, segundo o pensamento do nobre deputado, 
tado o não dirá. Vê pois ·o nobre deputado que os sup até o segundo supplente é supl,)len~e de. supplente, pois 
plentes uma vez admittidos na casa por impedimento que é supplentc do ~rimeiro. Felizmente p~rém a camara 
dos deputados etTectivos são tão legitimas representantes tem sempre procedido de maneira diversa, a déspeito 
como elles. (Apoiados.) · · dessa distincção agora inventada.· 

Sr. presidente, não. sabia eu que esta materia entraria - Sr. presidente, as circumstancias que justificão a 
hoje á discussão ; se 0 soubesse ter-me-hia munido de chamada de supplentes creio que são as circumstancias 
·notas que conservo, e mostraria á nobre commissão. de presentl"s; nós acabatlloS de vê r o que bontem se deu ; 
poderes que desde que temos governo r~presentativo que ante-hontem não hou~esse ~:;a em .virtude · de 
não ha regras fixas a respeito da chamada de supplentes; copiosa chuva que houve, na o pod•a lSSO excttar repat:o; 
e que clla menos· attentamente s~ prevaleceo de princi- porém hontem, apezar do dia sereno. e beUo que tivemos~ 
pios qu~ nada_ provã_o em favor de suas CO?Clu~ões. São a camaril deixo.u de funccionar por fal.~ ~e ou~ero ! . .., 
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dar-se-ha se maior fôr o numer!l d_?s m~mbros da ~
mara; pequeno como elle é hoJe,_ sao ma1s de presunur 
essas folgas e feriados que temos t1dd. . . 
. Tudo isso se prevenirá adoptando-se a d1sposJ~O _da 
{:Onstituição e das leis; ellas querem que as provmCJas 
estejão todas devidamente representadas; quei·em por
tanto qoe o deputado seja substituído pel<? seu sup-

lente ue . s i rá a d o ro rietano ho v r 
·de comparecer; observemos isto, · e cumpriremos o 
nosso dever. . ·· 

Disse o . nobre deputado por Min3s que votaria ela 
chamada de supplentes, comtanto f se u rda a 
ordem da votação (ha um apa,·te) ; eu vou de ac~o~4o 
com esse pensamento do nobre deputado, mas diVlfJO 
.em um ponto, e é que nem sempre para ma?ter-se o 
principio da representação completa das provmc1as na 
camara é isso possivel. · 

Supponha o nobre deputado que o 5° e 6° supplentes 
da deputaçã•J de Minas, que se acha incompleta na ca
mara, está na côrte ;· entretanto que~ 1°? 2o, 3° e i~ sup

-pTentes estão nos sertões dessa prov1nc1a, e em d1stat;~.: 
cia .tal que só no fim de dous ou tres mezes poderao 
comparecer. Porque ha·vemos deixar de dar assento ao 
So.e 6~, não completando assim a repres n ã -
-vincia, e esperar que cheguem os mais votados, 1icando 
a representação· i11completa por tão longo tempo? Pa

'l'ece que procederemos melhor, mais constitucional-
mente dando assento ao 5° 6° chamand 
votados para comparecerem. . . . 

Senhores, o que venho de d1zer e o que _e~tre n_os se 
tem feito, é o que se observa na ordem adm1n1strat1va e 
·udiciaria em virtude de dis osi -o le islativa. uand 
o presidente da província tem um impedimento inespe
rado e repentino, que o priva de continuar na adminis-

. tração da provi.ncia, p~ssa as réda:; do governo ao v ice
~residente ma1s proxtmo, ao ult1mo mesmo, até que 
compareça o primeiro ou algum dos collocados supe
riormente a elle . 

0 SR. FIGUEIRA DE MELLO dá um aparte. 
O Sa. HESBIQUES : __; O mesmo se dá na ordem judi

ciaria. 
Quando o juiz de direito está impedido, e ausente ou 

im edido tambem o juiz munici al, ou al um dos ri-

advogado a causa da justiça e os l?recedentes da casa, já 
em grande numero sobre a mater1a sujeita. · 

Se o nobre deputado no seu parecer se funda em re
gras . e estylos que aqui nunca farão invocados, eu 
procurei mostrar que as regras e os estylos estão em 
meu favor. 

Como o nobre deputado, se me não engano, 
alavra ta -

mandar á mesa alguma emenda á vista do que o nobre 
deputado houver de expender. · 

O Sa. FIGUEIRA. DE MELLO :-Por mais que o nobre de
' ué acaba · de sentar-se, procurasse encontrar 

contradicção no procedimento qa commissão çle consti
tuição ·e poderes, comparando o seu presente parecer 
com os outros que ella apresentou na sessão passada, 
não consegui o seu _fi.m. • ~ 

O que d1z a commissão? O que dizem aquelles que 
têm sustentado · .o parecer? Dizem que não se póde cha
mar supplentes senão para substituir aos deputados 
que faltão; por outra, que se deve chamar tantos sup
plentes na ordem da votação quantos são os deputados 
que faltão. Ora, é isto o que se dá exactamente a res
peito da provincia da Parabyba do Nurte ... 

SR. HENRIQUES dá um aparte. 
O Sa. FIGUEIRA DE MELLO :--Perdôe-me ; o que eu d isse 

na pouco, o q~e têm __ dito os membros da commissão e 

para exemplo a província do nobt·e deputado, e disse 
que, faltando tres Srs. deputados, deviào-se chamar tres 
supplentes na ordem da votação; e que o Sr. Dr. Ter
tuliano Henriques, que é indicado para ser chamado 
por um dos senhores desta casa, se achava no numero 
de quarto supplente, e por consequeocia não substituía 
exactameote aos deputados ordinarios. 

O nobre deputado disse : «Mas· vbs não fizestes isto 
na sessão passada; _porque logo no principio della admit
tistes o Sr. Pedro Pereira pelo Ceará, e o Sr. Almeida e 
A~bU9,Uerque pela Parabyba. )I o_nobre de utado n_ão 

metros supp en s es e JUIZ, e e passa a vai"3 até ao 
presidente aa camllra municipal, o qual a deixa logo 
que apresenta o 1°, ou 2°, ou 3° juiz municipal sup
plente; c, pergunto, o serviço e o interesse ublico tem · a.e...AJ.buquerqae; logo ne principie 
iO r1 o co:n 1sso ses JUizes su s 1 u os eixão de' da sessão passada ' nã<> tinha apparecido na casa o 
ser legit1mos? _ Sr. Dr. Assts, por consequencia o Sr. Almeida e Albu-

Na ordem politica o mesmo temos observado por di- querque, como primeit~o supplente, tinha d ireito a sub
ve~a~ ~ezes; a cama!"a dos Srs. deputado_s, quer no st~tu!:-lo. Onde está, portanto, a contradicção da com-
pcncJplO, quer no meto, quer nos . ul~mos .d~as de ses- mtssao ? . · 
são, chama supplentes,e estes fun~Clonao leg1hmamente; O nobre deputado apresentou ainda um outro exem
e porque razão não seremos hoJe coberentes com. esses pio, o de ter a com missão admittido o Sr. barão de Mauá 
precedentes . e regras? no fim da sessão como ::;u pplente pela provincia do Rio-

Vê-se, Sr. presidente, que respondendo eu ao nobre Grande do Sul. Tambem se engana o nobre deputado 
deputado por Minas-Geraes, tenho · respondido ao no- nesta parte; todos sabem que alguns do~ Srs. deputados 
bre deputado pela província de Pernambuco que nos do Rio-Grande do Sulse tinhão retirado para sua provin
fallou 1ambem em chamada de supplentes peia ordem cia, e que sendo este facto conhecido pela casa deliberou 
da votação. esta cliamar o supplente immediato em votos, e essesul?-

0 S F MEL S- · . plente, na ordem da votação, era o Sr: barão de Maua a. IGUEillA. DE LO:._ ao os mesmos prtn· _ • 
cipios. · O Sa. HENIUQUES :-Não era na ordem da votaçao. 

. . _ - 0 Sa. FIGUEIRA. DE MELL~ : -Se porém O nobre Ciepu-
0 Sa. HE!.GIQUES • Em relaçao ao supplen~e pela tado, apresentando este facto, quer fazer uma censura 

Parab')'bll;, de que se fallou, temos que se nao. vtesse o á commissão de constituição e i)Odere:>, que é a mesma 
Sr. Almeida E' Albuque~ue, .1° supple~te, ,estándo só- do anno passado, digo que ainda nesta parte não foi 
mente eu na côrte flcana a miDha rovln • · • - · 1 parecer para que se c amasse o 
tada por um ~ deputado. _Peço p<>~nto ao nobre de- Sr. barão de Maua 3 totnar assento nesta casa, e julgo 
put.ado que q':'eua para 8 m1nha provtn<:Ia o mesmo que I que nenhum dos meus collegas tambem o assignou ; pelo 
elle tem querado para a sua e para multas outras. \ menos a maioria~ da comm1ssào não assignou parecer 

Nada mala tenho a dizer sobre a materia; parece-me acerca do chamamento dn Sr. barão de Mauá, e pan
baver reatpondido au parecer da nobre commililo de I' C'.e-me, ..egundo minha lembrança, que o Sr. presidente 
poderea... nomeou membros eâpeciaca~ para completar a comm~o 

UJU voz • -Por um modo atlsfactorio. . ele poclere•, o t~upprfr a Cal'- de alguo• do• ~~eu a mem• 
. • I brot~. AMha, pois, nlo ll• LOntra41óçlo alsuma na com· 

· O Sa. Hu•uoua :- •··· e mostrado que OIN nobre i mi.Uo de conMt.ituiçlo e ~ere• entre u liOU protANll· 
commissio Dlo procedeu coma devida julitiça para com i mento do anno pauado e o de•te annu. 
a minha provinci~; ~reCHDe \ambom que. aio tenbo 

1
. O nobre deputado di.e ainda que a•í• como quando 

advogado convemencl8S peasoaea, · tenho pelo contrario falta um preaadentcl de pro,·Jneia, por iaapoctínaaAt.o re• 
.. S.· 
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pcnUao, tnlt•P a prl">ideula a um doa viC' J•rc>hltn· lui(l~1 bJo. n•$ ,, • .,_, tamloem nio, nu ~imenlo da 
tu quo prim•lro pMe apparecu, assim llmbcm .,. de•·~ C4>0 1 nao encontro ndlft COUM al~uma a e.UtrHJI"iiD. 
dar tntr•da n~ eamano ao. ~UJiplcnte. quo prom<•to· Pe,'O l~<o•nça • nubro C6~<1 ron dtUt·lho CfUO a 
10eoto oppa~ertm. E>IA rompont l o nio tem o~nhuma uni~ balll! qu~ tomou ne.t.! oegodu r,u o ..cu arbllrto, 
pi'O<ll'dt nda, quoado um pn:illdo~~ll! dr pm• lnrla, ala· o .. 6 orhltriCl, l!lllio c ruo r o nlo ju..tlça; e faH>teS 
cado de uma nwl!!o~lia repenlill,, ou IU'f(nlu pur um ella nto ~o fa..te.t. 
lmpcdln•.rlto qual'lllcr, alo pOde ronlinuar aa pr.W· Jlof'O«'·me, Sr. presidenta, que d~vemo~ ~r eo~t·rtll· 
doooli, 6 (utqO>O qut •11~ eolrOjlUO O adm1nloln~ao n le> <1m OO!I>aS dellberaçil<oi, d~\~tiiUI quer~r h~jc parn 
algucm pora IJWl 1 prPvinrlll mio licwe orerllol.,, Jlll ro uns o qu~ qul>eutm5 ~ontem, p•ra outro; de•I'DIIIIIPPll
que o.• neg®IOH p~o cootiou.ur 1"\lpul"ri'Dautc. ~h~ rar ~ I'Arahy~n ag~illo qu~ tnm~ apnll~atlo o dift"~J'úD
dá'l!U nqui MJm~lhont~ m~!;Ot IJ!)r ,.l)ntw-a W! u,ãn ~e clln- li!! pru•lrJda~d~ lm!Jillin, porqu~ o Jlllruhyha nüo pó«G 
m~r um uu ••uln1 •llf•IHenle <lol~aauos lle tr~balla.~. do ,;lt a~ p~í<n·com.tlça~t. 
0\llllprar no$>1!11 dil\'cr~? Dõ n~Itltum m<Kio; utllu ou t!rcio q11o o nol\ra dbpullldo •·~IAN. l3LI.t~ilo com a 
outrn ~N pl)do •~lflnlt'((lr q\lc n~•l lenbamu fiiiiQ, ma$ l'llllortcio que &I rleouJndi•cao: •ll•""IJUU ~~~ n&o thlba 
0.'1 n"soclo' moreMo rogul41'ln~ote. 1W11 r•ll•, ma, Jut;•> qua o tul, n~t>•l.oandu ''"" ~ ""bl'lt 

Oilpub, ~~Qh~r~. nii11 6 l.to o qqe rllgub•·menle se r:ouuni...,\IQ eoli!odeu que. uio .c tlu•e d•~ n<.ontu a<>S 
col>luma r~•~r: no urdem juditlorb nYo púdo u.m Jul~< •uppleolé,. enu11 JUI'liiiitntAidu,, ~ntrrlanw •tU" •uppli!ll
tlo rii,.JW 1>4>'-lr a >"llrl .ettlío ao seu au pptonk loK•I: te:- oáo Junmcnl•d~ lherilo.,,~Ol•• "" ca"!!-
e>l~, P.'l'll odu tomar oonta da >are," J•>d~r 1..,.1~ 1 11-.çu o i"om•"' quo •U•n•l• Wnl par. • dillorr·Dç• das 
um autro julx, de v~ d~lllrar o lí'lU tml"'<<•mrM••• ou (lroum, .. nrla• m '/o~ "''-Ilhoa~~~~ rtl.:lt4o oi PArah) h.t: 
jurar :-U•I"'' u.lo . tuliio pt\:lol. e a.~~ehn -,c NnlanU. at.6 IV>J.._, ~ elhi em m anri.t. t1 u aou•> ~d • ctor ~tr.JodJI. 
que OIJut·ro qu~n• t-DtNr no exe:rfi.,,,o dajurl)l(lh,\''.a,,, m;,;ILIIA; o \MO purbotu tlllf•'rl', e t!Htrrt' mull.t. E.u. 
.ob I"'"" do v.n:m aunullada. ~>.> ~oleotol.ll quo ror.m ~III~ndo qu• n anno ,..~ •• ulo ..., '''"''""' u btm, Jl<lit quG 
dldU J>(lr JUITf.> a rbpeito dosquaes 0~5061!f>UJO ~~~~~ I lo•l quer IJ\Ie I rorAb)ILl "'(fi lr'joteo< IIIAII~ .............. 
ibant" trauutr. E' e>la a rrgn, e uu ottcpçCo, r·o1001 o ··om dnro d~put.dOJ, r hntau ..O •tu•• r· o. 
nobre d·•pu!ldn IJUl~•ptcsenlu. Xolv ~IIAnoJc r ....... lllrtllu olv• ... 1'111-ollo•• •ll'o..tl> ... ; 

Ora, ~Auludu ~·to regra, parece-me que para pWfr· eomo r<prr•entonlb do uuqoo •llc• 11" tm dur u •~em-
1110» admitHr >llrrplen~ n~i!A ca ... tle,•l•mOOI •h•m•·tO:I pio. opr.,..,nt•nli<~·>~~ 01 çórt<· 1111 oh~ .I d~ \I• lu. Uma 
nu oc"dt•m d~ •o~,aç~o: 11uero dJIDr, ~ 10111<> quMfQ ' a• qu~ rl~dnn dB ~u.tu~o· ou montlo~to <lu <ou~ ton
dúpUI~dd , p.rdr!IH!e ebamat lJUIIto 11lim•lrut >UPfl lNI· •lillllnll.-f, ~ d~ nl~d.,..-. ~u prec~llu d~ l11i, .... nr~o quo 
\e8, llll•"<ln1uunrn odlniltlr oulrq:; qu1· l)>bio fbl"!l dcote I os "'lil>lonlos O<cStlb:.liLuol>. o,~, , I<Oilr.l••· mijo<>< pro
uuwtor(o, ~Au ú lti!!J coovonl0111C """ ""'''"• !nirAihfll>: IWiumcnl\', fK'"/'-11! n~., "" ~11\·lm•II ICI ~l,;nm, ut'll' em 
~~~ t~mns nuce~~rildr,r1u dBcbamor p;trn o·Qpt'O<Iel\(o r umo ~~Cus clir•it>M J>u illcws, JYIIrtJUb 9~ •Upf!IUui~!. »o o•ctlr~ll 
provlrwln llufll~r~:> qu~ uiO llveril~ wl•l!l. •lo:ull • '1!;~· logn <JUtl dll!ll ç.,mv~rccom, nem cn\ lU/UI ~ubõldlo;o, 
~mu pjlrle olo;o •viOir do.> ~LtJS flll!ilnl1llk lôe cu eocun· liOt'lUcl Mmoçilo a voJ1c~r dt!>•l• 11 dia r.m IJUC tumJt> 
traMe lnr.<rn\enleo~t> na doutrlo~ quo tUbu cxpo.•udltlt,, ài.:.+ nlo. 
talv•t ~ud~~:o~o_ motllOt:u· a mJobo ~plni~•J; llLI> par oro O SA. CANoroo llwll;&> :-Não lt'irala dl»> 111114 wln. 
oão ' e.JO e>le oncou>~•mwte, ~ pllr 1..0 ~tl!lt.o nella. oJa q11~,. dr dlnllo. ' rr l•li> o quo Julgo d.,,·tr diz~r. 

0 !'1. llt'"'IOUS:-Sr. prtsidM~, péi.,.Uido·mC qUo 
a ínrob•>r•n la e cootraditç.lo da aohre commo~JO d~ 
poderu e -.~Urnto. A oobrl} commi~ diz r.m "'" Jll· 
re<·er que .... C<JD\ ~ que .., ch•-m 111ppltontea olo 
JU ramcolad~no, lllh Oi :;,...l'llYo Oulmorlt-o o \lmt•d• a 
AUJUqu~rquf', nlo mo JUromenlli.l• ... forllo rh~lblld .. 
eN •i•todo de rar~rdll commi;<sào dt poderes c hno•
rlo a..cntu. Eu peoo .I amaro que allenda 1 uma ti r· 
cuon;tauél~ quo .e deu • r~$peALII <11 Va111hyba, o ó que 
IO!DOu a.,.cntC) O Sr, Almciltl e ,\lbll/jllttl:t)UO quondl) 
•qUoll~ pruvi!ICII líni\O Da f.UOOINI I IDUJnriA U~ ""U> 
r~prel!MióiOk'll; ar4mo• quotro dop~llldtl>< oiTI'(lllwt.lll <tu• 
Aqui ~IQVO mot, IJ& :.-.,.. CoT•ta db Ne•e•, (;o~ )In· 
Ohbdu, Fl'ikltrluo de ,\hn.oula, ~ eu, Kt•lro14nto li<lli·•Jl 
UloCOio >O :.c·. ,\lm~ida " AJbuqlleNl_u6, apo~~r dq nA o 
h~ ver pn.rlltlpaq.Ao oficial ljo Sr. ll.s.t• itocha. 

O Sa. Fl•llflUtu uç Mct.t.o:-Dfllfi·>Oqu~ nlo viuha. 
O S11 llKnlOOII4 - t:nsdltlão ~uo vlnb• o ouln>• 

que o•u. e apetar d•~ú loceJtem o Sr • ..\lmcid.:l e ;\lbu
lj\ltrque 10mou RMell\o, e ac;ul atoTc um mN pouco 
maia ou m•aos. \ Parabvlm tilan& boJe em maioria? 
Nu, ell.a d.l eillco ~putidos, e apeJIOS e.l.io prt:i"nll!l 
dou~. om l!lfcctl•o c outr<hupnktite. 
v~ portanlo o nobre dcput-'do que .e d.ou in.:obtrtn· 

da, porque a camara dBu a.senw a wn ~upl'i<ate nlu 
juramoo~ado, c bto quando • Parabybll til<>•• quul 
tumplet.> em JUI reprblllllat"IO, o que Dlo .e d.lj,r~o· 
t.unente 

Qu1nlllao Sr. ba.rAo de Mau•, o oobro deputado rreto 

auo atil tnpnJdO. ~senbor • o IIOXto •uflJliOal# Jli!IO 
to-Orando dr1 Sul. 
O Sa. TAuu"" :-0 quinto tinba. -ot•J. 
O Sa. li•St,tQ~u : - Jtltloha BI!S~o.tn o St. C.ltlrll o 

Filo, ó v~rdAdO~por6m oiio linha.ldmodo o~entl/ Jlcla 
ord~m da V0\40IQ, I) nAI' e~~tava juramMiatlo i lumou 
JlQIJ o~~enlo um çonlr~iççlo as "'~"" o 1•nnalpio• 
e. ... loelccido. pd~L liObl"\l c:ommlJi.>ào da podt\rt>~. ~ntlo 
vem pot. dota Jurbprudeolli~ loWramenlc ao••• 16 para 
a minha JIT'OTincla f &m que se ruoda ella' Na eoosti • 

• l''ra oltpplcotes ~ d•putAidllol e m~mbtoj das 
as:.cmMf:u Pl'(l'lnciat.> ild!J ~lgnatlat u pe.IOib que 
..,Jbet~guJ~ em numero de voto. ,...,u.taole> da GelA 
&eral, pn!<çd~olto·~ eot~ u pelu oiiJI!ur numero IJ.Il& 
c'dij 11m dell~ lirlll' ; de manetro que, lthaadu·lol 
algum dtl~ ell'tl~lfvoo legt~I'DamMI< iwp4!dldo I'Ur AU· 
•~nQi , mof~lll pfllloo)l A ou por ue tipja nomcndo ":ua~or, n ca•nur.r d~ CUJII~Í U'P<'Ilhl ao • UJlplo:nw um 
diploma Jsiun l aos qu~ lfol .Jll•..Urlo 110ll cll'crlivo~. " 

i)~ dls!MI>I~o !leste un@ll Q 'l~e..,..,Ku• f ll' quo,fo)· 
J.tndo um dapotlldo, o aupplcn 6 ltnmMI~lo "m voto. 
km direito da o«up.t u seu 1\l~r. 

Quuto li Olltui1o em que o 'lllpplcnle cU•• ..er ch~
mado, IÁO perb:ru:Al li ça:man dos i:lepul.\d<>!, 110rquo -

6 
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sessões anteriores ella já tem decidido neste sentido. 
Quando a camara municipal de Ouro-Preto expeqio 
diploma a um supplente por saber que o deputado effec
tivo não vinha t••mar assento, a camara dos deputados 
entendeu que essa camara municipal tinha. exorbitado 
das suas attribuições, p~rque só a esta casa é que com-

. . 
vagas dos deputados effectivos são os supplentes imme-
diatos em votos. · · -

Ora, como havemos de privar os supplentes que se 
seguem na ordem àa votação de. serem chamados, de 
receberem o convite, só pelo facto de não estarem pre
sentes na côrte ? Não vejo disposição alguma legislativa 
que determine isso. 

Retlictamos que, ;l.dmittindo esse principio, é preciso 
leva-lo ás suas ultimas consequencias. Se quando faltão 
tres supplentes póde-se chamar o quarto por achar-se 
na côrte, tamb~m ein tal caso póde ser chamado o vige-

e • ._ • 

rado membro é 4° supplente, e faltão tres deputados 
por aquella província. . · 

Quanto ao -voto que pretendo dar nesta materia, devo 
declatar. que será sómente· pelo parecer da com missão. 
Não me deixo levar pelos antecedentes da casa, que não 
têm sido baseados ~e~pre nos mesmosm~tivos; <?S pa-

A questão tem sido bastantemente discutida, não pre
ciso mais alargar-me sobre ella. Entretanto entendo que 
as emendas devem ser remettidas á commissão respec
tiva, afim de que ~om ·a parte do parecer que nega en
trada aos supplentes, as reconstdere. Vou mandar á 
mesa um requerimento neste sentido. -

Lê-se, apoia-se e entra em discussão o seguinte re
querimento : 

<< Requeiro que as emendas· offerecidas vão á com mis
são com a parte do parecer que nega a entrada aos sup-.. . . . 

O Sa. CANDIDO BoRGES:-Então, se o adiamento cahir, 
desde já fico com a ~>_alavra sobre ã materia. . 

~ 

tado para então chamar o supp ente. Creio que estou núa a discussão do parecer. 
ainda hoje na mesma opinião quando sustento que se O Sa. CANDIDO BoRGES: -Sr. presidente, entendo que 
deve chamar os supp_lentes necessarios {)ar~ se pre~~- a chamada dos supp]Pntes em nenhum~ circumstancia 

· , um 
chamados pela ordem da V()tação: porque entendo que questão de dever. A camara dos Srs. deputados tem o 
as palavr·as da lei não potlem ser dPstruidas por uma dever de· chamar tantos supplentes para 0 seu seio, 
simples deliberação da camara. quantos fOrem os representantes de cada uma provincia 

O SB. GuiMARÃES: - Bem quizera, Sr. presidente, que tivçrçm deixado de comparecer (apoiados), p·orque 
não tomar parte nesta discussão e dar symbolicamente o a lei marcou a representa\)ão de cada uma. Do contra
xneu voto.; mas o nobre deputado pela Parahyba trouxe rio dar-se-hia o inconveniente de ~!io ser uma pr-ovin
tantas vezes por uesto o meu nome, que me vi obri· cia representada, e poàerem sotrrer os seus interesses, 
gado a pedir a palavra, não tanto para discutir a mate- em maior ou menor escala. 
ria, mas para fazer ver ao nobre deputado que o no· Se "isto é assim, se~ camara dos Srs. deputados_ tem 
xnear-me tantas vezes de nada Stlrvio para favorecer a dever, como eu creio, de chamar tantos supplentes 
sua causa. quantos fôrem necesarios para completar as differ(mtes 

Disse elle que fui chamado para tomar assento nesta repres~ntações, poderá e1la chamar indistinctamente 
casa na presente sessão sem estar juramentado; disse qualquer supplente _pelo simples facto de se achar na 
tambem que eu havia sido chamado em 1855', e apenas capital do imperio? Eu acredito que não, porque deste 
estive aqui durante alguns dias. O nobre deputado en- modo desvirtua-se o voto popular, desvirtua-se o go
ganou-se tanto em uma como em outra cousa. verno representativo ; ~n.t!-o o paiz _póde ser di!'i~ido e 

Tendo supprido durante a sessão de 1854 a vaga de goT;ernado por uma optn1ao que nao seJa a opiilJão do 
um deputado pelo Ceará, em 1855 tomei assento nesta paiz. A camara attenda.bem para os inconvenientes que 
casa independente de convite para esse fim, porque essa podei? r:esultar de u_'!la semelhante pratica; se nós hoje 

· - ua o u o eJlu- - s~!upp en es so p<>r se · 
ta o elfectivo a quem eu suppria foi que me retirei. Não acharem na côrte supplentes que nao merecérão a maio
fui pois chamado em .1855, como ó nobre deputado sup- ria dos votos dos seus concidadãos, que inconvenientes 
põe ; n!o era preciso que o fosse. não podem resultar? 

Tambem o nobre deputado enganou-se quando su_p· · Mas disse um nobre · deputado, e já se tem dito na 
l)Õz que este anno fui chamado sem estar juramentado. casa, que devemos ser coherentes; mas que incoheren
~restei juramento em 1854, quando vim supprir a vaga c!a ha n~s~? Um illustre deputado pela Parabyba, que 
a que ja me referi; nem era possível que eu então to· tão part1d1sta se mostrou da coherencia .. não nos di$e 
masse assento sem essa formalidade. elle mesmo que esta camar-a . já tinha tido comporta-
- Não estou no mesmo "caso do supplente em cujo favor ment~ diverso? · Não di~e eUe q·ue ·no anno passado 

tallou o nobre deputado pela Paranvba. uma linha de con_ducta diversa se e~tabeleceu na casa, 
• que o que se delibero11 era contrarto do que se havia 

_ Sou 2° supplente, e faltão pela província do Ceará resolvicto em outros annos? Pois Se a camara dos 
quatro Srs. deputados; ao passo que o mano do hon· 1 Srs. deputados tem tldo delibera~es oontradictorias, se 
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ella não estabeleceu uma linha dé conducta constante, 
não é melhor, não é ~ais justo, não é mais conveniente, 
que se siga a disposição fitt.ecal da lei 't Por ventura a 
lei mandou dar assento '8 supplentes em 50 e 6o lugar, 
quando ainda não forão. chamados osque estão em 1°, 
2°-e 3o lu<>ar quando a camara não sabe se estes sup-
plentes tomarao ou nao assen er men e uma 
conducta que eu não sei explicar. nem comprehender. 
: O parecer: da illustre com missão. d~ poderes, que á· 
rime ira. vista mostra adoptar os prmc1p1os que acabo 
e expen er, cre10 que a eou um pouco, cre1 que se 

deixou escorregar, porque nesse mesmo parecer plan
tou u.ma contradícção a sua idéa capital. Em que .se 
funda a illustre commissão de poderes para dar assento 
por seu voto ao Sr. Brotero? 

(Ha um apa,·te.) . 
· DiZ o iltustre deputado por S. Paulo que é o quarto 
supplente. Mas veja V. Ex:•, Sr. pr~si~~nt~, que faltando 
o quarto deputado temos 1a um I>rtmetro supplente,· e a 
camara admittio o Sr. Martim Francisco. Depois em 
quarto lugar ha dous supplentes, que são os Srs. Carrão 

o . ' . . ,_ 
está juramentado, n~o. participou que deixava de vir á 
sessão, entretanto de-se assento a um outro deputado 
que está com elle empatado em votos. · 
· O Sa. R. DE ANDRADA: - Os Srs. ·Carrão e Rodrigues 
dos Santos têm declarado que . não querem tomar as-
sentQ.. · 

. . ., . . 
como a questão se complica. Em primeiro lugar é ne
eessãrio na fórma da lei que seja desempatado o sup
pleute, isto é, que st:ja designado pela sorte • . 
· UM Sa. DEPUTADO:- A camara, que deu assento ao 
Sr. Carrão, deve julgar o Sr. Brotero co~ direito a to
mar assento. 

ó Sa...CA.J."lDIDO lk dGES :-Não é possível/que o Sr. Car
rão ou o Sr. Brotero sejão chamados sem- desempate, 
sem que a sorte. designe um delles. 

0 SR. B.. DE ~l}_RA.DA .dá um aparte. 
o Sa.- CANDIDO BoRGES :-Esse facto do requerimento 

allegado pt:h? Sr. deputado pód~ ser para alg~em va-
l~oso, para m~m · de nada .serve. . 

corto ponto se póde estabelecer uma especie de mono
palio no lugar de representante da nação. Supponha
mos .que o primeiro supplente de uma deputação, não 
tendd a certeza de ser cbaoiado na falta de um do·s 
membros della que tivesse vindo para a capital do im
perio, deixe de vir. Figure-se tambem que o segundo e 
terceiro supplentes nao viessem por falta de meios, e 
aqui se gasta muito, mas que outro supplente em quarto 
ou quinto lugar, não llie competindo tomar assento, 
viesse de passeio á cOrte; esta simples circumstancia 
poderá serv~r para que nos lhe demo~ assento? Pare-
c.e-me que nao. . 

Vê V. Ex., poi~, que eu não posso votar pel~ parecer 
da illustre comm1ssao de poderes pelas razões que acabo 
de apresentar, e muito menos posso votar pela opinião 
do illustre deputado· da Bahia. 

O Sa. SOBIU.L : - Sr. presidente, a questão tem sido 
tão bem delucidada pur oradores tão distinctos, que 
pareçe temeridade eu ~mar a P»:lavra· ·em t3:es circum-

eü o·'aut~r de uma das indicações para que sejão .~a
mados alguns supplentes a tomar assento nesta casa, 
cujo parecer da resvectiva commissão se discute, e para 
evitar repetições hrnitar-me-bei a dar a razão do meu 
procedtmento, e a càmara- permittirá que eu faça ligei-
ras observações. · 

Todos sabem que em 185.& deixou-se de abrir a assem
bléa geral. no dia 3 de Maio por falta de numero nesta 
casa, e não del:i.ejando eu que segunda vez sa faltasse a 
este . preceito" constitucional, estando já adiantadas as 
SilSSÕes prepara:torias, e ainda se não te~d\l. apr~entado 
nwneto de.deputados para esse fl.m, mdiquet . que se 
c~amassein . tres supplentes; um pelo Maranhão, o~tro 

pela Bahia, e outro pela Parahyba; os quaes, segundo 
fui informado por algtms collegas meus. se achavão 
nesta côrte-, e podião de prompto comparecer; e tanto 
erão fundados os meus receios, que sómente no dia .2 de 
Maio corrente foi que se completou o numero sufficiente 
para haver casa, ara o que foi' mistér convidar-se 

. aque es su pp en es, que_, segun o os ê-Sty os a casa, 
tendo sido juramentados e concluída a sessão do anno 
passado, se achavão na c~rte. . · 

Cessando a princi al razão de minha indicação, po-
1a - a re 1ra o, mas · nao. o . porque am a OJe 

existe falta de deputados effeçtivos por essas provín
cias, cujo numero é de utilidade publica que seja pre
enchido, o que é de conformidade com o -que se tem 
praticado. . 

A nobre commissão agora apresentou seu parecer, e 
sendo de opinião que se chame o supplente P.elo Mara
nhão, por mim indicado, se oppõe a que seJàO chama
dos os supplentes pela Bahia e Parahyba, pela razão· de 
que estes -não são os supplentes immediatos em vo
tos pela ordem da votaçâo1 segundo se vê da acta 
geral. . · 

m no re epu o, sus entan o a mesma op1n1 o, 
leu o art. 89 da lei de 19 de Agosto· de 1846, que rege 
a inateria.. · · · 

Em abono da verdade eu desejo muito que se sigão 
o os os precex os a . e1, e mesmo pe o ar 1go C1 a o 

que e.u acho que a nobre commil:!são não teve razão no 
parecer que deu. A camara permittirá que eu o leia de 
novo. (Lê) · . · . 

· ca ar u a no re commtssao uao se su or-
dinou á lei, quando é de parecer que. se chame o sup
plente pelo Marcsnbào ; porque o artigo que acabo de ler 
não exige sómente que seja chamado para supprir a 
falta do deputado o supplente immediato em votos, mas 
tambem que esta falta seja communicada, podendo 
s~r substituído até 'du.I'ante impedimentos temp!)ra-
rios. · 

Or.a, não tendo havido esta communicação, vê~se 
que regeu-se pelos precedentes da casa, que tambem nos 
servem de lei ; e se foi por elles, segue-se que a illustre 
commissão foi injusta; e mesmo (peço permissão .para 

zer parcta , quan o nao a m1_e que se c amem os 
supplentes pela Bahia e Parahyba, seguindo nesta parte 
os estylos da casa, que favorecem tanto ao supplente 
pelo-Maranhão como aos outros. . 

v1:s a o expos o, veJu-me em um comp e o em a
raço para dar o meu voto : porque se voto pelo parecer 
da commissão, approvo a injustiça que praticou a com
missão, não admittind.o dous supplentes por mim indi
cados; se voto contra o parecer~ prejudico ao sup
plente pelo Maranhão, tambem·por mim indicado. 

E, pois, peço ao nobre presidente que ponha o pare
cer em votação, cada um dos supplentes indicados por 
sua vez. 

Verificando-se não haver· casa, fica a discussão en- . 
cerrada. · 

Levanta-se a sessão á 1 hora e ·4.0 minutos. 

Aeta de i.~ de lU aio 

PRESlDENClA DO si. VISCONDE DE BA.E'PENDY 

A' hora do costume, feita ·a chamada,-achão-se pre-
sen s . rs. · vtscon e e pen ,y ~ au n o, 
Silva Guimarães, Henriques, Martim Franciseo, conego 
Leal, Mendes da .Costa, Barbosa da Cunha, Wilkens ae 
Mattos; Bandeira de Mello, Salles, Cerque ir~ Pinto., 1\o-· 
drigues Silva, Leitão da Cunha, Teixeira de Souza,. 
Sayão Lobato Junior, Figueira de Mello, Zacarjas, 
André Bastos, Sobral, bario de Maroim, C~sado, Car· 
nefro de Campos, Saraiva, Paes Barreto, Candido Men
des...t José Matbias, Souza Leão, Antonio Candido, bario 
de tJurupy. Sayão Loba to, Pauta Fonseca, Brusque; 
e· J. J. da Rocha. . . 

Comt:~arecem depois da chamada os .Srs. Tàques, nu:.. 
tra Rocha, Ribe~ro, ~and!do Borg.es, Ferna.nde~ Vje}ra, 
Paranaguá, Bebsar1o, Ltma e Silva Sol5r•nbo,Tltára, , 
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.Amonio Carlos, Paula Santos, Octaviano, Lufz:c8.rlos, 
Teixeira de Macedo, Pinto de Campos, An-gclo Ra
mos, Travassos, Dias de Carvalho, H<'rta, e:'Eduardo 
França.- · 

Os Srs. · Nabuco, Bernardes de Gouvêa, e Theophilo, - - . .. ' 

O SR .. PRESIDENTE decclara não haver sessão· por se 
não ter reunido numero legal. 

Sessão em f 3 de llalo 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE BUPENDY 

A' hora do costume, feita a chamada, achão-se pre
sentes os Srs. visconde de Bctependy, Paula Candido, 
Carneiro de Campos, Luiz Carlos, Leitão da Cunha, 'co
nego Leal, barão de Maroim, Henriques, Silva Guima:.. 
rães, barão de Gurupy, Bandeira de Mello, Mendes da 
Costa, Figueira de Mello, Wilkens de Mattos, Belis~io, 
Sayão Loba to, Rodri~ues Silva, Teixeira de Souza,. Paes 
Barreto, Octav:iano, rusque, Barbosa da Cunha,. 
vassos, Pereira Jorge, Dutra Rocha~ Ribeiro, Cerqueira 
Pinto, Souza Leão, Salles, Macedo, André ~astos, Pe
reira, da Sirva, Martim Francisco, Zacarias, Sobral, e 

Um requerimento ·do juiz e mesarios da confraria de 
Nossa Senhora (lo Rosario da cidáde de· Cam]>OS' dos 
Goytacazes, província do Rio de Janeiro·, pedindo per
missão' pat>a possuir em bens de raiz, ou em ap(>liees da 
divida ·publica, a quantia de 60:000R.-A' com missão de 
fazenda~ - ·· 

u ro o ac are om1ngos · artJDs e . aria'·- pe·,; 
dindo ser·eposentado no ult1mo lugar_ em qUe' semo: d~ 
juiz de ·direito, com ordenado por inteiro~~A' commis-
são de constituição e oderes. · 

ORDeM DO DIA 

Tendo-se de proceder á.votação sobre o parecer dá' 
commissão de constit-uição e poderes relativamente á 
chamada de supplentes, cuja d1scussão havia ficado en• 
cerrada na sessão antecedente, é àpprovada a coiLclusli'o 
do parecer na parte em que determina que 'se dê assento 
aos Srs. A velar- Brotero, supplente ·pela· provhieia ~ 
S. Paulo, e José Martins Ferreira, pela do Maranhão. 

Passando-se a votar sobre a emenda substitutiva do 
Sr. Dutra ·Rocha e edindo o Sr. Henri · 
votaçao asse eita por partes, suscita-se ·a este respeito 
uma questão de ordem, e decide o Sr. presidente qu·e 
esta divisão só podia ter lugar qua~do se votasse a 
outra conclusão do arecer. 

essa conform1 ade, prosegui'ndo;.se na votação~ é 
Comparecem depois da chamada, os Srs. Casado; An-· rejeitada a primeira emenda · do Sr.· Dutra Rocha; e 

tonio Carlos, Horta, Pacca, Taqqes, Nabuco, Paula pondo-se a votos ~segunda conclusão do parecer ~pa
Fonseca, Saraiva, Pinto de Campos, Paranaguá, Antonio rada~ente ares e1to de cada um dos su lentes, appro-

. , - , · - ""'va o rm o, va-se o somente a a m1ssão do Sr. conselheiro Joa-
Eduardo França, Paula Santos, Cansansão 'de Sinimbú, quim·M:arcellino de Brito, supplente pela província da 
Pedreira, Fernandes Vieira, M"endes de Almeida, Mello ·Bahia. A segunda emenda do Sr. Dutra Rocha é rejei
Franco, Jansen do Paço, e J. J. da Rocha; abre-se a tada, e cons1dera-se prejudicada a indicação do Sr. Octa
sessão. vian'! á9erca da cha~ada de mais um supplente pela 

Comparecem depois de aberta a sessão os Srs. çonego provmc1a do Maranbao. : 
Silva e Titára. . · Lê-se e vai á commissãQ de constituição ·e poderes a 

Lidas as actas de 10 e 12, ·são approvadas. seguinte indicação dos Srs. Angelo Ramos e Eduardo 
O SR. ANToNio CARLOS reclama por não vir o seu França.: . 

nome publicado no Jornal na sessão de 10, estando elle « Proponh~ que seja · c~amado para t~mar assento o 
presente. · d~sembargador José F.erre1ra Souto, su lente ela· Ba-

e ovem ro e , reme n o o parecer a secçao ramento e toma assento. · · 
dos negocias do imperio do conselho de estado em con- · 
sulta sobre os aclos legislativos da assembléa provincial -ELEIÇÃO DE COIIIMISSÕBS 
de S. Pedro promulgados em sessão ordinaria ae 1854, Commissllo de fa;enda {57 cedulas) 
tendentes a cobranças das dividas activas das camaras Os Srs. ·Carneiro de Campos -i6 votos, Henriques ai, 
municipaes, para que esta augusta camara haju de re- Paula Santos 23. , 
solver sobre o obJecto conforme julgar coveniente.
A• commissào de assembléas provinciaes. 

Outro do mesmo senbor, datado de 29 de Novembro· 
de 1855, transllliltindo cópia do. decreto de 2-i do mesmo 
mez pelo qual S. M. Imperial houve por bem conceder 
ás ilhas do fallecido marechal do exercito visconde de 
Masé a pensao annual de 1:8008, re~rtidamente in· 
clu1ndo o roeio soldo que já percebem, dependendo esta 
mercê da approvação do corpo legislatJvo.-A' com
missão de pensões e ordenados. 

Outro do mesmo senhor, datado de 11 de Janeiro do 
corrente anno, remettendo cópia· do decreto de s do 
mesmo mez e anno, pelo qual S. M. Iwperial concede á 
viuva e filho do fallecido alferes do cor o · ali · 
prov1nC1a e . ro, 1cente ranClsco"DJas Jünícr,
a pensão annual de 4808, dependendo esta· .mercê da 
approvação do corpo legislatativo.-A' commissão de 
pensões e_ ordenados. · _ . 
· Outro do mesmo senhor, datado de. 15 de Janetro do 

ciorrente anno, ·enviando cópia do decreto de 10 do 
. mesmo mez, pelo qual S. M. Imperial conceda á vi uva e 
filhos menores do Dr. José Vieira Rodrigues de Car
valho e Silva,repartidamente a pensão de t :OOOS, depen
dendo esta graça da aeprovação do corpo legislativo • ..;. 
A' commissão de pensoes e ordenados. 
- Um offi.cio do Sr. deputado Padua Fleury,. commúni

cando que por íneommodos de saude não póde por ·ora 
- comparecer ás sessões.-Fica a camara· iDleindL · 

I 

O Sa. BoRGES MoNTElllo (pela ordem) observa qúe 
a eleiçlo desta commissão devia ser nulla, visto ler 
tido votos um cidadão que pio raz mais parte desta 
camarn. 

O Sa. PaESlDENTE responde que esses votos erio con· 
siderados perdidos. 

Continúa a eleição das commi&sões. 
Jwti;.a civil (69 eedulas) 

9s Srs. Fiusa 43 votos, Firmino 3!~Cerqueira P'in.to29. 
Justiça crimmal:(S9 cedulas) 

astro 49 votos, Barbosa 46, Sarai:..' 

Diplomacia (58 cedulas) -

Os Srs. Pereira da Silva u votos, Paes BárretO" ü, 
Mendonça ·U. · · . · · . 

.Marinha e guerra (68 cedulas) 
1>s Srs. Zacarias 3a -votos, Pereira da Silva M, Salles-32. 
Correndo o ~rutinio para a elei~o di eommi&sio· dtf 

redacção verifica-se não haver casa;· o-sc..presidente dk 
para ordem do dia a continuação · da ~eletçle das coái~ 
z:nissões ; man~a proceder á chamada~'.e levanta a11eâló' 
a 1 hora e meuL" · -- · • 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 16/01/2015 1008- PÃjgina 1 de 1 

SESSA.O EM 14 DE. MAIO DE 1856 21 

Sessão em t.-4 de Balo. 
. - . 

P.BESIDlNCrA. DO SR.' VISCONDB DE BA.EPB!fr,y 

A' hora do cost.ume; feita. a chamada, achiu·se pre
sentes os Srs. visconde dé Baependy, Paula Candido, 
LivramentQ~ Carneiro de C!lmpos, Martim Fra~isco, 

Pinto de Ca~pos, Magalhã~s Castro, Paes Barreto,. 
Brusque, Angelo Ramos , Antonio Carlos, Cerql,lei~a 
Pinto, Martins 'Ferreira, Taques, J. J. da Rocha, Tet· 
xeira de Souza~:Octllviano, Belisario, SalTes, Paula Fon
seca, BoFges·l\lonteir(), Zacari~, Paula ~antos, Parana
guá, Nabuco, Casad~, e Mendes· de-Almetda·. 

Comparecêrão dep?is da chámada t>s Srs . .Tacint~~ de 
MeJ?donça, Sil_va Guimarães, Saraiva, F'ernan~es':'leiTa, 
Titárél, Bande1ra de Melto, 'P'acca, Macedo, F~ut·nra. de 
Mello, Dias de Carvaibo, Barbosa da Cunha, Luiz Carlos, 
e Sinimbú; abre-se a sessão. 

ComparecêrlW-depois de a·berta a sessão os Srs. Horta, 
conego Silva, Mello Franco, Sayão-Lobato, Henriq.ues, 
Brandão, e Siqueira Queiroz. 

O SR. · MAa.TIII FllA.NCl~co :-Peço a pala vr.a para· uma 
rectificação. 

uns para outros corpos e armas do· exercito os offi.ciaes 
subalternos, guardando, porém, as disposiÇões do t·egu
lamento que baixou com o decreto n .. 77"1. . de 31 de 
Março de 1851.-A' imprimir para entrar a ordem dos 
trabalhos. 

Outro do Sr. ministro do imperio7' datado de 14 do 
con-ente, pedin-dD dia e hora para ler o relato rio do minis-

r10 a :seu cargo - arceu-se <> ta as e meta oras. 
Outro do Sr. ministro da justiça, datado de: 13 d:o COl" 

rente, para.o.mesmo fim,-Foi designado o dia fó, ás tl 
horas e· 3 quartos • 

. u r~ r. mm1s ro a guerr , pa.t'll o mesmo • 
-Foi designado o dia 1'!) ao meio-dia, 

Outro d() Sr. minis'tro da marinha, para o. mesmo fim. 
-Foi. designado o _dia 15, ao meio-dia e 1 quac.to. . 

Outro dõ Sr. miDistro do& estrangeiros, para o mesmo:_ 
finh - ·Foi designado o dia· lá, meia- hora- depois do 
meio-dia.. . _ · 
- Lê-se e--ape_rova.-se· o segu~nte parecer dà com missão 
de coilstitmçao . e poderes:-
. · « A commissão ·de conatituição e poderes, ·a quem, foi 

presente a indicação ·dos Srs. deputados Angelo Ramos 
e ·Fraznça, para ser cha111a:do a tomar assento como sup-
p en pe a pt·ovl · i . · 
José Ferreira Souto, em vista da deliberação: desta ca
mara. que mandou admittir o Sr. conselheiro Ma'l"cellino 
de Bdto, immediato em votos áque.lle sea·hor, é de J?a· . 

~ ' temente convida o o mesmo Sr. desembargador Souto, 
para vir supprir uma das vl!gas dos Srs. deputados· au~ 
sentes. ·.: . . 

EXPEDIENTE Góes de Vasconcellos.-D. T. de Macedo;-Figuei,~a 
.de .1.'\:fello. >) • . 

Um officio dos·r. ministro do imperio, datado de 21 de 0 'Sa· . Ba·"'D·A-0 participa quA não comnarecér. a ás Janeiro do corrente anno, remettendo éópias das con- ..... , ,.. I."' 

sultas da secção dos nego'cros·· ão friipedo do conselho sessões de 12 e !3 por incoina1odado. 
de estado, a respeito da lei da assembléa. provincial do O Sa. PED&Eilu .. manda participação de que não póde 
Pará de 25 de Abril· de 1838, autor1sand'o a creação de comparecer á sessão 't>or impedido, e o Sr. Barbosa por 
corpos de trabalhadores,. com_.organisação rnilitar, para incommodado. · · 
que o cor~o legislativo delibere como jufgar conve- o SR. 1\L\RTIM FaANCtsco:- Pedi a palavra, Sr: pre· 

'niente.-A commis:;ão de assembléas- provinciaes. ' si dente, para ~azer u!ll~ pequena rectificação r.el!lliv~-
~rutro do mesmo .seu.bor,d!itado de 8 ~ Fev:r~ro do. mente a uma 10exacttdao.: que en.contro na publtcaçaC? 

A' coinmi&)ao e .iod~tria. . ·t; · . Diz-se n~se apa~te que os Srs. Rodrigues dos Santos 
Outt:9 do mesmo senhov, datado de 15 de Feveret:o , e Carrão bav:ião declarado que nã':\- tomai'ião assent() 

do correu~ anno, trao~mittindo o parecar da, secçao ·. este anno. no recinto da camara. Não sei• ~e se dés~
dos neg<.ÇJOS. do 1mper1o do conselho. d~ ·estado s.obre ~ um, tal facto; eu não dei· o aparte, e por 1sso entendt 
actos leg.rslahvus da assem)?léa . prov1ncaal de ~IDas- . :que· era dij justiça. reclamar contra elle~. . . 
Geraes,_para.que.o pode~ leg1slattvo reso!va-com'? J~lgar Achando-se na· sala immodiata osSrs. deputados João 
convenientc.-A comm1s.cão de assembleas provmCiae~. Dabney de Avelar Brotero e desembargador :José Ft~l·· 

Outro do mesmo senhor, datado de 15 d.e Ma~.ço d J reira Souto, são introdnzidos com as formalidades dG . 
col!re~te' an~o, re_mettendo o ~recer da secçã dos lestvlo pre· tào J·uramento e tomão assento.. f 
negoczos do 1m peno do,~onselbe de. estado., tendent~ aos · ~ • ::~ 
actos~a assombléa .~r~i.ncial das Alagôas .que ~em. , ORDEM• DO DIA 
rcsnetto a Manoel Felix de :Barros Cava[cantt, esartptu- . - 0 nE co111 MISSÕES 
rario da mesa do consulado provincial, e declarando ELEIÇA . · 
invalida· a praÇél do corpo .. policial F~li~iano Teixeir.a Reãaccão (57 cedulas) 
da Silva Biquibá;para que: o co-rpo legislat~o-, to~ando OsSrs ... Sayão Lobatt> .li votos, Paran'aguá38,Nebias 16. 
na· devida consideração, haja. · de: resolvel' com'? J~lgar -
conveniente. -A.': com missão de assembléas prov&netae~t. Cama,·as manicipa~s (57 cedulas) 

Outro do mesmo senhor, datado de 5 do corrente, re- os srs. Borges Monteiro 41 votos! Tei:~:eira dtr~ouza 
· ·mettendo o officio do vice-DreSidente• do-Ceará, acom- 40, J. J. da Rocba38~ · . . ."' 

nhad a resenta -o de varios habitantes da mes-
1Da erov-tncia em. q~ pedem isenção por. 30 ~nnos dos . - ssem as pr01:'tnctaes ·.ce u as 
dire1tos de exportação para os assucares fa.brtcados no Os Srs. Firmino 49 vótos, Fernandes Vieirn· 46, ·Tra. -
engenho que alli .-estabelecêrão denominado Santo An- vassos 46. 
tonio de Pitaguari, para que, sendo presente ao corpo ·Oommercio; industri-z e artes (:1& ced u las1 
legislati v o• elle a . tome' aa consider~o que mer~cer.- _ 
A' eommissio de'iDdústria~ · · Os Srs. Paula Fonseca U votos, G:ansansao at;;Au • 
. Outro do·Sl'. minisfk'o~da ftlzeada~ ·da?dn·de.8 ~o cor- · gusto de Oliveira 21. . 
rente, .remeue~-o mappa :das-ope~occor.r!~ n.• '. ~ Indo-se proet>der á votação para a commissão de in ~ 
se09ão. da·~ss•~n~· :4!o ~~~~da .a\é ·38 de.Abr.al1 -trucção publi<-.a verifica-se não haver casa . 
ult.imo~-A.1 '(Jntnett=ll e:>mmtS.SaO,dê• ol'g&mento. - · • d. - •·· ' "' da d.-

Oat\"o. •do•Sr.:~ ·eeet"etarint d~'Seaado,.datado 'de 9:do· : O Sa.. Pusro~"'TE manda proae. er a Juama ... , . a 
corrente, remetteDdo• a .proposição do :_!letré!do a~ri·- ·~ra ordem d~ daa a mesma de hoJe, e levanta a sessa'> 
sando o governo por·tempo de um•a&D'O a• transfenr. de :a 1 ilora e me1a da tarde. 

- , • .... 6 
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Sessão em f:; de M~io 

PRESIDENCIA DO SR.· VISCONDE nE :BAÉPENDY 

Achando-se na sala immediata os Srs .. ministros do 
imperio, justiça,. guerra, marinha e estrangeiros, são 
introduzidos, cada um por sua vez, com as formalida
des do estylo, lém os relatorios das repartições a seu 
cargo, e retirão-se com as mesmas fori:nalidades. 

O S~. PR.ESIDE_NT~ c!_eclar-a que os relatorios vão ser 
lo. • • ; e ' 

cone~o Leal, Teixeira de Souza, Travassos, Martim 
Francisco, Mendes da Costa, André Bastos, Fernandes -
Vieira, Barbosa, barão de Maroim, Lima e Silva Sobri
nho, h ai ão. de Gurupy, Mendes de Almeida, C as , 
Fausto, Silva Guimarães, Rodrigues Silva, Antonio Can· 
dido, Marcellino de Brito, José Mathias, Pacheco Jor
dão, Souto, Bernardes de Gouvêa, Paes Barreto, Luiz 
Carlos, Brotero, Cerqueira Pinto, Anf,te}o Ramos, Souza 
Leão, Paula Fonseca~ Jacintho âe Mendonça, Livra
mento, Antonio Carlos, Pacheco, Pinto de Campos, Pa
rana,;uá, Borges Monteiro, Siqueira Queiroz, Dutra Ro
r.ha, Titára, Taques, Leitão da Cunha, Bru$que, Teixeira 
de Macedo, l)ctaviano, Henriques, Salles, Theophilo, 
J. J. da Rocha, Beli~ario, e Sobral. 

s rs. au a onseca 
José Agostinho 40. 

Comparecendo depois da chamada os Srs. Jansen do 
aço·, ar ms erre1ra, an e1ra e e o, 1s oa, 

Saraiva e Pereira da Silvà, abre-se a sessão. 
Comparecêrão depois d .. aberta a sessão os Srs. Paula 

Santos Horta Dias de Carvalho Pedreira Mello Franco 
cone,e;o Silva, Zacharias, mim u, abuco, 
Paran'bos. · · 

Lida a acta da sessão antecedente, é approvada. 

EXPEDIENTE. 

Um requerimento do barão de Pirajá, na qualidade 
de tutor, pedindo autorisação para que seus sobrinhos 
e tutelados Domingos Antonio Pires de Carvalho e Al
buquerque, e Garcia Dias de Carvalho e Albuquerque, 
possão fazer exame do primeiro amío do curso jurídico 
de Olinda, que frequentão como ouvintes.-A' commis
são de instr:ucção Ilublica. 

• • dindo dispensa de tempo para natural1sar-se cida ão 
brazileiro.-A' commissão de constituição e poderes. 

Outro de João Luiz Teixeira Junior escrivão interino 
do jury da ci a e e orto- legre, pedindo provisão do 
dito emprego, com a gratific:~ção de 600/J annuaes.-A' 
com missão de justiça criminal. 

Um officio do Sr. ministro da fustiça, datado de 4 de 
Outubro de 18&5, remettendo o decreto de 13 de Setem
bro ultimo, pelo qual foi aposentado o juiz de direito 
Francisco V1eira da Costa, com o ordenado de 8328, 
dependendo essa mercê da approvação do corpo legis· 
lativo.-A' commissão de pensões e ordenados. 

Outro do mesmo senhor, datado de 17 de Abril de 
1855, remettendo o officio da presidencia de S. Paulo, 
e requerimentos da irmandade de Nossa Senhora do 
Rozario dos homens pretos da capital da dita provincia, 
pedindo faculdade para poder adquirir bens de raiz até 

. o valor de 25:000$, afim âe que sendo presentes ao corpo 
legislativo elle os tome na consideração que merecerem. 
-A' commissão de fazenda. 

Outro do me,smo senhor, datado de 1 O de Outubro de 
~. reme en o a represen açao o ca 1 o a . o 

Pará,_ pedindo que as suas cóngruãs sejão elevadas pela 
manetra por que o farão as dos conegos, afim de que a 
camara tome a pretenção na deviõ.a consideração.~A' 
commissão de pensões e ordenados. 
. O SR. FIGUÍ!lJU DE MELLO participa <me por incom-

modado não comparece á stssão. .. 

ORpElii DO DIA 

ELF..IÇÃO DE COliMISSÕES 

Instruc9lio puõlica (59 cedulas) 
J. J. da Rocha 48 votos, Dutra Rocha 40, Octa

viano 39. 

Correndo o escrutínio para a eleição da commissão de 
estatística, verifica-se não haver cas~. · 

O SR. PREstDENTE manda· proceder á . chamada, e dá 
para ordem do dia: Leitura de projectos·e indicações; 
continuação da eleição das commissões, e se houver 
tempo, votação do projecto n. 79 de 1855, que dispensa 
as leis de amortização em favor de differentes irman
dades e estabelecimentos, que ficou encerrado em ta 
discussão no 1° de Setembro da uelle anno. 

Segunda discussão do projecto n. 5 e 5 , que 
approva o privilegio concedido a Francisco Antonio 
Pereira Rocha. · · 

· · n· ã r ·ect do senado n. 82 de 
1855, declarando permanentes as disp9si~ões do decreto 
n. 800 A de 30 de Janeiro de 1851, e as do art. 29 do 
decreto n~ 783 de-2.4 de Abril do mesmo anno. . . . - . 

Levanta a sessão á 1 hora e 20 minutos. 

••• 
A.eta de ~ 8 de Maio 

PRESIDENC~ DO SR. VISCONDE DE BAEPENDY 

A' hora do costume, fçita a chamada, achão-se 
sen es os rs. v1scon e e aep n y, au a a 1 ,. 
Silva Guimarães, Paes Barreto, barão de Maroim, co
ne~o Leal, Teixeira de Macedo,. Sobral; Marcellino de 
Br1to Carneiro de Cam os, Pacheco Jordão, Souza 
Leão, en es a os , o r1gues õ:)l va, a es; ara1va, 
Dutra Rocha, . Ribeiro, Pereira Jorge, Taque8, André 
Bastos, José l\fathias, Antonio Candiao, Theophilo,Cer
queira Ptnto, Octaviano, Leitão da Cunha, Jansen do 
Paço, Brusque, barão de Gurupy, conego Silva, Paula 
Santos, Luu: Carlos, Bernardes_. -de Gouvéa, Zacarias, 
Parana~á, Casado, Antonio Carlos, Bandeira de Mello, 
Martim Francisco, Martins Fe&reira, e Bor~es Mon-
~~ . . 

Comparecem depois da chamada os Srs. Pinto de 
Campos, Fernandes Vieira, Tra.vassos, Titára, Dias de 
Carvalho, Nabuco, Pereira da Silva, Belisario, Barbosa 
da Cunha, Henriques, Brotero, Sayão Lobato, Jacintho 
de Méndença, e Brandão. · 

Não comparecem por incommódados os Srs. Wilkens 
de Mattos, Eduardo França, e Paula Fonseca. . . . 

O SB. PRESIDENTE declara, ás 11 horas, não haver ses
são por se não ter reunido numero legal. ..... 

• Sessão em f" ele Maio 

PRESIDENCIA. DO SR. VISCONDE DE BA.EPENDY 

A' hora do costume, feita a chamada, acbão-se pre
sentes os Srs. visconde de Bae()endy, Paula Candido, 
conego Leal, Bandeira de Mello, S. Lobato Junior, Cu
nha, Mendes da Costa, Pacca; -Octaviano, CarrieirQ de 
Campos, Theophilo, Wilkens de Mattos, Travassos,Pa~ 
checo J01·dão, Sobral Pinto, Souza Leão, Pereita.-Jorse;' 
barão de Gurupy, Barbosa, Teixeira de Souza, Martins 
Ferreira, Fernandes Vieira, ·André Bastos,· Cerqueira 
Pinto, barão- de Maroim, Salles, Leitão da Cunha, Ta-
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ques Casado-, Jacintho de Mendl)nça, Horta, Brus_que, 
Livr~mento, Belisario, Martim Francisco, Bernardes d_e 
Gouvêa, Antonio. Candido, Angelo ·Ramos, Antonio Car· 
los Souto Candido Mendes, Nabuco, Pinto de Campos, 
Sil~a Gui~arães, Paes Barreto, Luiz Carlos, Siqueira 
Queiroz, Ribeiro, e Saraiva. 

EXPEDIENTE 

Março ultimo, cobrindo uma representação do deão e 
cone'º"os de maior prebenda da cathedral da Bahia .. 
pedigdo que as suas congruas sejão igualadas ás que 

-percebem os da cathedral ao Maranhão e S. Paulo.-A' 
commissão de pensões e ordenados. 

Idem do mesmo ministro, datado d<? 20 de Outubro 
de 1855, cobrindo um requerimento do deão e mais 
dignidades da cathedral de Olinda, pedindo que as suas 
congruas sejão igualadas ás que percebem os aa catbe· 
dral do Maranhão e S. Paulo.-A.' commissão de pen-- . 

Idem do mesmo ministro, datado <lo to de Março 
ultimo, cobrindo uma representação do conego Luiz 

· t s como rocurador do cabido da Sé 
de Marianna, queixando-se da decislo da t esourar1a 
da província de Minas.-A' commlsslo de pensões e 
ordenados. _ 

Dous officios de bontem um do Sr. deputado Wilkens 
e outro do Sr. deputado Paula Fonseca, em que parti· 
cipão não poderein comparecer álsessão.-Fica a camara 

inteirada. 
o· SR. FIGUEIIU DE MELLO participa achar-se incom-

modado. · 
Requerimento do·s herdeiros do visconde -de Garcia 

d'Avila ácerca da propriedade do officio de secretario 
do gov_erno da província da Bahia.-A' commissão de 
fazenda. -

Idem do Dr. João Ferreira Bittencourt _e outros, pe· 
dindo o pagamento da quantia de 17:202S726 pela occ·u
pação dos engenhos Cabrito e Platafórma • ...;.A.' commis
são de fazenda. 

m o r. ar os n ODlO e u oes e:tro, JUIZ 
· de direito especial do commercio, pedindo um anno de 
licença com seus vencimentos para ir tratar de sua 
saude na Europa·.-Ã' commissão de pensões e orde-: 
nados~ · · . 

Idem do Dr. Joaquim Fructuoso Pereira Guimarães, 
provedor da Santa Casa da Misericordia do Pará, pe
dindo o x:endimento an,_npal de· 6:0008 l>ara auxilio da 
receita do hospital de caridade, e mats 40:0008 para 
construQção de um novo hospital.-A' commissã~ de 
fazenda. . , 

- -Idem de Pedro !osé Baptista, ex-capitão do exercito, 
p_edi:ó.do ser reintegrado no mesmo posto.-A' co~Hi.is
sao de marinha e guerra. 

. 
Um officio do juiz municipal da 1 a vara_ da côrte, co· 

brindo um traslado do processo crime tm que é autora 
a justiça e réos, . além de outros, o brigadeiro Manoel 
Joequim Pinto Pacca, deputado á assembléa gerallesis- .. 
lativa. -A's ·com missões de constituição e poderes e Jus-
tiça criminal. · - . . · 

m rial ue o r. 
com alguns documentos á consideração desta camara, 
sobre o assumpto do processo crime de que acima se 
trata.-A's commissões de coostituição e poderes e jus-

Lê-se e vai a imprimir no J or'Ytal o seguinte projecto 
de resposta á falla do throno: 

c< Senhor.- A camara dos deputados prestando a pa
lavra augusta de V. M. Imperial a attenção que reclama 
a verdade na :região majs elevada dos interesses do Es
tado, acolheu agradecida a expressão do sentimento 
altamente gracioso com que V. 1\1. Imperial se dignou 
de abrir a presente sessão legislativa. 

« Sensível pro(undamente aos males produzidos pela 
• • : • • A • 

« No meio porém deste doloroso sentimento, a camara 
reconhece com satisfação o zelo esclarecido com que o 
governo de V. M. Imperial se tem flmpenhado em dar 
as provide!lcias que a saude publica reclama, e ao passo 
que considera com subido apreço a· coragem e resigna· 
ção de que em geral derão provas as povoações ataca
das, se compraz de assellar com Cl testemunho do pu
blico reconhecimento os numerosos actos de caridade 
e dedicação que essas lamentaveis ~ircumstancias pro. 
vocárãC?, e que honr~ndo 9 caracter nacion~l~ mitigár~o 

louvor de V. M. Imperial. 
« A carencia de braços, de que ainda mais por este 

novo motivo se resente a lavoura, fonte rinci ai da · 
riqueza o pa1z, ex1ge por certo a ma1s promD a acqul
sição de colonos industriosos e morigerados. A camara, 
convencida ·desta necessidade, auxifiará o governo de 
V. M. Imperial com os meios adequados para satisfa
'zê-la, e acredita que o concurso espontaneo e patriotico 
~os nossos proprietarios agrícolas coo~erará para que 
este empenho corresponda amplamente a solicitude com 
que· V. ·M. Imperial vela sobre a realização de tão im
pcrtante como urgente beneficio. 

c< Foi agradavel á camara o conbecim~nto de que a 
renda publica, a despeito das circumstancias desfavora· 
veis dos ultimas dous annos, tem sido superior aos cal• 
culos do governo, e de tal maneira progressiv.a, que 
appareceria um excedente de receita se não fôra o. cres
Cimento natural das despezas QUblicas, e as differenças 
resultantes da elevação geral dos preços. Na previsão 
porém de que, embora 'passageiro, possa dar-sedes· 
equilibrio da receita em consequlmcia- das referidas cir
cumstancias a ue accrescem as reducções dos direitos 
que contém a nova pauta as a an egas, a camara a
bílitará o governo imperial com as providencias que a 
prudencia aconselhar para prevenir o indicado incon
veniente em assumpto de tão elevada transcendencia. 
· c< A camara soube com justa indignação que, apezar 
das providencias tomadas contra o trafico de escravos, 
alguns aventureiros ousárão tentar novas·emprezas, e 
certo de !llle a constante vigilancia do governo impe
rial, · auxiliado pela opinião publica, conseguia mallo· 
gra·las, confia que o desengano porá de uma vez termll 
a essa abomina vele criminosa especulação. 

<c As medidas que a sabedoria de V. M. Imperial de 
novo recommenda, relativas á administração dajustiça, 
ao exercito e armada continuaráõ a merecer toda a con-
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sideração da camara, afim de que se realizem os me
lhoramentos que o bem do serviço aconselha nesses 
dive~os ramos da publica administração. . 

·«Congratula-se a .. camara com V. M."Imperi!ll ~la 
paz <(Ue os desvelos •:ncessa_ntes de V. M. Impena~ tel!l 

dade nacional, e interpreto 'do sentimemo publico, 
rende a V. M. Imperiat a homenagem da grátidão que 
se inspira em tão pou~eroso motivo. 

A~ materias antet>iormente designadas,:..::accre-:scendo e 
diseossio do parecer da mesa datado·de 1! de Maio do"~ 
anuo passado, sobiPe o numero e veneimento dos em-
pregados ~balternos. da caman. . _ . - -

Levanta-se a sessão á 1 hora e 20,minutos. 

..... 
Sessão em -~ 9 de Balo 

PRESIDENCIA DO Sll. VISCONDE DE BAEPENDY 

« Inteirada de q.ue V. M. - Imperial com accor o do. 
governo da Repubtica do Utuguay determinou a cessa
ção do auxilio militar que prestavamos áquelle Estado, 
a camara apreciando a disciplina e mo:ralidadc da divi
são imperial solemnemente reconhecidas pelo governo A' hora do costurne,felta a cbam-ctd'a, achão-se presen
e pavo oriental, se apraz. com os titulos de honra que tes os Srs. visconde de Baepeudy, Paula Candido,_.Silva 
adquirio tão louvave! procedimento. !Guimarães, Teixeira de Souza, Brêtas, Livramento, Car-

c< A noticia de qtie as estipulações que desde longa ·ne!ro de Campos, \Yilkens d~ MattQ~, conego .Leal, P~
data nos Hgavão á Confederação Arg_entina forão coa.. . reira Jorge, ~arcelbno de Bnto, barao ~e Marolm, barao 
firmadas e desenvol.vidas por um novo tratado, c de que. de Guru~y. P~checo .Jord"ão, ~Sou~-Leao, Barbosa,_ Ma
foi celebrado entre o governo de· V M. Imperial e o da cedo, Ttieophllo, _Lulz Carla~, Sa~.ao Lo~ato, Bru:sque, 

. · · ~ Mendes de .Nlme1da Brotero Jose M~th1 

mats, Ja pe a ca ma os espm os, Ja pe a en encta . .o,. c lh Tita c .. d· . a·í, · 0. p ... · ·· . d s'u " J 
povo pat·a o trabalho e melhoramentos do paiz. Na · arva o,. nr, a:sa o~ 1 e• r ~ --~eu-a a va, e • 
presença deste resultado, devido em·graude pa:rte á po- .r. da R.ocba,. abre-se a sessão. . 
litica: do gov-erno impel"ial, a camara .continuando o • Comparecêr.ão depois da cbamacial 08 Srs. Zacharias,-
franco e leal apoio que lhe tem merecido a ·fiel' execução· Candido Borges, .Lei:W>· da Cuaba,.Uma e Silva Sobr.i
do pensamento elevado que inspira ao governo impe- nho, Belisano, Paranbos,, &andão, Jacintho de M3Jl·-
ria!, não poupará esforços-para assegurareste beneficio, donça e Sayão Lobato Junior. · 
e animada pelo sentimento do bem publi"co votará as Lida a acta da sessão antecedente,. é ap,provada. 

medidas que forem necessarias p;lr~t promover a felici--
-dade e engra·ndeei!llento da nação. 0 ·SR. l'O•SEcRETnro, d'á• conta· d()·seguinte· 

« ~Paço da camara (hs deputados, 16.de Maio de 1856. 
- ~ :1 , • - • 

PRIMEIRÁ PARTE DA ORDEM DO DIA 

Não havendo l'Cqucrimcntos passa-se á 

EXPEDIENTE 

Um officio do ministr.o da mari11iia, datado ·de 23· -de · 
Agosto do. anno pass3áo, remettendb cópia ·da. infor::na- · o . . . ' . 

tel-genera da marinha, sobre· o !"''tenente da· armada· 
reform~l> José· Pires ·Monteiro, que-pede ser reintegrado· 

KLlW_:Ão DE r.msMtSSÕES ; na primeira classe.-A' commissão de marinha e guerra·. 

Estt.:ttistir.a, coloru".snçtJn, catechese e civ.ilisaçao dos-. Dous-officios do ministro da gliel'ra, com data:ufe 17 
indics (65 ceduias.) .dc.Abril, remettend-o, um ó requerimento-~. documentos 

, , e tnformaçi<J sobre o capitã<> reformado José Maria de· 
Os Srs. José .MaUtins 48 votos, Ribeiro da Luz· 37, Menezes Corrêa de Castro, outro sobre o ex-capitã-o do 

1\larr.ellino do Brito 24. · exet:cit~ Pedro José Baptista, pedindo ser 11eintegr.ado 
. . na carreira militar.- A' commissão de marinha e gu.ern. 

Ag:••cultura, mmas e bosques (61 cedulas.) Um officio do secretario do senado, datado,(i,e a do 
Os Srs. Souza Leão 43 votos, barâo de l\laroim 41, Sá. corrente, participando que o. senado adoptou e vaL diri-

eAlbuqucrque 40. . 'gir á sancção. í~e.riar a resoiutão appr.ovande-o con-
• . · · trat,, que a 2 de Janeiro de 1855 foi celebrado·Delo go.-

Oin as puultcas (~4 cedulas.) · v.erno imperial com o gerente da companhia de Paquetes 
Os Srs. Octaviano 45 votos, .Araujo Lima W, Bar!'eto . a Vapor.'- Fica a camara·inteirada~ 

Pedroso 39. Um r.equeriinen.to, de Luiz Fr.ancisco de Carvalho . 
·Negocias ecclesiasticos {Si cedulas.) 

Os S ·. v 
Corrêa das Nevi.!S 37. 

Ea:áme do thesow·o ,(63 cedulas.) . 
Os Srs. :Mello Franco 27 votos, Eduardo França 26, 

A vellar Brotero 13. 

SEGIJNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

subdito · portuguez, pedindo ser. naturalisado cidadã~. 
brazileiro.- A' commissão de constituição e poderes. 

. ro a r em. ercen~a e ossa. Se.nhora:do M<10t.e 

. do .C~r~o da cidade ~o Ri~rand~ · do Sul, pedindo 
permJssao para. possaur ben~- de rau. ate o valor de. 
>iO:ooos.- A' com misSão de fazenda. . .. 
- q s~ l?aESmEN"IE chlclara.que.3inda .Dão tendo oompa
re.ctdo. os ~rs •. Go~e;s Ri.bearo,, Baltbaza.r <la Silveira, 
Goes Siqueira e Vwtra.de Matto~ o:s, dous primeiros· 
nomeados. P!Jt"a a CQmmissão de.~!.Õ86 e,ordenados, e 

~nQ.o se pr~ceder á votação do pr.ojecto n. 79de 185.5,. os dous · ultimos. pa~ a <:ommiSSaO.ae ~~- publica. 
CUJa discussao ficou encerrada na sessão do 1o de Se- ·nomêa paa servtrem .mtermamente na p!'!metra ns Srs. 
tembro do mesmo anno, '\·eritica-se não haver casa Pacheco Jordão e D1as de Carvalho, e na segunda os 

· · Srs. Ferr-eira Bretas e Lu.iz Carlos~ · Os Srs. Souto e A.,;e-
0 Sa. PaE<;IDE~"TE ma_nda pror.eder á chamada, e dá redo~tinhoeommuoicãonãoeomparoceremás sessões 

para ordeJD do d1a segu10te ·por incommod.ados. 
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ORDEM DO· DIA 

DiSPENSA. DE LlU.S DJ AIIORTIUÇ-'"iO 

Procede-se á votação do projeeto ~. '7.9 de 1855 que 
dispensa as leis de amortização em favor de diversas 
- • • - • o 

Entra em 2a discussão o projecto n. 54 A de 1855, que 
approva o privilegio concedido a F:-ancisco Antonio 
Pereira Rocha para estabelecer no porto da capjtal da 
Bahia uma cale á Ml,e,·; é approvada pa1·a passar á 
3a discussão. · · 

O Sa. MENDES DA. CosTA. requer dispensa de interstício, 
· a qual foi concedida. · . 

Entrando logo em aa discussão, foi adoptado e -remet-
tido á eommissão de redacção. · 

CORPOS DE SA.llDE DO EXERClTO E A.RYADA 

proiecto em Jscussão nao ten a s1 o su mettl o a .opt· 
nião de uma commissão da casa, o que não aconteceu' 
por ser estylo não se remetterem os projectos vindos do 
senado à commissào alguma; e sinto isso porque, conhe
cendo que a doutrina ' deste projecto é convenientt!, por 
tirar o go-verno de grandes embaraços, tambem reco
nheço que elle não póde attingit· ao fim que se teye·em 
vista; ao menos é esta a minha opinião. 
, St:gundo me parece, S1·. presidente, esse decreto a que 

allude o senado obriga a um éoncurso, perante o cirur
giãp-mór _do exercito,; aos candidatos ás di~erentes vagas 

attendermos que a falta de concorrentes a esses lugares 
não depende unicamente da clausula de se sujeitar aos 
medicos.formados nas escolas do imporio a um concurso, 

zas na Criméa relativamente a sen estado sanitario, 
devido -esse bem á sua commissão medica, porqul' ern 
França o governo se· esmera em procurar grandes capa- -
cidades para curar do exercito, dando-se grandes van
tagens; qualldo o coração bumano não se lev~sse por 
~e incentivo, e 9.uando mes_!llo .a mocidade estudiosa -

... . 
camara; podendo remediar o.<; embaraços em que actual
mente lida o ministerio da ~uerra, deverá marcar aos 
cirurgiões· do exercito um maior ordenada; isto deve
mos fazer se não quizermos entregar a classe militar ao 
abandono, o que seria barbaro, porque, senbot.es, ver
se um homem que sacrifica a su~ vida e se priva de 
todos os com modos da sociedade, em suas mole:stias en
tregue a pessoas ·não bem habilitadas, é uma verda
deira desgraça, verdadeira barbaridade. (Apoiados.) . 

Eu, pois, Sr. presidente, votando pelo projecto que se 
discute, tomo nord .para em tempo conveniente pedir 

aos· cirurgiões do exercito. 
O SR. CANDIDO BouGES diz que vota :pela rc:iolu

ção: 1°, porque não havendo . concurr:encia·· para os 
u r s vagos no corpo e sau e o exerc1 ~. a ~ 

nenhuma vantagem de multiplicarem-se as dífficuldades 
para os candidatos; 2n, porque lhe pareceú sempre 
pouco COf?.forme com o decoro das escolas de me~icina, 

~ s 
novos exames perante uma com~i:;:;ào a que se não póde 
dar. maior habilitação que os profossores das referidas 
escolas . . C ré entretanto que a falta de concurrencfà. aos 
lugarc~ vagos dos corpos de saude não depende so -da 
legislação que se trata de revogar, mas de nenhum fu- · 
turo, das peque~inas vantagens que o medico encontra 
na vida militar •. e que em occasiao competente tratarà 
de v.:er· se póde· concorrer para o melhc>ramento da 
classe a que se refere. · 

Julga-se a materia discutida, e é o projecto approvado 
. . a . ..-' , 

O Sn. SALLES requer dispensa (fo interstício para en
tral' na ordem do dia de .amanhá a terceira discussão 
dessc ,pro~cr.to. -

Consultada a r..asa decide aOir.mativamente. 

LEI PROVI~Cl.\L bE liUTo-GROSSO 

Entra em 1a discussão o projer.to n. 216 de 5 de Julho 
de us50 quo revoga a lei provincial de Mato-Grosso de 
8 de Agosto de JS35, o qual foi approvado e passou á 
segunda discussão. • 

· mas da circumstancia de terem muito maiores vantagens 
na sún clínica, ou mesmo em outro qualquer ramo do 
vida a que se dediquem (apoiados), do que sendo cirur
gião do exercito; não apparecem candidatos a esses 
lugart:ll, porque o homem guc ~óde traballlsr menos e 
ganhar mni:~ não ~ sujeita a trabalhar mai:s e a ganhar RMPI\EGA.oos SUB.\LTERNOS 11.&. CA.llu.u. 
merfo11. (Apoiados.) Entra em discussão o parecer. da com missão de poli-

Depois do que ac·..abo de dizer vé a camara quo 8 mi· cia, datado de 19 de 1\Llio do anuo passado, relativq.ao 
- nha duvida não é por querer negar 0 meu voto 80 pro· numero e venchncntos dos empregados 5abalternos da 

jecto, não, porque o acho bom, mas porque ainda per· camara. · 
mittindo-se ao ministro da guerra nomear medicos O 'SR.. R.1BEIRO i>& ANDRADA:- Não pedi a palavra; 
independentemente de concurso, nem por isso o mal que Sr. presidente, {>ara .discutir as questões relativas. ao 
actua!mente. se sente da !alta de concurrentes desappa- detalhe do serv1ço feito pelos empregados da cama1·~ 

, recera, por 1sso que-subs1stc a mesquinhez dos•rdena- á. créação de novos lugares ou suppressão, de outros, 
dos. Ora, _qual ser-á-o meio de se remediar esse inconve- mas sim paz·a reclamar contra a injustiça que encontro 
niente, ~ mesmo bab:.litar a<t governo com os medicos no parece~>· contra a desigualdade das circum~tan<'ias 

erv1ço me 1CO o exerc1 o :, · 
Na minha opinião o !llCio _de se c_onseguir taes . fins é • So~ info~mado que até o p~esen~e os empregados q·ue 
marcar-se um honorariO·mats vantaJoso aos medicos que ~m. s1do dispensados do serv1çr, nao tém sido privados 
se destinarem ao serviço do exercito. . das gratificações; não sei se é ist•J ex.acto, mas tive estas 

s h . t" · . . . • d .·· . informações a tal respeito, e a mesa poderá ass~($urar a 
eo ~re:s, repe ·~.l a~o~a ~ q'!e .J~ !Da1s e uma vez sua. exatidão ou inex:actidão. Se assim é ... se ate agora 

tenho dtto. A .roedtctna nao e uti!..a so~1eda~e, CQIXlO e~ empregados ba que têm sido- dispensados do .serviço 
fera I se c~, ~ porq~e cu~ a~ molestta~ .existentes, na_o .recebendo as gratificações, não sei por que razão os que 
. essa_, sua ma•!' r . utilidade·~ a grande utal~da~e da medt-- d'ora em dian_te forem dispensados do mesmo serviço · 

ema ~pret)entr as ~~st.as, e se nós_nao tavermos no J··não hão de receber essas gratificações. Parece-me que 
exet'~l\p homens bab1bt_ados a pz:~ventr as ~usas 9ue . taes indi~!duos dévem ser considerados em circumstan
~rntnao a _saude do tnlh~r, fic:ara e.l~e re~uz1do ·Untca· ,.cias iguaes, e se e· justo que se dêm 'ratificações a uns, 

ente a quem tnte das m~lest\as ordlllartas, taJnbem é justo que se coocedão a outros q~e-forem 
A camara. sabe o ·brilbaote aspecto das tropas fra,nce- dis_pensados do serviço. . 

7 
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Assim, declaro que hei de votar pelo parecer da com- . 
missão, menos pelo quarto artigo. 

Em vista do exposto, para poder ,•otar no sentido das 
opiniões que acabo de expender, peço a V. Ex. votação 
separada a respeito dos artigos propostos pela com· 
missão. 

' algumas. considerações em contrario ás do nobre depu-
tado por S. Paulo. 

Actualmente, conforme o orçamento, os ·empregados 
subaHernos- da camara são os seguintes: um porteiro da 
secretaria, tres ajudantes do porteiro, um porteiro-mór, 
cinco contínuos e um correio: ao todo onze emprega
Destes acbão~se providos e em exercício seis, de modo 
que para prefazer este numero devel'ião ser nomeados 
cinco cidadãos; mas a com missão de policia interna re
duz este numero, propondo quP se fixe assim : um por· 
teiro-:,mór, tres con~inuos do salão~ dous• g~ardas das 

' . . ' ' 
forme o estylo antigo, percebem não s o ordenado, 
como a gratificação; mas cu não pude assentir a isto; 

. julgo que quando a respeito de toi:las as outt·as classes 
de empregados publicos se tem estabelecido a regra de, 
nos casos de aposentadoria, reforma1 etc., conceder-ao 
tão sómente o ordenado, não se poaeria sustentar quo 
os dous empregados de que se trata, dispensados do 
serviço recebessem lambem as gratificações por um pri· 
vilegio que razllo alguma póde JUstificar. 

Ofa isto, senhores, está i:ic accordo com o que a com
missão estabelece em geral no seu parecer, 1sto é, que 
todos os empregados da casa que no futuro forem dis
pensados dQ serviço efTectivo, como estes, percebãt> uni-
camente o ordenado e não a gratifi,cação. -

E' neste ponto que tocou o nobre deputado por 
S. Paulo. Julgou· elle q.ue, como até agora, aos empre
gados da casa dispensados se pagarão ordenados e gra
tificações, esta regra devia ser seguida tambem no fu· 
turo a respeito dos que se ho,!lvessem c!_e dispensar. 

n. 2, deve merecer a approvação _da casa,'que assim irá 
de accordo com a regra que tantas vezes tem estabele
cido ácerca de toda.s as classes de funccionarios publi
cos, e até da magistratura. 

O SR.-F. 0CTA. VIANO :-Essa regra é uma vergonha no 
nosso direito ; não temos que acompanha-la. 

O SR. MENDES DA. CosT.t.:- Se assim-é, como o nobre 
deputado entende, então o que devemos fazer é consi
derar em uma m~dida geral tod~ e qualquer esp~ie de 

sado o serviÇo, qualquer que seja a sua categoria, 
todos e quaesquer vencimentos; mas emquanto a regra 
geral fôr a que acabei ,de mencionar, não posso con~en-
tir, com o meu voto que se faça uma excepção a favor 
dos empregados da nossa casa, que por serem mes não 
fazem melhor ser.viço ao paiz, nem mais conveniente, 
para serem privilegiados. .· 

O Su. RrnEIRO DE ANDRADA. : - Senhores, se não bou~ 
vessem motivos para insistir na minha opinião bastava 
a confissão sincera feita pelo nobre deputado .que acaba 
de fallar para nella persistir. E' ~ nob:e deputad~ que 

empregados, a quem dispensou do serviço, continuas· 
sem a perceber o seu ordenado e ~ratificação, deve con· 
cordar lambem em que essa mesma medida ae estenda 
aos ~uo !ôrom dispensados do serviço d'ora ávante. E' 
por isso quo contlnúo a votar contra a disposiçio do 
art. -1° propoa~ pela commisslo. 

O Sa. F. 0CTAl'IANO: -Pouco tenho a accresccntar ao 
que disse o meu honrado amigo deputado por S. Paulo. 

A qncstio é multo simEles. O meu honrado amigo 
apresentou uma impugnaçao ao · parecer da. mesa fun
dada em um principio de equidade. Disse elle: «Se os 
precedentes até hoje seguidos pela casa tém a!do dar aos 
empregados dispensados de servir, além do seu orde
nado, a gratificaçio correspondente, por que razão, ha
vendo na casa empregados que têm maior numero .de · 
annos ee serviço do que esses que forão. dispensados, 
se lhes ba de agora tirar a gr-cltificação quando 'se hou
ver de conceder-lhes a dispensa de exercício?» 

differença que h a entre os empregados da nossa casa e ção ? :sse : « E' um principio geral, ao qual não pode
os outros das differentes repartições publicas, para se mos.ãesobedecer em favor dos empregados desta casa, 
estabelecer uma excepção a -favor daquelles '! Por ven- que as dispensas do serviço em conscquencia de refor
tura elles-prestaráõ serviços mais valiosos ao paiz do ma ou de aposentadoria só dão direito ã perce~o do 
que àquelles que servem de outro qualquer modo?-Não ordenado, e não da gratificação. Seria uma disparidade, 
de certo : e a algum empregado, quando dispensado do accrescentou o nobre secretario, para a mag!stratura e 
serviço por meio de reforma ou de aposen(aâoria, já se· outras classes de funccionarios publicos, que fi.cariio em 
deu o ot.:denado e gratificação? Por certo que se algum peiores condições do que os empregados desta casa. » 
caso houve. em contrario, foi seguramente motivado por Desejava que o meu nobre collep examinasse se t'S88 
alguma circumstancia especial, e isto não póde fixar principio geral foi adoptado com· bons fundamentos; é 
uma regra ~eral. isto o que cumpre fazer.; e do seguirmos U1ll principio 

Penso, p~>•s, que a idéa da commissão consignada no J só pelo facto de estar estabelecido, sem verificarmos se 
art. .(o do parecer, redigida c.omo eu proponho, sob são razoaveis os seus motivos. (ApoiadOI.) 
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Cumpre saber se os empregados publico~ que têm Além disto, em minha opinião, as galerias da camara 
exercido com zelo os seus lugares, na occas1ao em que precisão cada uma de dous guardas que fa~ão o serviço 

· são dispensados de servir por motivos justificados, e em que ahi deve ser desempenhado, não de um só como se 
que por ccnseguinte mais preci:IJ,o .da ~atifi~çã_o para propõe ; tambem h a necessidade de outros. dous empre
poderem viver, devem perder essa gratificaçao, e per- gad<;)S que guardem OS Chapéos de chuva, as bengalas, 
ceber sómente o m!n~ado ordenado. Cump~e examinar etc., dos espectadores. . 

os empregados, para se acabar com esse a usivo princi
pio administrativo que regula as licenças e aposentado
rias, principio que' .r~vela . a fraque~a em que se reco
aheeem estai" os fancmonar&os super1ore 
seus subordinados, abuso que denota que os ministros, 
que os presidentes de provmcia, que cs chefes de re
partições, não t~m bastante coragem para fazerem che
gar ao cumprimento dos seus deveres os empregados 
omissos. . _ -

Se este principio tem sido a~mittldo no nosso direito 
administrativo. não é uma razao para que a .camara dos 
deputados o ~nccione ás cegas e_ ~e regule p~r elle 
quando trata iie estipular as cond1çoes de serv1ço de 
seus empregados, n~o se devendo omittir que no r.aso 
vertente vai-se tomar uma resolução com etreito retro-

·o Sa. PA.uu G.uiorno (to seei·etario) :-Sr. presidente• 
apezar de ser um dos signatarios deste parecer, tenho 
4e votar contra. A nomeação destes em re ados não me 

z gran e re o 1 1 , a secre -
rio quem os nomêa, e sim a mesa. Os empregados da se
cretaria, assim como os continuos, são hoje de nomea
ção da.triesa,' e por conseguint~ a minha responsabili- · 

r 1 U ICO que 
nomeasse ; não obstante 1sto, peço á camara licença para 
votar contra o ·parecer que se discute, e ex-penderei bre
vemente as razões. Uma dellas é a seguinte: Nós es~a. 
mos no ultimo anno da ultima leg~slatura .• • 
.~GUN$ Sas. D:&PUT!.DOS :-Da ultima legislatura I 
O Sa. FIGUEIRA l)E MELLo : -Quem sabe se isto não é 

uma prophecia ? 
O Sa. PAULA. CA.Nlltoo ::_Escapou; quero dizer- ulti· 

mo anno da legislatura corrente. 
/ 

O SD.. PAl!LA.. CA.NDino:- E~>tou satisfeito, senhores; 
porque vejo que as liberdades ... publicas estio muito 
bem arantidas. Ri3adas. Sim, a enas esca a uma a-
avrm a que n o po ta annu ar a constt 012 o, ogo 

apparece grande celeuma, chovem as reclamaçoes I (Ri
silda$.) Feli~ naçio r 

Emflm, senhores, eu acho que não-é delicado que nos 
ultimos teml>OS da duração da actual legislatura, vamos 
nomear empregados que têm principalmente de servir 
com a nova camara. Pelo menos .entendo que é delica· 
deza da parte C:~sta legislalur& deJ:s:ar á camara que vJer 
a· faculdãde de nomear os seus empregados. 

O SR. FIG'OEIR.A ·DE FIGUEIRA.:- Estamos · no nosso di· 
reito; não somos presidentes de províncias. 

O Sa. P A.ULÃ C!NDIDO : - Diz o nobre deputado que 
isto não é pre.videncia: quererá talvez dizer que não 
haverá candidatos aos lugares. . . 

O Sa.. FIGUEIIU. DE MELLo :-Não fallei em previdencia, 
e sim em pre_sidencias. . · 

O Sa. PAuu. CANDmo :-Não vejo motivo algüm para 
que uma cam.ara não deva ser attenciosa com aquella 

O SI\. F. 0CTAVIA.NO :-Preparar-lhe a casa deixan
do-a com os empregados precisos é uma ~ttenção. 

O SR. PAULA CANDmo: -Sei que estamos no nosso di
reito; mas é uma deferencia para com a nova camara 
deixar-lhe a nomeação destes empregados. 

0 SB. FIGtmii\À ,DE MELLo : -Esta razão não é proce· 
dente. . 

O SI\. P .t.lJLA. CA.NDIDO :- Assim como o -serviço tem 
sido feito até hoje com os empregados que existem, po
derà continuar a ~~er feito darante os trea mezes que 
restão de sess!o. · · 

Lê-se, apoia-se, e entra em discussão a seguinte emen
da substituiva ás conclusões do parecer da commissã(, 
de policia: 

cc t.a O numero dos empregados ~ubalternos da ca
mara fica fixado em nove~ a saber: 

<c Um dito da secretaria. 

m corre o. 
« O serviço do salio e secretaria, assim como o das 

galerias, será distribuído pelos contínuos, como parecer 
conveniente á commissão âc pollcia. 
-

« 2.• Os empregados acima mencionados contlnuaráõ 
a perceber O!: vencimentos estabelecidos, e aquelles que 
d'ora em diante fôrem dJ!iipensados t'ela camara, por 
mo\lvo de molestia, não terão dlreito á gratiflcaçio, que 
só é devida pelo exercicio. 

« 3.• O actual ajUdante ·do porteiro da secretaria, 
Francisco Gil Vaz Lobo, será consider.ado continuo ; e 
ficão dispensados daquelle serviço Francisco José da 
Silva Vargas e José Maria Pinto, que ha annos,. por mo
tivo de molestia, se acbão ímpossrbilitados, conservan
do todavia os ordenados que ora percebem.- S. R.-
Mendes da Costa. » · 

Discutida a materia, procede-se á votação por partesr 
a pe 1 • 1ro e n ra a ; e approva a a 
emenda substitutiva em . todas as suas partes, ficando 
po~ consetuinte prejudicado o parecer. 

- Tendo-se esgotado a ordem do dia fixa-se a de ama
nhã~ e levanta-se a sessão á meia hora depois do meio 
dia. 

..... 
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Sessão em 20 de Maio. 

PRESIDENCU. DO SI\. VISCONDE DE B.4.EPENDY. 

Outro do mesmo, datado de 1! do corrente, remet
tendo a proposição do· senado que autorisa o governo 
a promover a encorporação de companhias para a pe-s
ca, ealga e secca de peixe no litoral e rios do imJ>erio, e 
a conceder favores ás tres primeiras C(Ue se estabelece
rem ao norte, no centro e ao sul. -r Vat a imprimir para 

· ~ saude do ex..ercito e a'rmada. Adopça"o:~ T1·ans{e- . . 
rencia de ofliciaes subalternos. Discu1·sos dos Dous offic~os, um do prestdente da Parah-yba! datad.o 
S1·s. Ribeiro de Andrada~ Pe1·eira da Silva, Fi- de 9 .de Abrtl do cvrren~e anno,, e. outro do Vlce-pres~
gtteira de Mello~ e Paranhes. Votaçae. P1·omo , dente .da~ A~góas, ep.v1and~ ~op1as dos act9S legtsla:tl· 
cões dos ojficiaes da m-mada. votação.- Cü·w·- V?S provmc1a~s.-A commtssao de assembleas provm
giões da m·mada. Votaf:üo.-Divisão das pru~in- c1aes. 
cias do imperio. Discw·sos ltos Srs. Br~tero e Um officio do Sr. deputado Eduardo França, partici
Figueü·a de Mello. Rejeição.- Natw·altsações~ panda que por continuarem seus incommodos não póde 
Discursos dos s,·s. Paula qandido e Ribeiro de ainda comparecer· ás sessões.- Fica a camara intei- _ 
Andrada. Emendas. Adopçao. raJa. · 

A" hC'ra do costume, feita a cl.larnada, achao-se prc 
sentes os Srs. visconde de Baependy, Paula Candido' 
Mendes da Costa, Sayào Lobato, Sayão Lobato Junior' 
Fleury, Silv~ G_uimaràes, Marc~Uino de Brito, barão de 

' ' . tas, Carneiro de Campos, Pinl.o de Campos, Paes Bar-
reto, Antonio C!lrlos, Ribeiro, Sarai~a, An~elo R~mos, 
Brusque, Pedreira, .Macedo, Mendes de Almeida, L1sboa, 
Andté Bastos, Paranaguá, Sinimbú, Faus .• 
Sa.lles, Jacintho de Mendonça e barão de Mauá.' 

Comparecendo depois os Srs. Dutra Rpcha, conego 
Sil\·a, Horta, Azeredo Coutinho, Titára, Bandeira de 
Mello, Figueira de Mello, e Casado, abre·se a sessão. 

Compat·ecêrão depoiS de aberta.a sessão os Srs. Octa
viano, Lima e Silva Sobrinho, Fernan·das Vieira, Cer
q ueira Pinto, Sr.uto, Bo~ges Mont~iro, Para.nhos, S?br~l, 
Dias de Carvalho, Queiroz, Martm:) Ferr~tra, .BehsariO, 
Brotero, Nabuco, :Mello Franco, Pacheco, Leitão da Cu
n1la, ~randuo, Henriq~es, Barbo~a da Cunha, e Martim 

Lida a acta da sessão antecedente é approvada. 

EXPEDlE~TE. 

t;m ollici0 do Sr. minisim da justiça, datado de 10 do 
corrente mez e anno, r:emeltendo-a pet.ição que diri~em 
ao corpo legislativo os lentes de lithurgia e canto cccle-: 
siastico do Sf:'minario a.rchiepiscopal da Dahia, pedindo 
augmentu de s~;us ordenados. -A· commissão de pen-
sões e ordenados. · 

Outro do Sr. ministro da guerra, datado de 16 do cor
rente mez e anno, remettcndo o requerimento e infot·
maçào do tenente reformado Joaquim Henriques de 
Sil\'a.-A• commissão de marinha ·e guerra. 

Outro do ·me:smo minb;tro, datado de 23 de Abril do 

Um offici'o cobrindo uma representação da assembléa 
legislativa da província de S. Pedro do Rio-Grande do 
Sul acerca· da liquidação das dividas dos credores._ do 
Estado.- A' com missão de fazenda. 

providencias ácerca do esbulho que sofft·e d. e uma parte 
de sua fàzenda denotninada- Escadinhas.- A' com mis-
são de fazenda. - / . 

m r qu r1m n e 1 -
zia do Engenho Velho, pedindo a creação de uma nova 
freguezia com a. denominação pde S. CbristG-vão.- A' 
coínmíssão de negocios ecclesiasticos. 

Outro dos officiaes e inesarios da irmandade de Nossa 
Senhora da Conceição, erecta na sua capella sita na rua 
de S. Januario, e~ S. Cbristovão, otfereG'imdo à mesma 
capella para· nella ser creada a nova freguezia, e pedin
do o auxilio de duas· loterias. -A' com missão de nego
cius ecclesiasticos. 

Lê-se e é julgado objecto de deliberação, e vai a impri
mir para entrar na ordem dos tra-balhos,- o parecer da · 
commissão de pensões~~ ordenados,approvando o decreto 
de 21 de Abril de 1854 que concede ao consel~eiro João 
Maria Jaco.bina a pen~ão annu~l de 600S, com a clausula 

quatro ~etas. 

ORDEM 'no n.LL 
CORPOS DE SAUDE .DO EXERCITO E Al\ll.A.DA. 

Entra em 3.• dú;cussào, e sem debate é adoptmlo e 
remettido á commissão de redacção, o projecto n. 82 de 
1855 do senado,- declarando permanentes as disposi
ções do decreto n. 800 A de 3l1 de Junho de .1851, e as 
do art. 29 do dec•·eto n. 183 de 24 de Abril do mesmo 
anno, que determinào as condições dos candidatos ao 
primeil·o posto dos corpos de saude do exercito e ar-
mada. · 

TIU.''iSFEI\ENCIA. DE O_l'FIClA.ES SUBALTERNOS. 

Entra em 2.• discussào·v art. t.o do seguinte projecto 
n. 2 de 18&6 ao senado : · 

corrente anno, remettendo o requerimento e informa- « A assembléa geral resolve: 
m_açào de D. Leoy.~ldi.na Augusta: Carol_ina Cony, pe- (( Art. 1.o o governo fica autorisado, por tempo de 
dmd~ ao corpo lc0 t:;latl v_o que mande dec.lat:ar estar ~lia um anno a transferir de uns para outros co 
no caso de obter o meiO soldo de seu pat, o ~allec1do . ' . . • 

lssao e I disposições do regulamento que baixou com {J decreto 
marinha e guerra. n. 7i2 de 31 de l\la1·Ço de 1851. . 

Outro do me:smo ministro, datado de 2 do corrent~ 
mez e auno, devolvendo o requerimento, documentos e 
informação ~obre Jo~é Antonio Jacques, da cidade do 
Rio Pardo, pedindo iodemnisação dos objectos tomados 
para consumo da divisão imperial, ao mando domare
chal Sebastião Barreto Pereira Piuto.-A' commissão do 
fazenda, 

Um oflicio do secretario do senado, datadc do 7 do 
corrente mcz e anno, participando que S. M. imperial 
consente em diversas rcsolutõ~s.- Fira n r.amara intel· 
rada. 

<c Art. 2.o Os tenentes e os t.•s tenentes que fôrem 
transferidos de uns para outros cvrp:)s e armas serão 
reputados mais modernos do que os officiaes promovi
dos a igual patente no mesrno anno, . e pertencentes ao 
corpo ou arma para onde tiver havido a transfe
rencia. 

« Art. 3. ° Ficào revogadas para este effeito só mente 
as disposições em c.ontrario. . 

« Paço do senado, em 9 de Maio de 18b6. -Malwsl 
Igna.r.io Ca~alcanti de Lacc,·da, presidente.-JO.fé 
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fém,.:q~e. se ,a assembl~ ~~ral .entendeu "convenlen~ oQ'eo.der direitos. 
quepara,.que:um individuo;ttv-esse·o curso de engenharia ·.Mas o ·govern9 póde nomear quem lhe parecerT'Não. 
estudasse..,7, aonos,· :®m ,appro.vação, não devemos por pode nomear somente os que. tiverem as habilitações 
umá autorisaÇãodada .ao gov.erno anflullar: 11q.u~lla dis- todas,· que puderem bem ser:vtr na nova arma, para a 
po,si~, ceollocando-:nas· mesmes ,c.ircumstancias indivi.~ qa~l ~orem pass.ados. _ · · · 
duos .que_.estudárão ~ annos dos ·que.estudárão 5 .ou. 7 As:>•m o ·pro]ecto, -n,::to favorecendo abusos, e p,rovi
annos, pou.pand.o-lbes -:.3 ou .5,annos de estudo. Par~ ~~naaodo .a_ que se satisfaça uma necessidade· ·do cxer:-
m~mo · <tue ·O: individuo que ~tudou-:sómente 2 armos cüo -e do-aerv•ço, e :send~ apenas_por um·t.e~po· lirnita
pal11 .a: ·arm:a . de .infantaria .. ou . de ~vallaria, não póde .d.~, e portanto uma m~d1da de ctrcumstanc•a e· de ser
ter. .. .as.:mesmas :habilitações. .que .aquelle .que -estudou<'i'· ~90- ·reclamado momentaneamente, e não cffendendo 
annos para . a . ,arma de . engenharia õu 5 ao nos paca, .a dln:ltos algun~, ~e · parece que · merece ser ·approv~o 

· · · · · ' lo or le 1 lat1v . · . · 

O:Sa; TA'QUES~.;_O governo.-de·certo não 'fafá isto;·· 
· 9 $s~-~~~~ao niLAIVoun.A.: ...:.._En~~ para que· auto.ri-: 

mesino fárá.? • . . . . . .. .. 
O Sa:.·T.\Qt{BS :..;..Màs ha officiáes ·de artilharia que 

têm o- cm-so todo: de ·i~ntaria. : - , . 
. o:sB.:'fu»Éiiion!.ANn.l\Áu.i : ..... Neste caso' a autód5a-. 

ÇãO,. J.l~~Cêl~ve s~r.~~mpla~ _e, ·~im par~ .·o , soy~rn~_pa5s~r 
para.a engenP.ar1a-.os. p.ffie~aes de .artdharta quetrv:er:~ 
o c~_rso:. co.mpleto . .daq_ueUa arma;. e ·n:ã·o c~m~· está:·np· 
pro}ecto • .,. . . . . . . < .. , ,·_ ., .. : :. 

Além- disto, pelo p.rojecto pare~ que o goveroo,.fica 
- autorisadQ, se!D que haja por y_entura_ mot~~o,. par11 i~

pôr esta. penahdade, .de. pasSflr de uma para ·outra arma 
ófficlaes contra ··a ·vontade· dos mesmos. · · · ·. 
· OSa~ ·T.uRJEs ~'dá . ·ú~ aparte q~e- não podemos :ouvir. 

•.\ . 

'Voto portanto em seu fa.vor. . . · : . . ' . ' ; · 

. o~ SR • . 1\IBEIRO DE ANDRADA:- São as proprias palá
vras do . nobre' de utado ue acaba tie. fallar . · ue-. re-
velão que· a· medida: :nao cove01ente. Se a me i a· .fosse 
tão conveniente como elle,presume, para que. esta Hmi
tação ;:relativamente. ao tempo:?.:Isto dá a entender·:que 
ella. óde. trazer· sérias. difficuldades. ·- · . . . · 

· :Eiúi~ão ~ffirme·i, senhores~ q'ue o govern~ havia' de 
~bus~r da ~e~iqa pl'Op<;~sta. : ao cgntrario~. at.é e~t?U I>er- . 
st1:td1do. qu~ nao a.bu:;ara, somente declarc1 .que v1a nella 
o JD,conven~entc do governo poder abuSar_. ·· · · · · 

: .0' ~obre: dep~_tado ap~·esentou limitações que . nã~ s~ 
contem no proJecto; _dtsse: ::-o gove_!'."Do n:t<> passara 
de .uma para ~utra ar~.a .s~nao aquelles officJaes ·qde .ti.:. · 
verem as pr~cu;ali ,babtlltaçoes.-~as então, por que se 
não declara 1sto mesmo no projecto ? . ' 

· .O .SR. PER&IBA.· o~ .SILVA: -Porque está ·.subeaten-

olfl~ia~; qu~· :estào .estúdando ou oao estudand~, dá au- . o sa . . RIBEIRO DE ANillU.DA: _ As.. habiÍita_ções- pre
tons.açAo a~PU:l . ao. governo pa~!p~ssar ~nenca~eut~. c1sas para se.poder fazer u~ oflicial de engenheiro são 
offie~a-e:> de Uf!la para outra 81''!18· • _ . . os estudos do curso. de·engenharia · por conseguinte, 

Nao fa~ d1sto grande questão, apenas SUJO~to .osta . . · . • ,· , e ,n~ 
breves . o.bservações ao exame·da cam~ra para JUSttficer te(\ha o. curso ~mpleto respectivo, abusa.; . mas isto elle 
o 'V~~o 9~e- .~Dho de dar ;cont~cl:. o proJ~to, porque .en,.. o ~oderá fazer.scgund~ está redigido o proj~cto. ., .. 
r,onll o tn)ust•ça na sua :dasposlÇ8 9· · · . · ' . ; E, senbor:es, se lloje o nobc·e áep.utado enten4e, pela 

..-.w: O SR. ~'EIRA DÁ 'Sllo~A:-Contrari~mente ·ao n~bre coo~ança~que -depo_sita no governo, que o. ·ministr<? -res.; 
ae~utado que acaba de orar, entendo eu que o proJecto peclavo .na9 .abusarct, pergunto eu : no futuro . Da o . se 
é não só ut11, como ·11·té~neeessarto á admimstração. Tra- poderá dar est.e abuso se o, p,rojecto fôr adaptado como 

- ta-S(l de ·por .um ao no dar autori"ção ao governo para · se acha ? . :·. 
trabsferir· de· 'um~s:' para outras armas do exercit? os Disse o oo.bre deputado: o governo uão poderá pas
officiaes suba1ternn!, SC!IgtllDdo as condições da .let de sar um officléll de uma: parn outra arma contra a sua 
1851. . . ' · . r• . ' vontade~ . . . . 

A a utoril'&ÇàQ. ésóment-e por um ao no, o que demons- .Eu observo ·au nobre deputado que pela ·lei que vamos . 
tra que nlo ·é revoga-çeo da lei quef organisou o ql!adro v. o ta r o governo o poderá fazer, porque ella não impõe 
d~ e_~er,ci~. F~udo o anno-_cont!n.uã_o as mesmas condi· limitaÇão alguma •. autor!sa ao govern~ a fazer estas pas· 
çoes:qu-ese ftx.àrio pela legtsla~ v1gente. · · . - · sageru. .como e quando JUlgar conveniente. Logo, u gu- · 

' 

E' pois uftla excepçio." E quem ·a reclama é a neeessi- · verno,procedera muito rcgularmcnt.e passando qualquer 
dade dj:> serviço publico. · · .. · - · ' · ~ ·. · · - · · o.Qicial de u~a pól.I'a outra arma contra · a vontade desse 

Algutis' corpos: de armas scientifiéas, _ ~pecialmente os mesmo official;.e .não haverá r~zão de queixa ~e o fizer, 
de arti~.h..~ri~·;:eStão·d~rovidos d.e ofticiaes suba.!tenios. por. isso que lhe concedemo:s autol'isaÇào ampla ,para 
Para esperar-que telibao os candtda-tos as·r.ondtções da· asso. 
leri •st<! ·ê; ··os sete ·an.nosdoêurso' daacademia, ou·· : , . , . . . 
ci~co ·annos de ·estudo para·a artilha~a. o ·serviço pu-· taçã~ repousa na.!;E'gu_int.e base: o guverno.; nau . fará 
bhco pade<'-e, os corpos soffrem. · · ··. aqulllo que nós u autorJSamos a fazer; ·ergo, .e:st-1 lei_ é 

Ora;ha em .outras annas, isto··é, por exémpo, na éa- desne~l'ia, além de tudo .~m ella o incon venientP. de 
vallarta; e }n'f~ntaria, .. officiaes que não tendo aquelle5 dispensar habilitações que são essenciaes e cllli1.à;> muito 
est~dos, te~)odavi~_ tó<los ~s·requisitos, todas as habil'i- · a. conseguir~se: de puder: .favorecer, se:1ão na ~poca 
taçoespara passar para as armas scienti6cas. · · ·: act;J.al, :pelo .menos no futuro, a afilhadagem e o .·patro- . 
. ~t:e·~se ~o~-~ ~41 ~de. <?mci~e8 subalternos, o. que.; nato, de. autorisar amplamenre- qualq~er .g\l-vern~ . ~e 
~ma .espec1ah~de .: .J;lap ~ o ·,actualministro da _.guerra 1 andar', OOf:~\!"8- .a sua v~ntade, ~m perte1~ ~ntrada~ 
reclama esta .. provu:lBDciá _senio tambem os. seus ante- com.o:s ollictaes . das dllierentes. arma~ ~Ddo-os .de . 
cessores a reeli!Dárão, e 1tànto que O projecto foi ~re- . umas para putra:s; pOl' ta~ m'!tl~O~ CODtiDUO a declarar. 
sentado na sessao paSlS&da, e adaptado no senado, donde que -voto C(IDtra as suas d1~postçoes. · 
vejo -para a calliara dos -Srs. deputados. ~, · . O SR. FIGUEIU. DE MELLO : - Sr. · presidente, levan· 

8 
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. 
to-me tambem para combater o projecto que se acha em Note-se mais IJ..lle não é tão insignificante, como talvez 
discussão. Parece-me que elle nao é util, e que, por con- se possa presumir, a diSJ?Osição do projecto que .~ dls- . 
seguinte, não deve ser adop_tado por esta casa. · $!Ute, .porquanto, como J& ~em leml>roo o no}?re depu-

. Não sei.se ó Sr. ministro da guerra no PteseDte rela-· tad.~ :<J!le fallou ~ntesde m1m, tanto é ~lla pengosa; que 
torio ou nos anteriores enteudeu que era conveniente se um1ta á autor~çlo a um certo tempo. Se. a 4isposi· 
autorisar-se o governo para passar ae uns para ção é _boa, se ~ Julga que é .con!entcnte dar-se ·esta·· 

~~~s~~~i~~ciaes qu,e estiverem em taes OU taes cir- tempo, e não sõmente po'r um aDDO • . 

o SB. PEBEIB.A. DA SILVA:- Não só o actual Sr. mi- . 6 s~. ~A.BUCO (minis~r(l. ila'itis~'fa):- Então nã~ 
-----ll;ÍStro CC)mQ os seas antecessores propuzerão esta me hav ri . · · : · · · . · · · · 

dida. . - . o sa: FiGUEIJ\A DE MEI.I.O :. -Pois é justamente o que . 
O Sa. FIGUEIRA DE MELLo :-Nio sei ; mas · pelo que qu~r o nobre deputad~ que su~nta ~o · projecto,- 90e nio 

resulta da discussão, e pelo conhecimento que tenho·das ti~Ja. quadro do exercdo~ CobtJnuando o meu_ -diScurso, 
leis que existem sobre esta materia, jul~o que esta auto..: d2re1: pôde-se dar o caso de : haverem alguns · oflieiaes 
risação não lhe deve ser concedida. Nos votamos uma dos corpos de infantaria ou de cavállaria que 'obtenhão 
lei estabe~ecendo .o quadro do exercito; este quadro, licença para estudarem na escola militar o curso-de ·ar
tendo destgnado o numero dos officiaes de cada um dos tilharia OU' ·de engenharia. Ora, estes ·ófB.eiaes .. podem 
corpos do exercito, tornou·os fixos nesses corpos; como requerer ao gov~rn'?:·as· suas passagens ~ra os· corpos 
pois havemos. agora autorisar o governo a lazer uma. destas armas · sctentsfi~s, e .• se -é · convenunte:que ·taes 
nova contradansa de cf!iciaes, tirando-os dos corpos em · p~assagens a~ora se·_perD!.ittão para os que estão e~ ~es 
qu~ se acbii~ para servirem em· outros, contradansa que mrcumstanctas, enJão· nao: devem ser ellas. p~bibidas 

r r a 61 • · ; s outres, . e eonsegumtemente :r-au~çao · para 
~· ver.ãade que. se pode dar um ou outro caSo em que ~zer estas passagens não deve . ser ~ada ·ao governo 

seJa mats convem ente que um official com taes ou taes somente por espaço. ~e .um ann~. e; .SI~ ·~: ~pre. 
estudos passe do corpo em ue está a servir em outro; ·Por esta.fbrma bave.:1a. a v~~~gem de na~ ~e . P.O~er 

• ' 18 ue a o os os e u os . . . . . . . , 

pecial relativamen'te' a esses casos, com.o . já em outra; COID~ e · .organJsaçao 0 exe~tto;. ~ : ·. . 
occasiões temos feito em relação a alguns officiaes que Ha f'a:~~de. ofliciaes subalterno!' t•m al~ns corpos e 
rec~amário.; como por exemplo flzem~s na questio do a-rmas, especialmente .nos bátalh?es d~urtUbaria ·~ como· 
maJor Agu1ar. do c~rpo de engenheiros. Este official ·pree~cber est1l f~Jta. de . que·mu1to·18 rese.nte :o lt'rvfço 
mostrou que ·tmha stfio -mal ·c<'llocado pelo geverno no pubhco? D~vera. o governn.es~rarque .a.escola 011Utar 
corpo em que se achava, e nbs por uma resolução espe- forme ofiictaes _para .Q .preenchimeoto destas · va~s, 
cial autorisámos ao governo a passa-lo para outró q~an~o os.ha babil~tados e:dispo~veis ll&S ,umas . nlo 
corpo. . . SCientifica_s? Devera sofirer o : serv1Ç9 pu.I;»Uco .. sómente 

Se houvel'sem putras rech:mações de officiaes idenlicas pa':l lie .Iiao c"n_ceder ,ao governo ':'~~ . medida. tem~
a esta, se a_ pasta da commissão de marinha e guerra es- ra,r1a, uma me~ada que .nlo~.ugna ~m.ospreceitos da 
tl\'esse cheta de quei~as desta natureza, então deveria-·· le1, uma med1da _9ue <' P.l'OJ~ concede ao goverao · 
mos votar por esta le1; mas poderá o nobre deputado com todas. as .restn~ões. razoavets? . .. . , . :. . .· 
que sustenta esta resoluçRo dizer-nos qual é 0 numero A autortsação.é dada por wn an·oo.: os. ofticiaes que 
de of!lciaes que de.vem pa~ar d_e uns para outros corpos f~rem p~d~ dt: '!Ds, .cor~ e:·atlllas pan oútrQs.cor· 
por terem ~s preetsas hab11itaçoesY Talvez haJão aJ>enas por~ armas, nao.uao pre~ra_ aos: que tf!llbio sido: pro
cinco ou sets : e ~n ~o por um n~mero tão limttado deve- movJdos oa ·mesma ~ata ~os, ~o.rpo~ ou. a~ ;para. que 
r~mos fazer uma le1 quE' autonsa abusos, e qoe num-· pa~rem. Esta restncção enta o g~de lllconveJlleote 
ficará g~rantias .que por uma outra lei temos conferido que o ~ob~!l_ deputado ·P!ll"6C!' .r.eeeiar· das, pretet:ipõ~~: 
aos offi.c1aes do nosso e:t:ercito? Nlo digo que 0 nobre As preters oes :que.resultavao ~s .tl'a:nsfer.encaas .é. 
marquez d · , • "'' • · . , · . ~ . · . ·~. contida Dat~~,.ijó~:· fioje,· 
abusos, mas_ S. E~. póde deixar o · ministerio. e o seu regula ~ pr<?moçoes do .ex.erca_to, ~UDd~ a q~al o go:
successor DaO tera OS mesmos escrupulOS que tem 0 no-· VerBO não. P?<Ie pal)Sar 9S offic1aes de UDS_ corpos .e armas 
bre marque~, e dar-se-~ão conseguintemcnte os abusos para outros. · · . .. · . . _ • . .· 
que eu r~ao. Consegumtemente-o melhor é deixarmos . O.nobre deputado. disse, n~ cora:er.. do .. seu · .discurso 
de fazer le1s taes. - algumas vez.es: u Vam.os re~ogar a lei.· ·• .JSão .. se: ··trata 

Senhores, eu tenho conversado com algumas pessoas· ~ém .~e revosar lei . alguma, e .sim de autOrlsar o·. g~:- . 
sobre estas mate~as, e estou informado que apenas ha nrno ~r um ~nDO a fazer,":aquill~.q:~~e.;se .1Jle .pe1;1Di~o . 
dot;ts ou. tres o16c1aes· que _9Uerem passar dos oorpos de pela le~ que h.~Je regula ~ pro~~ , do · exercilQ · ~ 
arhla.ana em que se achao para o cot·po· do estado e'X:ecuçao ~essa mesma le1 para org!i.ilisàçio: do exercito. 
!D•ior, onde J>!lrece que ficarão mais a seu gosto; porém ESta autonsação~ como _aca~ de·.diZ~r, ·é ;índiSpeilsa'!';el, 
1s~ nlo é _mohvo que nos de\'a levar a revogarmos 8 ~b pena ~e serem sacrdlcadas. as· conve~ieo.cias do-9er
l~-' que ex.tste, dando ao governo uma autorissçio pe- Vlço publico. 
ngosa. · o nobre deputado pela provlnciá de. S. Pauio .. disse 
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• q~ o goveno por este projecto ~e transfBrir para as 
a~as scientiticas ~ia~ que nao teohão as_ ~bUit~,.. 
çõea legaes. ; Esta obJecç&.O do nobre d:tado D&O sena 
por elle apresentada .se por ventura.- a · desse á-dispO-
sição do projecto. . · . . . . · - ·. 

do regulame.nto=que baixou com o 'decreto n. .! de .31 
de Março de' ttlit~ a ·ISto quer--diZer~ coattahto. que os 
officiae:; ~ue fõrem transferidos para·esses- corpoS_ e 'ár.; 
mas tenhão as babir · ões ü ale· .xi e. » · 

Se-.. p_ois,.sf.. presidente, ~ .in~id8 é ne®ssana, se · a 
autor1s8Çjo que ~d~ ,o governo é temp.Qnria, se o prO· 
jecto a: limita tanto qu;1nto é :possiv.el,: me parece que· a 
camara dos Srs. deputados , deve acompanliar ó senado 
ria concessãQ deSsa 111edida: pedi~~ peló governo •. ,. 
·o Sa; ·TAqUES cede a· palavra. · . 
JlJlga.se:a mater.ia do 1o artigo do :projecio sutficieÍlte 

mente discuti_da. e posto á -vot~s é approvado. _ . .' . .. 
E~t~ ·em· di~Ússão o. art. <,i), que se~ debate é tambem 

approvado. . . . . . . _ - ·. . . _· 
Passa ·o projecto á teree1ra- ·discussão. 
0 Sll. BOI\GES MONTEDIO pede dispensa do · interstício 

P"l':'l que seja dado para ordem· dó' ·dia de amanhã; e 

.J'BOlll~Ç~HS-. DOS OP_F~CIABS DA .Utl'U.DA 

. . 

de nocivo. Eu me explico. Em minha<1pinião o projecto. 
em. vez de tender a se preparar uma melhor diviSão das 
províncias, é. _perfeitamente um eznbaraço que .se quer 
crear para dimcultar qualquer .melhor di\Yisão territo-
rial.... . · · . · . -

UH SB.. DEP :&D : -
tou o anno-passado. 

O Sa. BaoTEB.O ·: - ···~ porque sendo inc~ntestavel 
-que_ a. actual. divisão das. prov_incia~ é imperfeita, . . 9 

. ~ -

· Entra em primeira diScussio, e ê approv:uio se,u:-r-d:e-..--\l-----;-C;H..,-HIIb\lli~O+-Apetattle.-------:~~------:-----:7----:--
bate, o pr.ojecto n. 7~do ·ao no passado. regulando : as .O· s&c~· BaoTÊRo:: =....:.Não quero que por um respeit1l 

· promo~oes dos ofticiaes da armada_. · : . . · . · supersticioso ao êlemento politico que representào. as 
provincias-se conservem ellaJ:I e.xaetamente como estão.; 

CIB.l!a&iõES DI\. ARBUDA. entendo mesmo que é urgentissimamente necessario ir 

. En_ . t_ra _em_ ._ta.d_ iscu. ssa.-.o,_e.sem. de"'_ at.e_.é_·tambem.a. ppro- melhorando a sua -divisão ; mas -tenbo-·alguma· repu
~ gnanciaem.votar por um project.o que, converti!fo êm 

vado, o pro).ecto n •. n .do anno passado, declar~:t~dQ que lt:i, ficará . significando que o: corpo legislativo rep11ta 
os. cirurgiões do co'rpo de 5aude.da ·armada tém .dir,eito. insustenta-vel, pessimo-o actual systema da divisão- do 
a: :Seretp .comprebe.~di4os cómo :os .. demais·,. otficiaes do imperio1em, provinci~s. Talvez gue . para .o . futuro ,sirva 
monte-p1oda . mar.•~hª • . ~ · .: · · . - · . ·, esta lei como:umpassopàrasuõstituiraacttial_divisão 

D · ·181 ' do territorio brazileiro em fC!V!Dcias por outro _qu_al~ 

o a 1 " & prop .r ao corpo eg s vo uma mel or · . . . . . • 
divislo das provincias do imperio Conchure• dizendo que, além de conhecer~ que o pro· 

. ·. : - , . .·· . ·. • . ... _,_ .. _ jecto-se:acba concebido de maneira que em. t~se .nio 
o. Sa. BaoTaao ·-: VotareJ, Sr. _ preSldente, contra. o votaria.nunca por elle, parece-me uma medida .de mo~ 

proJectb que se nos otrere.co á , discussl:co •. primeln· mento para embaraçar- uma providencia que .deve ser 
mente, ~r entender que ~ 1nutil em. rel o · aos Jlns- adoptada pelo corpo legislativo, e que a província que 
que os nobr~ autores deUe . ti·verào em , v ta ; em ... tenlio a honra d~ .·apresentar reclama ••.• 
l_undo l~gar • porque nio aó o reputo inutil, como afnda - .• · . 
mesmo Jllli!O que encerra um· penaamento nocivo. O SL F. OcTAvL\NO.- Ahi é que está~o busllfs • 

. O projecto autor1sa lUimltadãmente o «overno a fazer O .Sa. Baouao.:- E' sabido que .uma comal"C3 Jnte· 
as dos.,ezaHlBCBBArJII para coUigJr u . fDiormaoÕ6f to· n.Yauta da proviucja de Minas Geraes tem insistido tom 
pogra~blcas e estattaticas ~ue o babllltelll a prooór ao pedir aos altOs podere.s do Estado que a separem da
corpo legblttlvo uma mellaor dlvillo. das ·provlootas. quella provlncia passando-a para S. Paulo, néo havendo 
Parece-~e que o projec&o 6 lnutll, porqu_amo o ROVerDo na comarca dlvergencia a este rellpeito ienão porq\õe 
com os meios ordfnuioa que . po•ue P6(:1E! babiUtar•De aJguna..!ndividuos, algumas notabilidades .Preterem que 
com aa neceuarl-. lnformaoõea'~pof{rapblca& ct eatatis- · ell.a se constitua -~m um.a nova provinctu. Seja como 
tlcas. ·· , . · : · .. '· .· . . . · · ' fór, é. lndubi\avel que a ampo11ante comarca du Sapu-
. Os presidentes-de proriucla e todo• os mm. emp~-, caby, pertencente a província de Minas, se acha .muito 

dos da aclmh:tlstraoiõ · genl tem-· recursos extraoid:na• · m~. que seus habitantes reclamao uma providencia, 
rios ; sem o credito illimitado ·que .este projeeto concede,- querem ,passar. ~ra S. Pauto, oú que all se cree uma 
podem foraecep· ao go.veno es · - · . - - . · . · · · ~ , · 
cas, Actoahnente-o governo geral·· está, encarregado de · con:e· para fazer crér que o primeiro alvitre é o prcfe
dividir oscirculos; el~itoraes,. e procede a esse trabalho · rivel, e terá-de ser adoptado_ •.. E é sabido que. a , assem
dispensand.o credit-o especial para despetaS . .novas e ex-. blêa provincial de minba provincia· tem representado 
traotdiuarias.. . (Apoillflos~),' . · .. .. . neste sentido.· . · . . 
, AsSim .~mo o: governo: ~e: . en<'.arregar-se ~e.'lta ta- Ora, o projcctll em discussão, segundo antevejo,. en • 

refa, aliá-s deljcadissima, talvez. mesmo mais. ~iobosat: cerra um:a:opposição ellicacissima a este desi~atum, 
m.ais ~e,ada_ 4e,dillic~·dades .~o q~e ~ . divi~o admi- porque . a tOdo o tempo quê a . pr<?vi~cia de S. Paulo 
DlSÚJ!.llta das provrucw; ; _ass1m e9,m~ faz este t,tabalho_ teclãmar para que se Ibe dê umtemtono que compense 
som despeua nova, tambem ~uto · qu~ · o iliésmo se · as::perdas .que-:- tem · soffrido ; Ruando .. os mineiros do 
n.od~ria.4~~.etn, :~~o~oova ~tvisi!) das •-proviuçias. Sapucab-y riclamarem pela r.ealisação da medi~ a ~e 
~or 1SSO dw~. ~~ D prOJecto ·é Juutil. _ :._ _ . . .. , . _ alludo, responden-s&.-ha ntlsta camara que nada e posst-

_ Mas,-~r; p~esJ_~ente,.Diosô voto contra.o projecto .por ~el fazer, visto que espera-se U.,!Da reforma sys\ematica, 
.este motno, como porque enxergo nelle alguDUl ,c?usa, . uma reforma .geral - ~ que não convém dar um passo par-
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cial, qt!e estes melhoramentos obtidos parcialmente 
poderaõ talvez rerturh<lr o systema geral, etc.' et~. 
Creio que o projecto não tem outro 11m senão este, de 
embaraçu a adopção de uma medida justa. 

-Estas razões ~e levão a vo~r contra o projecto. 

para tal obr.a, mas sómente declarado 'que elle ficava 
autorisado·a fazer as despezas ne<>A!S:!a!"ias-_para melho
rar o ellcana,menw das aguas do Rio ~- Janeiro, e fazer , 
dellas uma·melbor. distribuição, tem-SELdespendido com 

- esta ab~ cerca de 4.000:0008, segundo ·as · notas que 
tenho. {e1to. . • , - . . . · . ~ · ·o Sa Ba • ·~ -

O . SR. FHiUElBA DE MELLO : -Sr. presidente: tambem 
me levanto para oppôr-me ao projecto. o seu tim parece 
ser · habilitar o corpo legislativo -com os map_pas topo-

~e . U~·a melhor·. divisão das .províncias;. porém, COD• 

fo1·me já mostrou o nobre deputado que me precedeu, 
este fim occulta uma outra intenção, que é ·acabar com 
as idéas e pretençõ~ de divisões e subdivisões das pro
víncias, prelénções que têm muitas -vezes fundamento 
~ utilidade public;a, reconhecida.-por todos, e que o 
co.çpqJçgislativ.o em taes casos póde deixar de attender. 

Confesso que muitu util e conveniente seria que tives
semos tão irnpo1·tantes documentos, e que est~ fo~m 

. os.mais perfeitos quando tratarmos de dividir qualquer 
pr<rV.incia d~ i~p~ri"o; mas nós os tem~s dispensado~~ 

. . 4 , 

nisiração . são tantas que nao se póde deixar muitas 
vezes de dividir .um certo territorio afim de collocar os 
seus : r~pecti vos habitant~s em .melhore:; circumstancias 
e facilitai a marcha da adininistlc1çào geral. Foi por; e:; 
EQ~tiv.o que. sem pr~isarmos des.tes mappas c dt~s~s es
tatísticas perfeitas a que allude o pl'OJecto, creámos .a 
província dó Paraná, separando a coma1·ca de Coritiba 
da pro" ineioa de S. Paulo ; e r · · · · · · 
Amazonas, separa·ndo a comarca· do 1\io:Negr~ da pro
vincia do Pará. Tivemos de .attender nestes -dous casos 
aos interesse!'; politicos e ::idministrativos; aos -interesses 
doJS habitantes destes lugares. . · . . : 

-:Assim, referindo-me-ao estsldo presente da divisão do 
imperio, direi .que .se qui~ermos dividir . algumas. de 
DOl:ISaS províncias <Dós o poderiamos fazer indep~ndente 
desses mappas e estatísticas que tlxige o projecto. A·pro
vincia de ~li nas, pm~ exempl<-, t! 1-ecouhecidamente uma 
das mai3.ertensas e ' povoadas de todo o impe•·io; uma 
partedoueus · habi~nte.s exige que alla_seja d ivi_dida10 .j, 

I 

Em França tratou-se, desde ·que principio~ a sua re
vo_lução, ~e· fazer a car~ · topographica do paiz, ·carta 
qu~ só ve!o ~ acabar em tS~H. ·e com a .q}lal'se ga~tárã~ 
muatos mllboes de francos. O mesmo,Vlrta a · acontecer 
entre nós-~ · se acaso o governo quizesse fazer · a cartà 
geral cJ.o imP.erio pela maneira por que se acha .autori .. 
sado no proJecto que .se discute. . . 
. ·sou pois de ~pfoião que. não bá'motivo , nenhum par.a 
concedermos· esta · autorisação, que o projectô encerra 
um pensamento sinistro, e que.finalmente :não devemos 
de modo nenhum conceder , um credito extraordinario, 
· · · · · · · • Voto 
por consequencia contra el e~ . · 

. Não havendo maisquém·peça ;a palavra; dá--se á ma teria 
por . discutida, -e : .posto~o projecto. a ·votos, é rejeitado. .. -

. ~ATURALTS.-\ÇÕES . 

Entra em 1 a discussão o p~~je~to r{ .. 81 . . .. . . 
natundisação a J<>So Ebeling, ·'Guilhermé Ewans, e·-·.-a 
Pedro Guilherme Mayer; . · · · · · · ""'- · 

o s~. ~aula ~andjdq: r.eq.uer , ,que ;este projecto tenha 
uma so d1scussao, e assn!J se re$olve. 
·-·O 'Sa. P.un.A' CA.NDino : -:-'Sr.~pr~dent~, peÇI? licenÇ-e 
á ·eamara :_pa:-a · otferecer . uma ·· emenda a este· projecto, 
afim'de. q~e s~ es_tenda ~ -m~sma gn,ça a _um: ~strange_iro 
~uenao se:põ-Cie'naturahsar por um.·~otlvo ·que n~a rea.: 
ladade me sorprendeu. E' o caso·: 'um · estrarigetro ·ca
sado com brazileira, reside.nte na pr,>vincia .. do Rio de 

• • • • I . ' • • ~ ; . • o • • \ • • 

as co~petentes declarações . na .camara municipal do 
lugar em que . residia,. n~o se pôde 6lltreJ,a.nto na~!.!riili
sar cidadã~ .brazileiro, . ,porque -quando. :'.requor,cu~o i~-

·Se acaso o governo tivesse interesse neste projccto, substst1ssem : ent!o respondeu~se·lb~: « O senhor .não 
então em minha opiniAo deveria elle principia :-'"r dar: está comprebendldo nà lei, porque foi, mas nlo .é casado 
exf!cuçãoá.lci que determinou que ·se fizssse <.. ~· · . -'),de com •br!}zileira; é viuvo1 · • · · ·.' . · · · 

• • . . • • a. mulheí· era morta;;posto g~e os ,fUbos 

todo o imperi•'· · . 'Parece, pJrtanto, gue se duvida que o casamento im.; · 
Tendo o governo,publicado o decreto de :18 de J~nho pl"lma um aiello indelevel- •• ; ·(Riudus.} 'Eu acbo·que 

de 1!150, rclath•o á execu<;ã<> dessa lei, vimos que .eJJe um~ ··vez ·casado ·o bomem, ~u ·a mulher, não é' nunea 
.suspt!ndeLl postedormente a su.a cxccucão .s~m; haver o ma•~ ai)golutamente o . ·que ·era dantes, f~to é, ·recébetP. . 
menor motivo. Digo s<.'m haver fl menor inotivo, t>orque uma inclolevel· imprcsslo, nio só .[lhl"Sica ·-como ·moralt e 
tendo sido publicado o mesmo decreto com outro de m~•uo legalmente. (ContmU<to· ·as·ritadas:) Os nobres 
igual data relativamente aos assentos de obi&os e baptl· dep

8
uta

1 
dos_ ·-n_Ao ·_tém_ . . i,,nd_ u_lger.eia: ~-a ,~tnba ·s_l.~. pll~i- _ 

sados, t~ndo-se manifest:~do ccntf'll este ultimo decreto dad 
opposiçio em a l~úmas pt·ovi nelas do imperiÓ, t! não · Es&e·e~t.rangeiro; émbora·-.·iu·vo, ostá cxncti&Jimamente 
~ontra o que regulou ·o censo das pr·ovinoias, o governo no caso --da o:&ei-por tersldo ,uma vez :casado com·hrazi~ · 
podia liUspender a execução de um sem sus~ender leira: lstn me o&rel'.e clar.o; · . · · · ·, ·. 
a de uutrt·, ~talvez que, a não se haver dado~emelbante llascomo bouve du9'idac· a~sterespefto, .para conar a 
acto, hoje já conhccessemos um pouco mais eitactamente di~culdade, peço ! camara que a~ite. como emenda ao · 
a população do impcí·.iv. • · · pr.oJecto que -·se· d1snute a propostclo que vou ·apresen-

Ol'a, além d~ não haver necessidade do projccto·para tar,; -para que tl6 autorise :a · naturalisaçào · deste! homem· 
os Iins que elle parece ter em vista', ·eu "·ejo nelle:um viuvo-:como cidadão·brarJHetiro~ · 
~m a ser de autorisar mos o •suvemo a f~r-J-l'UI~>-GYII-no;o-·;...4~J..ai:ml·I-D-taa-;po:n·~· l)....tuu..·cc-~.J"tDIIUQI<U~e~·~•~ul-

todas as dcspezas que entender necessarias para o fim de· exa mme us documeotos apresentados a ~ ~eamara,- e 
obter informações topographicas~e estatistlcas•por meio achei :que bavia, com grande admiração- -mioba,,appar&-
de um credito extraordinarto, 'illimitado. Se acasn o cido a· dDv..ida-que ·.acabei: de ·mencionar, e entio lem-: 
projcc~o declarasse até onde chegaria este ·~redito, tal- brei-me de apresentar emenda coti~.êbida nestes termos: : 
vez; amda eu vntasse. por elle: porém dar ao go:verno (U.) &j>ero :que a camara 1he conceda sua benevcila 
autorisaçào de despender um c redito illimitado, ma ~· approvaQão. · · :, : ; · -
re<-e que -não é conveniente que façamos, .e que ·póde' · Lê-se, ~ ~-ooja-se e entra cOnj~DCtalneD~ emdfscu:isão. 
dar lugar a despezas avultadissimas; que ·não autorisa- · · · · r.-to · te· ·da · · · · · · · ' 
riamos em tempo algum, maxime nas aetuaes circum- com_,o..P.:PJ~C ' a segu~~ e!De~ . . • .. .- . , · .. ·: . • ." 
stancias do nosso tbesouro; o que aconteceu oom ·o- · «=DepOis das 'Palav~resnlé_n'ié.~il~' cida'de-, ac~ ; 
encanamento das· aguas para a cidade do Rio de Janeiro, crescente·se : - e · La1z Franc1sco ,"de.:t::arvalho, · resi
aervirá de mostrar quanto perigo h .. em taes autorisa- dente natJrOvincia do Rio de ·Janeiro:.:.:.:. Sl k . .;.:..Paüla 
ç<;;e.s. Não tendo-se tlxado o credito aberto ao go_verno Candido. » · · · · · · ·· · 
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Jlê,ci.fe .tt:d~ais·di~;s .annos, ~te~ tido:cou~ntemente mesma província fosse importado, tanto dos paizes es
um··.comporiàmento:exempl~r., . · · " · · · : ... · · · : trángeiros como das .outra:; provincias·do imperio.-A' 
... Quando ~~t~s ~zôt.'S não :uo~ ~evessem leva:- a ~c-~li- com missão de assembléas provinciaes. 

... ,,. vaduo ·a· ·falta' da ·.uuilS . • 

mestres-nPfi·,n_!lJflios d~_~rtJ?.a~a, e a maio~ proba_bilida~e,.. m!iodo o requerimento que junto devolve de D.Ántoni; 
da con.servaçao'~~ -tndt~d'!o ao servaxo do ampel_'JO, Mtchaella deHollanda, viuva do capitão Reynaldo·Gau
desde_.que· fõr. eadad~o brazd.etro.!· dever•ao·a~nselhar-_ 'denciode Oliveirá, pedi~do remissão do pagamento da 
nos,a· votarpor .. ~ta· .natural~çao. Espero, pots, que~- CJ!lantia de.1:176S6&5, em que ficou alcançado o dito ca
asse~bléa votará em ~avor da-_-em.enda que vou ·:!llan :pttão como colletor que foi da fregueziá de Porto-Ale
dar- ~--m~a,p~~o~,~~E~~s qu_e-~~bo~e ~:s:~nd~r •... , gre, na provin~iadoRio-qrandé do Sul.-A'co·m:m!ssio 
· ' ·Lê-se; ap01a;.se e entra tambem emdtscussao.a segutnte de· fazenda. . . - . . . . • . 

· ~~~p.~,~ . •. •: .. ' ;; .. ·:: . . . .. ... :. . .:;:-·: . ;~ . l)ous offi.cios 'dos Srs .. deputados Ferreira Souto;'e 
,,c.Depoisdas palavras-residente nesta côrte,~igá-se: Pinto Pacca, particiJ:?ando não poderem comparecer· ás 
,;:ao : ~ubd.ito ~ortugu~·Jo_aqilim Ayil~ mestre: do va .. sessões 4es~ camara . por se acharem doentes.-Fi~ a 
o r Jleci e .. ..:..-~.: R._. R\bet.ro· clé Andrààe. » . · · · . . camara mtetrada • 

. _ 1:· Julga~eà;mâtena disclitfda,' e· procé~endo_ ·-se á',-vóta;~: '<Outro.do_ P!esi~ep.ie d~ P!O':inci~ dé Goyaz, envian~o 
ção e o projecto approva4o, .assim" como as du11a . o~ actos legtslattv.os p~ov:nctaes c;t.e 1855.:-A' commts-
emêndas. · · · _ ·· · · . ··.·. · . ·sao de assembléas provme~aes. • . 

' ... ' . , - . ' ,~ . . .. .. . . . -
. go a a o r . . ,. . 1 s ·. mp • 

da taà;lf' ~ : . · res da fal~a com que ~o d1a ~6 d«: Outubro do a!JnO- pas-
.. · · . ,, .. ;'. · . sado abr1o a 2• sessao ordmarta da 9a legislatura da 

-assembléa ~a~ella pr9vincia.-A' commissão de assem-

· .'Idem· do presidente de 'Minas-Geraes, transmittindo 
Se8SAo em · ~I ·ele ítalo .uma collecção de cópias manuscriptas das leis e resolu-

. · , ções;da assembléa le~slativa- daquella provincia.-A 
·• · .. . · '·"' ·' · · · · · · commi~qde assembleas provinciaes. · . ~ 
-~.~-~D~S~~, DO Sa. VlSCO~DE DE B.lEPRl~DT . 
· . . .. : . .idem do presidente da· mesma provinciá; i:l~tado de 

SuWI.tlRlo.:....Expeclimte.~rdem do dia.-Trans(eJ•en- _31 ·de Agosto do anno~pa~ado! cobrindo uma coll~c~o . 
. cia de o11fciiies suluilternos. Discursos dos. Srs~ :Ri-. doe; actos da.assembl~a leg1slattva da mesma provtncta, 
?eirõ·de Andradê:e Pa:ranhós .. Aàopçtfo.-Permis~ promulgados em o dito aono, acompanh~da dos regula-. 

_. s.4D d -irmandadei~·•:Oande_ lária. Vota_çeto.-S"ub.f:.. .men!os ps_. 32, 33,, 34, 35, .as_ e 37, expedtdos por-aqu~lla . 
_ tituiç4o . .dos resi.ãcmtes .de pro,incià; liotaçl!o.- presJd_encta.-- A commtssao de .assembléas provm-_ 

a . ao rono. me a. · cur8os• os · r~. 
,·.&%yllo Lobato e Oameiro de Campog. · ' · Uma representàção- da IUmã. camàra municipal da 

,. . .. ' · . cOrte, pedindo que esta augusta camara declare se per-
A'.horá do costume,. feita a chamada, achão-se re- tence á dfta· camara : munici al a cobran dos· fóros e 

·• • , 1 , au enuos,_ nao s os rrenos e marm a, e que trata 
carneiro de Campos, Octaviano, efxelra do Souza, a lei de 15 de Novembro de t83L e outras, comó. tam

. Mendes da Costa, conogo Leal, barão de Gurupy, Saflo bem de todo o terreno que foi acérescido ou que cres-
. Lobato Junior, Silva Gulmariesl.Marcellino de:BrJto, cer casual ou àrtificialmen.te.-A' commissão decamaras 
Pae~·Barreto, barlo de' llarolm .... Macedo, Livramento, municipaes. · ----
Dutra Rocba, Pacheco Jordio, m.onteil•o de Barros, Za- . · ··um .. requeri1:1ento dá mesma camara municfpal, pe
carias, Siqueira OQeiroz,r. Bruaque, Luiz Carl~.!IJ Gouvéa, dlndo due se gromulgue uma Lei aue· isente do. serv1ço 
Sarlliva, André Baato11, ~al:naeo Paranagl!á, wflkens de ti- · 1 t d ~d ~- b ·1 · Mattos, Sallea, Fleury, Mart1mFranclscO, Taques, Tbeo- ac vo a guar a nac1ona o ,) o c1 auao razt etroque 
pbllo, . Saylo Lobato, Cerqusira Ploto Casado, Horta, se-· empregar na vida commercial.-A' commlssão de 
Antoalo Carlos, Bretu, Antonio CllldiClo, Sobral, Men- camaras municipaes. · · 
dell da 'llmelda, Azeredo Couthabo Pauta Fonseca, Be- Outro de Luciano Alves da. Silva, major ref\lrmadode · 
JisarJo, .PauJa Santos, Barboa, Mello Fr.aaco, Dias ·de l•lJnba do exercito, pedindo o pagamento da quarta · 
Carva\bo, Borges Monteiro, José Mathfas, e Pedreira·. parte ·da gratificação de instructor da guarda nacEonal · 

Comparecendo-depois, da chamada os Srs~ BanCI.eU:a :t~~d~of~~~J:~ente ao tempo_ que servio.-A'-com-
de Mello,Ailgelo 1\amoa; Leltio da·cuaba, coaego Silva, São enviados á mesa 52 re_ querimentos de pretenderi-a ~ranhos, ·a-bre•se a sessio·. , · · · ~ 

· · tes aos- lugares vagos de continuos da casa, além de 
ComparecerãoJlepo~ 'dé aberta a sesSão os Srà. Si- 56 já existentes: e a Fortunato Rangel de Macedo, e 

nim.bú~ P~nto de Campos F~~eira de Mello, Fernan_des Carlos de Miranda, mandou-se requerer com direcção 
' ' ' , , 1 os orao t-

a: -~~~::: rp~~~~~a Silva, H;nrique~,_ ~ra~dão,"J~ J. ~,gic~!r:i~o ~ao ~~~rador; havendo outros a ler.-. 

·.Lida a :act8. da Sessão antece_9ente, é approv'ada~ · · E' lido o p~recer d~ . com missão de pensões e ordena-
O _sa. ·t-o ' SECl\ETARIO dá conta dó seguin~e. · dos, approvando 9 · d:ecret~ de 10 àe _Janefro de 1~56, 
. . .· . . . . . . . . · . pelo qual o governo 1mper1al concedeu a D. Franctsca 

. ~EDIENTE Libania Vieira de Carvalho, vi uva do chefe de policia 
_ da p~ovincia de S. Pedro, .Dr; Jose Vieirà Rodrigues de 

Um-.oflicio do ministro da .gof.rra~ datado de ·11=c:Jo Carvalho e Silva, e a seus filh!ls rep!rti~m.ente, a p~o- . 
corrente, transmittiado um requerimento documentado· slo a~nual de I:O.OOH, em _rem!lnera~o de ~e~ SU.V!ç<?s. 
do ·alferes·: do · estado-maior!de 2• cluse :Sigismu·ndo ;de -E' JUlgado obJecto de del1beraçao e vat a 1mp_nm1r. 
A~iar, em que. pede ~ssagem paraoum. cfos .l:iatalb&s ·.· E' lida e app.rovada a redacção da resoluçlo pela qual 
de infantaria. ·do exereito.:.-A.' commissã.o de m,\r.nha e é ·o governo autorisado a mandar passar carta de natu
guem-. , . : ' . · . · ' ;-:-:- · · -.. ' · • · ralisaçlo de cidadão brazileiro a João Ebeling, Gui-

· ---":::: :.~ 
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lherme Ewans, Pedro:GatlbermeMeyer,Joaquim Avilez 
e Luiz Antonio de-~rvalho. , 

o Sa. PllESID'Em- declara que não tendo ainda com~ 
parecido o Sr. deputedo Nebia~, membro da co.mmissã~ 
de te~acção, nom~a,-Jlara servtr e~quanto estrver au· 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA _ 

força das eonsiden0(5es que . eu .tive~ honra de .. .offere
cer-lb.e, na discwiSio de bon.tem, em ;apoio do ~rojeeto 
que elle impugna. O DObl'e de~utado já reeonbe.:eu qqe 
pelo .projeclo, o goverDo nio fiea autof'isado_ a · traasfe.; 
rir para as armas jelentUlcas o11lciaes de outras. arma• ue nio tenbio as habilita . obse a . 
o 'DO r6 depu o que o governo jiõd'eri t~ns!erll' nfll.t 
ciaes de outras armas que Dão teQilio .as-habilitações 
legaes ; observa porém o nobre deputado que o gover:no 

. õderá trausterlr omeiaea das armas scienükaS ara 
. armas e cava ar a e n antar1a, .e o DO :e deputado ..-o 

Entra em 3• discussão <l projecto n. 2 de 1856 do se- nisto um grand., 'Inconveniente. Sem duvida CJUá a au .. 
nado, autdrisando 0 t;<.~nrno, por tempo dé·um anno! a ·~tor!saçio dada ao governo não contém a restricçio que 
transferir de uns para outros C(\rpos e armas do exerctto o ~obre deputadO JUlga conveniente,. mas a camarafari 
os officiaes sul5alternos, guardadas porém as disposições a JUsUça do acreditar que o govemo nlo .. ~usará . n&lta. 
d.o regulamento de 31 de Março de 1851. . · ponto da autorlsaçlo que lbe é .. conced1da. O _pensa· 

· - :, - · · - mento do governo está solemnemente annunctado ao 
O.SB. RIBEl!lO DE ANDBADA.:-Sr. presidente, devo con>O leglsfa\lvo. - . . ' · . 

uma resposta ao nobre ministro ~e- estrangeiros, qu~ Ha falta de omciaes subalternos nas armas scieiltiftcas 
hoDtem cónt~sto':\ alg~~as propc~:çoes que apresentei entretanto q~e os ha de sobra~m - as : h~bilitações ~as 
de encontro as dispostçoes do proJecto. _ · armas sclentdlcas nos corpos de .1nfantana e cavallana. 

S. Ex. diS.se que o decreto n. 772 de 31 de Mar.ço de . Estes officiaes de ois de terem com letada-o cunó das: 
18&1 prevenia completamente todos os inconveme . suas armas, con lDU rao a es u ar, e a 11tárão-separa 
que eu havia encontrado no J?fOjecto, porC{ue e~ vi do as armas scientitlcas~ . · • · . . · . 
mesmo decreto se deprebend1a que os offic1aes Dao po-. - Ora, se temos de um lado superabundancia de offi·. 
dião ser passados de umas armas pora outras sem terem : ciaes, e se or outro lado ba falta delles e o servi o 
as: habilitações p1 eci~as. pa1 a se Eealisar _ . pu tco mu1 o so re, como recusar-se . ao governo a 
passagens. Mas s~ ass1m é, então é .evidente tambem autorisaçio de transferir os ofliciaes que sobrio nas 
que era comQletamente desnecessar1a, guardadas as armas Dlo scientlOcas para aquellas armas e corpos 
prescripções da l~i, U!D~ outra qualquer legislação, . onde-elles faltio? 
alé • , . . osso asseverar camara que o r. miD1stro a guerra . 
31 de Março J~ o li_OVerno, uma vez que gu~rdasse o li- não se verá na necessidade de completar a de1iciencia 
mite das bab1btaçoes, deste ou ~aquelle offic1al, seg~ndo de officiaes nas armas scientiflcas com .• transferenciaa 

_ o maior ou menor te~po que tinha estuda~o,- p_?dJa fa- forçadas; ha omcla.es que desejão e solicitão essas trans
z.er·estas trans~erenClaS,.J?ara c:~ue nov~ legiSlaçao para ferencias; e a camara tem disto uma prova vnos re
autorisar aqutllo que Ja esta autonsado? Eu confio • querimento8 que lhe têm sido directamente · ápre5enta· 
muito- na intelligencia do governo, na sua illustração, ·dos.... · · · 
para compre.bender aue elle não havia de querer sem . ~ . · . · 
intuito algum reproduzir aquillo que já estava preve-· .o Sa. FIGCEDU. DE MELLo :-Pelo _pnnClplO c;to nobre 
nido peJa legislação ; ha pois ~guma. co usa de. nov~. _. IDlDistro a autorisaçio nlo . deve se_r.: _tempOlafla. 

De facto, alguma cousa d.e novo e:nste na dispos1çao O.Sa • .Mnu&Tao Dos NEGOCios.Esnu.NGJURos: .-A auto-
da lei que vamos votar, e é a seguinte :. -Pela lei fica risaçio deve ser temporaria, t>_Orque ·liem convém con
<> governo autorisado a passar , por elõemplo, ofliciae · old:Dmente este arbltrie ao_ ~verno, nem elle 

desta trausferencia _ feita pelo govérnó, podem re;ulta; O Sa. FIGUEU\A DR MELLO: -Par~ que e_starmos a. fa-.. 
graves desvantagens aos mesmos officiaes; em arlilha- zer leis ~os os dlassobre a mesma matertal autoriSa· : . 
ria, infantariae cavallaria.o numero de ofliciaesémuito çã~ ampla I . . . . 
maior que em engenharia; toma-se um officiill de .enge· O Sa. Munsno DOS NEGOCIOS EsnuGEII\OS: --o no
nbaria, envia-se-o para outro corpo qualquer, fie& este bre deputado parece que não. quer conceder o arbitrio 
official prejudicado em sua antiguidade. Eis o inconve- ilJimitado que ofl'erece no seu. aparte~ quer sim recasar 
niente da lei que nã~ _se achava no dec~eto ~e Março7 abs<?lutemente a medida. ~s como attender-se ás ue- · 

· eis u que o nobre mmtstl·o por sem duvida nao podera cessidades publica&? como Julga que se dev~ prover. 
demonstrar que se não dá. a deflcieocla de offtclaes que : ba nas armas scieutificas 

O nobre mi11istro, por exemplo, póde assegurar pela e no corpo do estado-maior · de t• classe? E a camara 
~ co:&ftança que tem nos moveis que hão de dirigir seus que ba de conhecer de cada uma das transferencias que 

actos a de seus collegas, que elles não farão isto, que se possio faier! E' a camara qué ba de administrar para 
nio usaráõ da lei para prejudicar official algum; porem a satlsfaçio desta necessidade do exerci~! . . 
com toda. a solicitude que anima a maioria da camara Eu creio que a necessidade da medida está assaz de
pela duração do actual ministerio, nem este nema maio- monstrada,. e que della não i>od~m, provir os iDconve-
ria d~ camar~ {>óde!Jl assegurar essa duração, a perma- nientes que se antolbio ao nobre de.putado. • ·. . 
nenc1a do min1~ter1o durante o tem~o em _que se con•. 0 Sa. RlBmR.o DR ANDa.u.A.: -~· das proprias ~la- :c 
cede ~ta_ auto_nsação. Quem Do~ di.Z, pois, .q~e. esta vras do nobre ministro que deprebendo gue a medida 
auton~çao ~ao va cah1r nas maosde outro m1rustro. . . · · 

Sr. ministro daf,uerra, qu_e estou certo n.ão ab;sara.· penhar: suas forç~;s, nlo era ~rtamente a !(Ue consta 
do ·proJecto, mas s1m um ped1do de autor1saçlo ~ 

desta medida? . mfim., · senhores,· o intuito do legis- poder transferir.p"ra 8 arma de engenharia aqu~Ues 
lador deve ser formular a lei de tal modo que dê lugar officiaes que tendo-se. consoTVado em. outras:armas,. ti
ao menor numero pQssivel de abusos; desde que se. vessem comtudo adquido as habilitações ..D~rias 
mostra a possibilidade de abusar da lei, não devo votar para poderem ser traJisferidos·J?8ra a arma de engenba-
po{O:~~Õ wr.tanto em . votar contra esta lei, ,porque ria,~ nunea um arbitrio · multe . . mais amplom q_ue im- · 
élla confere ao governo o arbitrio de passar os officiaes. porta a possibilidade de poder-se transferir o caaes da 

. de engenharia para artilharia, infantaria e cav;Allaria~· :ar:_de engenhari~.~ outras ~armas menos:qualifl-
vai ·prejudica-los na sua antiguidade e mesmo nos seus . Disse s •. EL que..o iDconveniente que ha .a remediar 
vencimentos. - é que ha .officiaea aa anna.de artilharia que já adquiri· · 
osa~ PAR.UUOS {miflistro dos flegocios estrangei- rãoaa·habili~.pNCiSas~seremtresfetidos .para 

't"OS) : -0 nobre deputado por S. ~aulo não destndo a . a arma de engenbari~, e que o governo os quer .apro-
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veitar. Bem, comp.rehendo isto; ~as então o !JU~ ço~
vém aio 6 a diapcl!llQio do projeeto, é.uma. dispos1çao 
esDeclal a.atorilàado o· gove~o-a .WI\nsferir. da ;ar~a de 
ariJlharJa aquelln. omcraos que, tiverem ~~. isto.. .'~qui~ 
rido aa babmta~ aeceuartu; .On,:p~la,4ispo81çao.da 
1e1 Dlo á nicamea~ itto o q\l~:f:ie u., o g~verno .tem 

.~ o Sl\. MnaSTAo oos NEGOCIOS 'ESTl\ANGmos dá. um 
aparte. · · ·· · · · 
- o sa. RIBIUBO 'ox ANDIUD.l : - Perdoé..'me, o protecto 
nl~r. diz isto,:;:~.~\0.-isa o governo a_ passar os_officiaes,.~e 
umas:p~ra outras annas._.uma vez qu~ ~.DJ;lao ~shabil1: 
tações precisas. Ora; ,~,>ergunto eu: o mdtVJduo,.que está 
na àr:ma de,~ngenhllfl8 tem. <?U. não as babi~itaç?.es .. - .. pr~
cisas para poder pe~ncer a ar:ma.de _artilbaiJf.'?. sem 
duvida '}'16 tem, _por'Jlle. estudou ta~b~m o çu~ocde 
a~i~r1a, e de OlS ~Ol;8d1ante e babJlt~u:-se na enge~ 

A.ss m, se O Dobro mllliatro se limitasse a qu_erer·uma· 
autorisaçio CODVODlootct para poder. o. g~v~rno. passar 
da arma de anllbarla P.Br&. engenharia, .. aquelles om-. . .. . . 

« A .assembléa' gerallegislativa.~r~lve: 

cr .Art. _l;.O Na- "falta ou ,lmpedímenlp- doS viee-presi· 
delltes de província, por molestiaS4!f)U por se acliarem 
distantes dã cal?ital, será chamalhl {l exercer. o lugar da 

rimeira autor1dade da mesma pro'Vincia: 1°, o presi:. ... ,.- . . . . 
chefe de policia; 3°, o Jnspector da respectiva thesou-
raria. . · · 

cr Art. 2.° Falta:ndo as referidas autoridades, occupará 
a resi · mm mis-v do •• 
lattva provincial, e, na falta ou impedimento' deste, o 
qué se seguir n1l ordem da votação, e que mais prompt() 
estiver; • · . · 

«-:Art. 3.0 A autoridade ou mem'Qro da assembléaqúe~ 
nos termos dos · artigos antecedentes, occupar a presi ~ 
dencia, cederá iminediatamente o lugar ao vice~presi~ 
dente. que se apresea~r. ou áquelle a quem, p~la ordem 
que a presente lei· estabelece, primeiro toque esse ça~
go, e para tal fim comparecer. , · :·. · · ·. · 

· « Art. 4.o Ficão revogadas as disposições eaf con~ 
traria. · ·. · 
. « Sala das commissões da camara. 30 de Maio de 1851. 
-Zacarias de Góes ·e Vasconcellos.-Luiz A-ntonio 
Barbosa.~J.· A. de Miránda. » · . ~ 

O SIÍ~ · lt'IBÉÍ~o DE AND~.lDE:. ~ Par~~e-me que ~.segunda 

·pela lei ; mas 0 nobre mhua\ro não só.-qlJer' isto,· como o substituto á presidencia da provincia, no caso exposto 
pela .dispoaiQio da lei quer o inverso,. quer passar de no projecto. · ' 

, uma arma maia quallOcada para uma arma menos.qua-- UMA. -voz :-Na segunda discuss~o pód&se remediar •. 
liftcada •• • Não havendo mais quem peça a palavra, e posto o 

O sa. Mnntno: nos NBGOCIOS EsruNGEIRos~-se o P!'oject~ a votos, é approvado para passar á segund~ 
ofllciul quizer. - . . àtscussao. _ . 

0 SB. RIBBJaO DB !NDB.UU. :-Bem; mas é nas palaVJ:'aS 
do aobre mlnlstro que se ·encontra eata restricção, mas 
Dio .na lei. porque edta _a~torisa a ·. transferenc.ia Clll~r· ó 
ofiiClal uelra quer nio. Declaro ue !aço )USti~a . ~.o. · 

.· . 
modo por que se tem comportado no de5empea o do· 
s~u- cargo ; eordlo ~e ~ão .abusará de~ , medida_: mas 
nio tenl!o tal coDJiança na permanenc~a das cousas do 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
'P.u.LA. DO TBllONQ 
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Respeito muito aos.honrados membros desta casa, que 
~ntendem .ser aza~ a oçcas~ ·.para tecer~e ~m. hymno 
em louvur á politJca ~o actuid;_.gove~o; ~m minha con~ 
scienciaporém, co1lo~nd<rme .super1or as tentações· .. d~ 
qualquer . pa~ã()i. ap~ciando ~dev.idamente as cireum
starictas d_o pa1z. eu Sl~to, Sr. presidente, eu reconheço, 

embora intimamente convencido ·que me.acho de veras 
decahido de toda a força moral, pela posição a. que já 
me referi, creada pelo. governo a esta camara, unica
mente por vi.rtude da verdade verdadeira, da verdade 
se;Dtida p<>t· todos os habitantes deste paiz, eu devo.le
vantar a minha voz, protestar contra a má direcção dos· 
~egocios , clàmar pelas verdadeiras necessidades dQ 
pa1Z, :falla[. ao governo, fallar ao pllblico .para que ao 
menôS..~~reste-me . a consolação de que o esforço que eu 
pódia; ·na humildade da minha posição, fazer, o . fiz 
fff .oiado). a C(Ue arrede _da minha essoa a compli-

1 

' . , . . 
nisaÇão ·para-' o Brazil; e o·· governo· . por · suas palavras e 

:por:seusactos ainda·mais signiftcàtivos·traz engan~d~s 
os nossos 'laVradores, "(>ro~e~tendo-lhes' 'uma .subst1tu1-.. .. : . . . . 
segu.ndo seus interes8~, ~hes· são ·neces. sarios. (Apo.ia<W. ~ )' 
· ·Sênhores,desde que faltou absolutamente· o trafico de 
'escravos, não· era possivel 'mais que· os fazecdeir,o~ . se 
abastecessem de braços escrav.,s ; os braços livres não 
podem substit.uir ~essa lacuna no,sentido ;.de conservar · 
·a agricultura no me~mo pé em que tem estado. aqili·~ , . 
· : E' necessariÓ deseng~nar ~.cla~e,~oli, no~()!> lay~do
:!'.es•. p~i'Suadir-lhes. que_1)h~gou a _e_29ca de. u~a g~nde 
mnovação na sua mdustr1a.: gue,o.:que eUes ~tarao até. 
·àqtifnão põdêràõ mais-ser· daqúi por diante, · que. devem 
:resigna_r~S'e ã suá. posição e :~iràr . del~a ·a:partH;io pO~-:. 

, apro ei . o ~s es ., .. 1_ . , l-
çoando os metbodos da suaJav.oura, d,esengan.ando-se 
porém· de poae~eai có!Il b~ãços )ivr~s: lavrar· -as suas 
terras como a~ aqui o. (~ião .~m-~scra:vClS.-

sempre,. con~iderar-se as circumstancias do paiz e os p'orque homens livres· não se. prestão. ao trabalho dos 
SCUS verdadeirOS recursos para que com conliecimento escravos ao modo por q~e são .esteS condemnados á CUI
de causa e resgu~rdo do credito do tbesot~ro os actcis turá 'dasterras. Mesmo· na Europa, ~nde. ,se: dão ~irc\Im
da administração sejào ~ccommodados a ·essas mesmas · stancias muito ditferentes, a maxima" parte das-·popuia
circumstancias. E apresêntava, Sr. presidente, o triste· ções agrícolas é . condemnada ao trabalho , arduo: ~o 
es~do em que estava a nossa 12voura, e em que conti~ roteio das terras como simples.joroaleiT9Sr. pela inde
nua a estar; chamava a attençao do governo para esse · 'Clinavel necessidade· de ganhar o pão, de cobrir .a · nu
ponto essencial, e que sobretudo nos deve merecer a dez, para não morrer de fome e .de frio; ~m este.inexo
maior consideração. Porque, senhores, a iavoura é a ravel estimúlo, nãú .era possi:vel obter-se tat ·trabalho 
unica industria productora que existe neste Brazil, é a dessa pobre gent~. Con;io pois. aquif !lO Brazil, onde 'em 
terra que nos dá e nos offerece os uniCos recursos, não qualquer _povoaçao o :mnples)orna e&ro, mesmo sem ser 
havendo por em quanto para assim dizer outro algum necessario que se c.onáemne · a um ard.uo trabalho , 
ramo de producção. . . obtem tanto quanto nio ·é possivel que o lavrador {>a-

·os que suppoem que prescindindo-se da ·verdadeira gue, p~de-se esperar ·que se condemne· ao trabalh~ In
realidade da producção do paiz póde-se por combina- sano do i'Oteio das 'terras para · dar o m~lhor fructo ·do 

, . m -ver a • . . , . • .. ,: , . 

ções financ.eiras, por gíria de creditos; crear valores que: seu suor ao dono da t~rra' : . · · · . . - · · 
não té'D seu assento solido na producção. enganã~e· Não, meus ~nhores, uma expenencla_já 'bastante p~ 
redondamente. E' util e necessario, Sr. presidente, fa- longada nos convence que não é' possivel obteN;e al
zer-se operações.de credi~os, mas é preciso attender-se' um·. melhoramento deste meio ne se tem· empregado 

. . . _ • e .. E< r r p · · a · a p ·, · · · 
po1s necessano _ter-se em viSta a produ~~ preiente regra a menos propria. para =o trabalho da lavoura, · 
como o ;verdade1ro cabedal de que se d1spoe, e com gente quasi sempre vadia, recruta!ia nas casas de cor
prudenCJ~ calcular-se a provavel e naturaf que nofu- -recção;ou entre oltsahidos dellas, e entre outras classes 
tu~o se pode haver para sobre ella fundar-se qualquer que não dão de si seguro abono, e que para cá vem.re
adiantamento. ~quelles _que entendem que prescindindo . . mettida por mera especulação, e que .q~isempre fi.cão 
mesmo da r~alt<!_ade da producção é possível por uma. nos :povoados. A grande colonisação, o meio de seap:-o-. 
s~rgaz combtnaçao de cakulos alevantar valores, ·verá ·veitarem as terras, está em o governo prmxi.ove·ca e~
que. co~ o resultado um ou outro exper~o unica_mente gração de gente que . v~n'ba 'c1ísposta. a lt'V12r por sua 
a~ettara fort~!la, emq~;~anto que. a ~assa geral dos ha~ conta, a funaar uma propriedade; a felicitar-se por este · 
bttantes do pa1z soffrera, porque e evtdente que do nada meio. E' necessario para se resolvel". este-grande -e 1m
nada se faz. . · portantissimo problema da calonisaç3o, reconhecer esta 

Ora~ Sr. pr~tdente, se é certo que toda a producção -verdade,- qüe por bem da coloniSação mais 11e deve 
do palZ consiSte no fructo da terr~como não atten ter em vista, ao menq,s ~o primeiro plano, favorecer a 
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. classe dos ~olonos emigrantes para o Brazil do que ainda me~m_o a: resP.e}to d~~ta Unha tão especial expeu
rnesmo favorecer a classe dos nossos lavradores • ....;.Se d~u · u:n JUtzo dcçlstvo,. teprovou o projccto como in
quereis ter- colonisaçio em grande. escala, se quereis fuD~~do, propbetrsou que elle des\•airaria o espirit 

- que as ~rras devolutas 'Sejão aS!N!eitadas por pessoas pubY1co, levando-o a 1,entativas insensatas. o... 
capazes de tirar todo ·o partido· . .s, fa~ilitai.os meios, Fo! propbeta o nobre marquez t Porém 0 que não lbe 

-pro!ai p~~camente ao~ es~ng~tros _labo~tos_os. -~e acu~:bo naqu~lla ~u~dra foi qu_e_; elle mesmo se encarre-

promover a JP:'ande·colowsaçao._ Elle nos disse que esta O Sa. SA.Y.-\.0 LOBA. TO :-A lei nã() impunha f)brigaÇã 
deve prineipalmeD.te ser pr~movida pelos nossos .Pr~- alguma ao governo, a lei- dava-ltíe prudente arl:iitri 

0 
· 

prietados agricolas, e como que a elles ent~~ga pnnc1- daya-lhe todas as largas ; o gov:érno poderia fazer 0~ 
palmente esta emprez.a• Eu. entendo, Sr. ,pres1den~, que d~1xa_r de faz~r, o governo dev1a proceder com toda 
0 governG' ~ão podera se haver com toda a efficac1~ sem dJsCr&çao, ass1m como tinha t.oda a liberdade. a 
flUe primeiramente propon•ha a. derogação ou m~d11ica- . Senhores,.? nobre marquez, em uma discussão. es ·e
çao da l~i das ~err~s, que constltu~ um. verdadeu·'l e~ c1al em que Ja se empenhou neste assurnpto, veio a fste 
.baraço a coJon1saçao·que se podera realtsa·r para o palz. resultado, corno que reconhecendo toda a procedenc·a 
Uma exp~l'iencia tam~~m feita :-Pelo gover?o deve dar da arguJ?entaçã_o feita a_ respe!to <.lestes contractos. Ir 
a convicçao d&que e Ines:eqn·Ivel esta ltH, apezar .de neces...ar10 ter em attençao as CJrcumstaricias em que ·e 
todo ft arbítrio q_9e o govt:rno despendeu ~a:Gendo. o vio o governo, é necessario dar o desconto da pressão 
respeetiv? regulamento, qoe ~m g - · 
mou a le1. 

o enca:rgo feito áadministração de mandar promover 
a medição das 'terraspance-me insup-portavel; nas Ci1r-
eo · · . - · · 
obter esta medição: é um tra'b;1lho inexequivel. Parece
me que o governr) tem disto uma prova muito ·convin
cente no ensaio já- te!ltado na provi·ncia ·do Paraná ; 

que se tem proéedido naquella. provincia se conbeceu 
praticament& que o:dispe~dio era enorme; ouvi dizer, 
calculando-se pelo que se ~em despendido, que sómente 
a medição da metade daquella provi~cia ab.s<?rwria 
cinco ou seis· vezes toda a renda do Braztl, custar1a cen
tenas de milhões·. Por outro lado o valor dado ás terras, 

· dadQ pela lei~ ·pol'ém que não· é oiferecido, porque não 
ha 'Dlercado para ellas, parece-me que constitue uma
verdadeira difficuldade em se facilitar a installaçao de 
eolon~.~s que desde logo sejão constituidos proprietar'i"os 
no p~:Z. 

Más depois veio. a occasião muito assignalada em que 
o nobre marquez demonstrou praticamente que não lhe· 
falta v_!- V:O?tade e. acção, j~ não,digo para vencer uma 
pressaa ~tqua e, mconventente, porém para por sua 
vez, dammar eavassallar. · ' 

Eu te~ei • oceasião _azada !"le tocar ne..'>te ponto; en-tre
tanto, cmg1~do-m_e a espeCle de qu.e trato, sustento que 
cada vez maJs me con~ençv de que o governo, 00 con
t~acto q1;1e fez a respetto da e.strada de. ferro, procedeu 
com ~utto pouco. ~certo~ não attendeu para a~ circum
stanmas mu1to c~ttlcas do thesouro, não media o alean-

nisação e desenvolvê-la; fallo quanto ás· vias de comalU- governo se houve, ou ao menos foi lavrado o contracto 
nicação. . . . . _ . por exemplo, da estrada do Joazeiro na província dá 

Senhores, cada vez esto\l mais persuadido :J:Ue o· go- ~hia, de .rn<?d('l tal que nem se contemplou uma questão 
verno desacer-tou muito neste ass~mpto importante; des- unportanttsslma que merece uma attenção especial . e 
acertou tanto que ·chegou·.a converter o que deveria ser pa~ a qual cha~o .. a attenção ~ cuidados do gover~o, 
o m~io mais seguro; mais valente para se provocar ped111do a s.ua opJntao e as med1das que de'\le tomar em 
todas·as vantagens, todos os ;:.,.ogressos para o paiz, ·em cons~queneta; e vem ~ ser ;-Todos reconhecem, Sr. 
um meio de rulDa' itnrnediatamente para a bolsa. qo the· · prestdente, que pela let de 26 de Junho se concedeu que 
souro· ê depois em · descredito· das mesmas emprezas 1 o ~besouro afiançasse até o juro de 5 "/o do capital que 
Cadll' vez estou ~t~-a.is pel"SU~dido; Sl". presidente, qua os se despendesse na construcção dessa estrada.- Foi isto 
contractos que o -governo ~m celebrado· neste assumpto uma coo.cessão feita segul'amente fazendo-se o maior us· 
são onerosissimos, traduzetn.se em uma' ~rga insuppor- forçQ e um verdadetro sacrificio. sórnente tendo-se em 
tavel para o tbesouro publico 1 E o que é mais, Sr. pre- vista provocar um grande melho1·amento. Era ô mais 
sidente, com pasmo se deve isto. reconheeer conside- que se poderia conceder' e el:'a uma concessão de grande 
rando-se que á testa da administração se acha 0 nobre alcance e gravidade. -
marquez de P~raná, elle que no senado levantoll a sua Estava na·intcllige~cia e animo de todos que votárão ·· 
voz poderosa, fallou tio decididamente; a l'espeito des- a lei, e é o seu precc1to seguramente, qut: jámais o tb~
sas.emprezas e~ uma occasiifo muito .uotavel, quando souro pudesse carre~ar com o onus da tia.nça do juro do 
se tratava da decretaçio da estrada de ferro de D • ..Pe- cap1tal de construcçao além de 5 °/o. Depois a rovirlcia 

• • · · · · a Bahi decretou mais da sua ren a 2 o • • • , 

muit\) especiaes e notorias para po<:lel' ser tentada com 
todas as pl'obabilidades. • . _ . . . 
- ALGUNS Su. DEPUUDOS :-Não apoiado. 
o Sa. S~Ylo LOBA. TO~~.. • de al~um . resultado ••• . . . ....-; 

U.Jl S-. •DEPUT.A.DO :-Unica, não. 
O Sa. .S.l.Ti.o LoliA.TO :·- Uniea~ nas cireumstancias 

~tuaes que podia' sobre' tOdas ser emprebendida com 
\lJD (undamento razoavel. · 

A.LG"DNs. Sas •. DitPuT..A.oos :-Não apoiado. 
O :sa. S.ni.o ·LoBA. TO :-No emtanto o nobre marquez 

que empregou pa~ provocar a prompta t<ealisação desse 
melhoramento ah. Mas esta ctrcumstancia, Sr. presi
dente, a meu ver ainda tol'na mais recommeodavel a 
necessidade de· que o thesouro publico não suppode 
_maio~ c:'-rga do que na· bolsa geral 5 °/ 0~ e na bolSa da 
.provmcta 2o/o·. , 

Ir além· deste Juro já tão crescido é seguramente con
trariar a intenção dos que votárão a lei, e o verdadeiro · 
preceito della. No entretanto, Sr. presidente, o cvntraeto 
como se acha feito não só admitte a hypothese, como de 
mais· a ~ais ~meaça-nos com a certeza da contingencia 
de que tnfalhvelmente o tbesouro tenha de suppõ.rtar 
carga muito ·maior· do que os 7 °/u· 

10 
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nos contractos que tem 

, 
tSO$, a titulo de gnti6caç o, debaixo de mais ou menos 
lllusorio pretexto t E, senhores, ainda se procedendo 

i por ~sse modo, quando se :pretextasse ·uma ap~~cia 
CoNsELHo :-Este caso já f o de serviço publico, estaria: conforme com a indole desse 

systema que requer que o orçamento·seja v:~tado J?~los 
representantes do ~vo .. que as ~espezas S&JaO pos~tiva-

O SR· PRESIDENTE DO CoNSELHO·-:.. Decisão da casa. ·~e~te votad~s, sendo reconhecidamente n~cessanas e 
~ · • · ·· JDd1spensaveiS? . · _ · 

O Sa. SAtiO LoBA TO:- A dtlcisão trará· talvez a sua Demais, senhores, ess&modo arbitrarlo, e muitas ve-
applicàção muito real no tbesouro, e eu, que a temo e zes caprichoso; com· que o governo distribue da bolsa 
que -vejo ~lUito imminente a. solução Iesiv~ que póde ter P'!Jbli~, a ~itulo~ de gratiftca~õ~s,_ grandes sommas de 

' . 
bolsa dos accionistas, então dirão, principalmente os 
accicnistas estrangeir-os, visto que esta companhia está 
sendu fc.rmada em Londres: «Nós fomos convidados e 
entrá mos nesla em preza debaixo da fiança. que o governo 
~o .Brazil deu de que teríamos um juro pelo menos de 
7 o/o dos nossos capitaes; nós que não conheciamos as 
circumstancias locaes do paiz, entendêmos que não era 
possível que se levantasse uma estrada que nem renda 
propria pudesse-ter para a sua conservação e custeio, 
temos o direito a perceber os 1 % que nos forão ga~n
tidos pt:lo contrato. » Pergunto: bde o overno negar . .. ~ . 

que o ~ncommo a a iscuss~o esse assumpto •••• 
0 SR. PaEsiDE:'<I'TE DO CONSELBO:- Não, senbor; antes 

gosto, porque vejo que tem pouco que dizer. - -
O Sa. S.&.Ylo LOBATO:- Pois bem, cada vez mais 1ne 

convenço, e os factos os demonstraráõ, que nisto o go
verno não attendeu ás circumstancias do tbesouro, não 
atlendeu para inter~sses importantíssimos que talvez 
~enhão de :oer irremissivelmente prejudicados; e o peior 
e, Sr. ~res1dente, que por tal modo essa estrada. feita á 
custa do tbesouro, não podendo sustentar-se, terá de 
ser aJiandonada com gravissim~ prejuízo do mesmo 
tbesouro, e com descredi\o dessa empreza e de outras 
semelhantes. O governo, pois, não tem comprel'lendido 
nem praticado a economia que impõe a urgencia dascir-

viço do Estado, ba a 5eu respeito uma necess1dade mais 
alta; os juizes municipaes achão-se encarregados de 
distribuir justiça, e sua acçio se faz immediatamente 
sentir sobre a população .. do paiz, que inteiramente lhes · 
está sujeita, pois que por assim dizer a sua fortuna, 
honra e vida, ~tão encarregadas aos juizes mullicipaes, 
que sio juizes criminaes, são juizes do ~ivel e são juizes 
de orphãos. Taes juízes, senhores, é preciso que tenbio 
o ne<'essario para sustentar a sua dignidade e a sua po- . 
sição, c) que jámais poderáõ conseguir com 6001 de or
denado e·alguns. emolumentos que poasio ter no exer
cido ; tal vencimento, em muitos lugares onde tudo é 
.~rissimo, nem chega para as mais urgentes precisões da 
v1d~ l (.Apoiados .. ) __ 

U11 Sa. DEPUTADO: -Houvê tempo em que estiverão 
em peiores circumstallcias. . 

O Sa. Sulo LoBA TO :-o que acontece, senhores, 6 
que algumas vezes um juiz municipal que vive em um 
I ar aond nio -
para as necessidades da 'Vida, colloca-su por força_ dás 
ctrcumstancias, debaixo do protectorado de algum po
deroso dessa localidade, recebendo-lhe ·as ordens e 
movendo-se a seu interesse (90iados), de sorte que, 
em vez de ser o executor. da justiça, torna-se uma ma
nivella ser.vil ••• E' pois de grande necessidade, senho
res, que se attenda pata essa classe ; a dignidade da 
posição, as altas funcções de que' ella está. encarregada_, 
requer que esses funccionarios não só tenhão o ne
cessario, mas que se mantenhão com certa decencia. 

Para occorrer a estas e outras despezas tio necessa~
rias é que admittiria que o governo tiveSse a decisão de 
solicitar a decretaçlo dos necessarios fund~ que para 
tal 6m serião muitu bem empregados sem quebra dos 
princípios da mais severa economia; mas disto não 
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nesta occasiao acba panno para mangas largas, · c~mo 
se · costu111a· dizer; e ainda mesmo .contra a sua von
tade, é levado a despender muito, a despender. muitis-

. . ..,. . ~ . 

Tenho ouvido dizer,Sr. presidentet que al_em do fru
cto em grande escala colhido da cariaaüe privada, que 
resplandeceu nesta quadra tão critica, cerca de talvez 
ma1s de dous mil contos têm sahido do thesouro para 
serem gastos nesta quadra calamitosa. E então~ se vós 
em outras circumstancias vos julgastes au.torisados a 
conceder gratificações· a este e équelle, pretextando 
muitas vezes um simulacro rldiculn óe serviÇO publico, 
agora que tivestl'S ·faculdade discricionaria para .. gastar 
em grande escala; que comedimento poc:terieis ter 1 
Co~a deixarei de presudlir de que gastast~ muito e 

.Assim, Sr. presldente1 se eu passo em resenha os actos 
do governo, se eu ~uao a sua marcha administ~tiva 
pele ue diz res tto ao material, em .consciencia JUlgo 
que o governo n o m compre eD 1 o a a e eco
nomia como ella é imposta_ pélas· clrcumstancias criticas 
da producçlo do palz. Mas se eu passo a estudar e a 
conslde1'8r a marcha do governo ·pelo que diz respeito 
ao moral, isto~. á palltt~ que elle tem tsm vista, e em 
parte desenvolvido 'jl respeito das Instituições, quer as 
que tocAo á ordem judlcfàrla, quer 811 que propriamente 
pertencem á oraem pólitlea, eu ainda eneo:1tro, Sr. pre· 
sidente, motivos aonrados para julgar que a acçlo do 
governo tem sldo1 se 6 possivel, •1nda mais m~etlca, 
mais opposta aoatnteresses vitaea da u.ociaçlo brazi
lein. · . 

Está na lembrança de todos os honrados membros, e 
é do conhecimento do publico, que o actual governo 
apresentou como plano que principalmente tinha a 
desenvolnr na gerencl~os negocias a celebre proposta 
da reforma jud1ciaria. Essa era a ldéa favorita do go
verno; idéa de que fe.z QllestiO de sablnete o noóre· 
ministro da justiça, exto ulndo um voto atro2C'Iádo a 
esta mara · essa era~ ns naaa o 
um tópico principal do discurso a abe~tura da catnara 
na sessão passad~ como o Terdadeiro programma da 
administração e revelador da sua-política. E então tio 
tena~es, tão firmes pareciio estar C>.\ nobres ministros 
nessa sua idéa favorita~ nesse seu meio, indispensavel 
de gõverno, que a c:fmara aeve lembrar-se-perfeita- . 
mente dQ modo por· que o Sr. presidente do ci>nselho e 
o nobre ministro da JUstiça se houverão por occastão 

• de ter apparecidó uma representação que subira ao 
senado . da parte de varios cidadãos que consideravão 
tal plano de reforma altamente inconveniente, e atten
torio dos bons direitos garantidos aos cidadãos brazi
leiros, e se apre5savão portanto a mãnifesta.r ao senado 
c seu sentir, pedindo-lhe ~rn termos muito regrados, em 
phrases muito convenientes, toda a sua attenção e a 

provideacia salutar de arredar da legisla,ção um. ·tal 
plano de reforma. · 
' Mas eomo capitu1ou o. Sr. presidente do conselho esta 

manüestação que sempre se considerou como muito . . . 

ticas, de um governo que proiligava aquelles que tinhão 
a 3Udacia de exprimir com franqueza as suas sinceras 
opiniões, ~o~o exa.ge~ados, c~n:o into~erantes. O sim
pJ~ exermc1o do direlto de petlçao praticado pelo modo 
meus. razoavei. e com ·os melhores fundamentos, foi bas
tante parà attrahir a estranheza de se considerar tur
&ulencia e demagogia! No entretanto, Sr: preaiden~t 
a reforma que tinha sído discutida nesta camara e que 
era invocada como salvaterio indispensavel para que o 
ministerio continuasse na administração da causa pu
bli~, foi julgada pelo' publico, e em seu conceito con-

, 
a di~usSão co.rreu ma.l para 6 governo, que a reforma 
tlcou enterrada, como: se costuma dizer, e que, apezar 
de tudo quanto o governo fez, não pôde obter a acqui
escencia dos Srs. deputados .A.prigio, Wanderley, hoje 
ministro da marinha, e Pereira. da Silva. Ora, meus 
senhores, eu que tive a honra de nesta casa impugnar a 
reforma, não sabia ter tãu bonscompanheirôs {risadas), 
á excepçãp do falfecido Sr. Aprigio, que aliás ficou ínu
tilisadc para concorrer com suas luzes nessa discussão 
(e o seria.no sentido de impugnar a reforma), por isso 
qu~.é ,notorioque, _fa}J~cendo-Jbe então sua digna,esposa, · 

~ e que pareceu ter lo~o,mor-
rido no coração e espirito, sem que tomasse ma1s parte 
algullla nos trabalhos parlamentares. . 

Não sabia eu, ois, ue tinha o valioso a oio do ho"e 
r. min1s. ro a marJD a, e o Sr. ereira a Silva, que 

não disse nesta casa 11ma só palavra a respeito da re
forma e que constantemente pareceu ~ntes ser um dos· 
propugnadores della, como decidido ministerial que 
sempre se (lstentou neste salão. (Risa~.) 

O sa: PEUIIU DA SILVA : - Eu votei contra eU a. · 
O Sa. SAYÃO LoBATO : -Mas istp veio ~or"incidente. 

O certo é que a reforma, o grande plano do ministeriu 
que estava nas...sua~ inlençoes, na sua concepção, que 
por elle roi apregoado, já otrerecendo a proposta e de
femlendo) já consignando como tbpico princip!ll da f:alla 
da abertura, considera-se abaDdonado, foi poslo á mar
gem, não se trat9 mais disso. Até correu que o ministe
.rio, suspeitando não poder vencer da sabedoria do 
senado a aceitação de um tal plano de reforma, pô-lo á 
margem por prudencia ; porque emftm o Sr. presidente 
do conselho aqui o disse : « Os senadores são indepen
dentes, e a elles não se pôde impôr a questão de gabi-
nete. » - · · 
- Ficou pois de lado a reforma. 

O Sa. M.ulot>EZ DE P AtÜrd.:- Quando disser as cou
sas, diga-as por sua conta e não pela minha. 

O Sa. S.&.Ylo ·LOBATO :- Eu passo já a dizer muitas 
causas que, ainda que o sejào por conta de V. Ex., hão 
de ·sé-lo com tal verdade e por ta,l modo, que V. EL, 
ouvindo-as, nem ao menos pode~ reclamar. 

Que V. Ex. aqui se explicou dizendo ~ue havia ditle
rénça entre o. senado e a camara dos deputados a res
peito do assumpto importante de uma questão do go
verno, não ha a menor duvida. 

O Sll. PllESlDENTEDO CoNSELHO :-Está. ~cripto o que 
eu disse. · 
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O Sa. SA.Y:lo Lou.To: -o que V. E~:. disse está muito 
,impresso na lembrança dos que o ouvirão. 

O Sa. Pa&slDEl\"TE no CoNSELHO :-0 nobre deputado 
não tem a calma nem o sangue-frio necessarios para i>e 
lembrar do que eu disse. 

O Sa. S.a.Yio LoBA. TO:-Quem não tem a calma e 
sangue-frio necessarios? 

O Sa. P&ESIDEl\"TE oo CoNSELHo:- O Sr. deputado. 
O Sa. Sulo LoBA TO:- ois- eu quero emonstrar a 

V. Ex. que a tenho, não respondendo ao seu aparte. 
Sr. presidente, esta reforma .ficou posta á margem, 

mas quando o governo de proposito determinou ~ 
verdadeira phase dos h·abalhos parlamentares, de se 
tratar da reforma, veio a pello faltar-se na reforma par
lamentar no sentido das incompatibilidades, no sentido 
dos circulas. 

Instigado o nobre presidente do conselho e os seus 
collegas a respeito ·de uma tal reforma, esta -camara 
presenciou, o publico sabe, e tambem. se acha escripto·~ 

ue o Sr. r~side11te do C(Jnselho se enunciou muito 
clara e precisamente a respe1 o e sem e an re or.ma; 
elle declarou que a não tinha como uma medida neces
saria e essencial para o governo, que rec<lnhecia na le

isla ão vi ente a e:s:istencia dos meios sutlicientes para 
se azer uma oa e eJçao ••• 

O Sa. PRESIDENTE no CoNSELHo: -Recorde-se do que 
eu tinha escripto em 1848 a este respeito. 

a. AY.A. lU. 
reforma como mclboramento, de que mesmo já se tiyera: 
lembrado em annos anteriore:s, tendo assignado um 
projecto.... . · 

O SR. PRESIDENT:E no CoNSELHO: - Não assignei só. 
O Sa. SAYÃO LOBA TO :- ••. mas que não era um meio 

necessario pua o goYern<.\, tanto que disse o nobre pre
sidente do conselho : « Por mim não a promovo; tra
tem della ou não, pouco importa ao governo. » Isto 
disse o nobre presidente do conselho nesta camara, e 
repetio 1!-0 SC!lado, e o repelia na occàsião·mesmo em 

Senhores, em uma questão desta importancia o nobre 
presidente do conselho, antigo parlamentar, homem tão· 
traquejado no serviço publico, . não podia deixar de ter 
uma opinião assentada a tal respeito, e portanto não foi 
uma palavra fugitiva que lhe es~passe, foi o juizo con~ 
cienc.ioso e seguro que formava de uma questão impor, 
tante que enunciou com toda aquella decisão com que 
costuma o nobre presidente do conselho a pronun, 
ciar-se. · 

Tal era a sua opinião antccedentcmente á discussão 
do senado; não era medida essencial do governo, era 
um simples melhoramento. · • 

Sequ1o-se a discussão havida no senado :seria ella de 
natureza a fazer um clarão no espirito do nobre presi
dente do conselho, a ponto de que elle modificasse essa 
sua opinião e ficasse persuadido que não se tratava mais 
de um simples melhoramento, e que a reforma, tal qual 
era propo:.ta, .era uma medida essencial do governo, e 
uma necessidade indeclioavel para o p~i~?! A discussão 

a · reforma tantos homens notaveis do. paiz, que por seu 
prestigio, seus talentos e seus serviços, têm provado 
alta capacidade, uma prudtmcia consummada, um pa
triotismo experimentado, foi d~ natureza a m~:recer al
guma attenção ao. nobre pre.,.idante do conselho, e de
veda determinar antes alguma duvida no sentido ~a 
mesma cor:íveniencia da reforma como melhoramento. 

Senhores, estão impressas, e correm ;~elo paiz, as ra
zões que ex.pendêrão os que impugnárã'l o ·projécto; 
está impresso, e corre no paiz, o que disserão c.onscien
ciosamente esses homens, a quem não lhes falta a calma 
e sangue-frio, a quem importa'\'a ~ómente o interesse da 
~usa publica, .q~e .não t.i~hào caprichos, que não erão 
e1vados do espmto mesqumho e apaixonado contra o 

nobre ministro, a quem pela maior parte votavão ami
zade cordial e sincera, reco!lhecidos até aos muito bons 
serviços prestados pelo nobre presidente do conselho 
quando por sua vez estíverão na gerencia dos publicos 
negociu~. 

da:- o devido apr~o ao merito das ra.Wes os que mos· 
trárão os pel'igos de' semelhante reforma,_ mas é inques· 
tionavel que, o ponderado em tal sentido devia merecer 

· · b va ue se houves-
sem proouooiado opiniões tão ~peitaveis, sustentando 
que a reforma ofl'endia a co~titwção do· Estado. 

O Sa~ PBESIDE!CTE DO .CoNSELHO: -TodOs os derro
tados costumãu dizer c::ine a con-stituição é que.estã der-
rotada. · 

O SR. SA YÃo LoBA To :-Realmente a diséussão que 
houve no senado não podia deixar de merecer séria con
sideração do nobre mtnistro, pelo menos min~c.ando-lhe 
a estima que fclZia de uma medida assim -tào contra-
riada. · 

o is da rova da discussão. se.,.uio-s a 
prova da votaçã<.• do senado. O que vimos, senhores ? 
Vimosque a votação do senado não foi de natureza a 
fortificar o nobre min~stro na persua:~o -~ in~isputavel 
v em a sua med1da ·na eral o m1ao do senad • . 
O senado ae decidi<> pol d·ous. ou tres votos, foi só a 
ditrerença, Sr. presidente; e agora. note-se mais, o que 
importa muito, deu-se esta c•rcurnstancia de que pela 
vota ão do senado uma emenda assou contra o voto 
individual do nobre presidente o conselho I Contra o 
voto individual do Sr. presidente do conselho pa$SOU o 
modo especial! da eleição dos senadores .•• 

0 SR. PRESID'iNTE DO CONSELHO diz algumas palavras 
O Ss. SA YÃ~ LoBA. TO : - -~. que continUa a· ser feib 

em eleição geral por·wda a respectiva proviocia·; esta 
diver~encia entre a eleição de deputados e senadores 
. não pàde ser cousa~iadi1ferente, e nem o pareceu ao nobre 
ministro Ciue· votou contra. · · 

0 Sa. PRESIDENTE DO CoNSEL.HO: -·Veja o prcjecto 

O Sa. SA.YÃo LOBA. TO: - Esta medida. affcctando os 
mais altos interesse::; do paiz, assim discutida ·no senado, 
asi:iim votada, e sobre a qual o nobre presidente do con-
se o 1 p 1 u c1a Q. 
C"omo foi sujeita á deliberação e adopção desta camara ? 
O que em um dia antes era um simples melhoramento, 
se converteu-no seguinte em medida essencial do go
verno ••• ,. 

<:> 5-a. PRESlDUTE no Co:'íSKLUO diz. algumas palavras 
ao orador. 

O Sa. SAYÃO LoBA TO : -O que o nobre ministro já 
havia considerado e decidido, inteirando positivamente 
a camara do apreço e conta em que tinha semelhante 
medida, de rei_>ente se tornou a providencia importan· 
tissima e ind1spensavel para que o governo pudesse 
subsistir I I 1' 

Mas que meios, s&nhores,.se empregá~ão para se ar· 
raDcar á deliberação da camara a proml?ta decisão deste 
negocio? Como se hou·•e o nobre mmistro em u:na 
occasião em que p~la graviálde do assumpto, em que 
pelas circumstancias que se davão, tornando tãn duvi
dosa "á não di o a convenicncia da medida, mas a sua 
constituctona 1 a e, era ma1s o que mut necessarto 
que a camara dos deputados, immediata representante 
do paiz, considera~e questão tào importante e duvidosa, 
e maduramente r&olvesse e decidisse, mesmo para que 
lhe désse todo o cunho de força morar que ella devia 
ter para conseguir o alto fim a que era destinada 'l'tl· 

Sr. presidente, era pua causar a maior estranheza a 
nova tnterpretação dada . á mesma . proposta ha pouco 
considerada por modo tão diverS() : essa· retractação do 
nobre presidente do conselho ••• 

0 Sa. PRESIDENTE DO . CoNS!tLHO : - Retractação, não. 
O Sa. Sulo LoBA:ro : - Era uma verdadeira retrac

tação. Mas ainda como se houve o nobre presidente do 
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conselho? O modo arrogante e amea93dor do nobre pre-
sidente do conselllo ~m v-erdade .•• 

O Sa.. PB.ESlDEliTE. DO'- CoNSEI.UO dá_ um aparte. 
o s~. S .. nlo-huTO :-... em verdáde' Vclrece~ 

milito de plano era assi.m ostentado, porque, habtl 

:f~~o, que era dado a·um ministro assim ·abâtê~~a 1 ••• 
Senhores, está na lembrança · de todos o. qu.e dtsse o 

aobre ministro dirigindo-se á pessoa. do. ~~~rado .nosso 
collega relator da commissão de. coostiturçao, .a q~em a 
camara havia encarregado esr~ec1al_men~ de __ apres~ntar 
um parecer fundadõ . a respetto do proJecto. Qu~ndo o 
nobre relator da commissão de constituição ttatàva_ de 
justifi.car-se de imputaçim feita de ha-yer d~morado o s~u 
pl'ecer e disse:. u Senhores, tres · dtas nao era mwto 
tempo Pal'a a com missão pensar e escrever um parecer 
~portante, sob medida de tanto. alcance, )) o Sr. pr~-

2esse demorar por mais tempo~ nbs prescindirianlos do 
seu parecer _I J) · · · 

B.. . aESWENTE DO ONSELBO : - S 
muito mal; é mão noticiador. 

<f . • • 

O Sa. Sulo · LoBA.TO : -O publico julgará, e o sen
timent1> intimo e sincero dos nobres membros p~esentes 
lhes estará dizendo se com· verdade estou refenndo os 
factos que se passárão. ._ 

(Ha algu;ns apa,1es.) . 
Senhores, como foi tratada toda esta eamara na pes

soa de:um honrado membro que, com toda a dignida~~' 
· expunha a sua opinião ? I Que phrases acerbas lhe din-

• · ·. · · To o encolerisado com uma. 
observação que . entend~ll~!{~e era contraria ao se~ pr~ 
posito, disse : « Esta op1n1ao vem ·daq~e~es que ~ao sao 
ca~es de affrontar uma prova da ele1cao por cuculo, 

- ench rr ! >> 
Senhores, deputados de enchurrada erão e são todos 

os que ainda têm ass,.ento nesta camara l Tenho ra7.Ao 
para d.izezo, appellando para a 4:ignidade de tudos os 
·meus honrados collegas, ainda mesmo aaquelles que ~m 

.. uma pesição nos conselhos da corôa, que desde esse d1a, 
pelo modo por que S. Ex. se exprimio e desacatoa a 
camara, nenhum de nós se deve julgar honrado de per- · 
tencer a esta corporaçlo, assim aífront.ada por um mi
nistro que como que ae pro{)osito tratou de mata-la mo
ralmente, de tirar-lhe os ulttmos restos de força moral 
que por ventura ainda tivesse l 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Os ultimo~ restos 1 
O Sa. Snl.o LoBA.TO :- Senhores, um. tal procedi

mento teria sua razoavel explicação, ~ria mesmo sua 
jusUfica~o em uma hypotbese dada. Eu me explico. 

,.,. Em outro temi)O o !allecido Sr. senador Feijô, estando 
encarregado da: tegencia do imperio, conheceu .pela 
propria e:r:.periencia que elle não era o -~omem que na

uellas circumstancias estivesse habilitado ara resi-
tr os estmos do paiz. Então, senhores,- el e c.hamou 

um adversario politico, mas pessoa ~e elle estimava 
pelos seus predicàdos, nomeou .. o minrstro -do imperio; 
abdicou a:,regencia,_ entre_ ~otr-lhe o governo do EStatlo. 

Este feito do padre FeiJÓ ha de ssr assignalado na 
historia <1o Brazitcomo fazendo muita honra, não só ao 
digno varão ,que o praticou, como mesmo á provínCia 
que lbe .deu: nascimento. ,o padre . Feijb mostrou um 
animo grande, um patriotismo a toda a prova; apresen
tou-se superior a todas as tentações · do i~teresse. e do 
amor .. proprio, eiitl'egando o governo do estado, com 
abatimento de sua pessoa e de- seus amigos , políticos, a 
mãos que reputava . .mais babeis e mais capazes de dirigil' 
a cousa publica. . · . . · · 

. -

.o Sa. PBESIDE...'"iTE no Coll!sELBO : - Queria que eu 
abdicasse I 

O Sa. Sulo Losuo : - Assim, senhores, digo eu 
que, se o nopre marquez de Paraná, prezidente do.con
selbo,_ tambem tivesse ••• 

· O Sa. CA.Nomo BoRGES : - O· que creio é que desse 
modo se rebaixa horrivelmente a camara dos deputa
dos. (Apoiados.{ . 

O Sa. Srommu. ·QuElROZ :-Não é o discurso do nobre 
deputado que rebaixa a camara. 

o Sa. SA.YlO LOBR.TO:- Nada mais faço do q;ue des- r 
affrontar sua dignidade compromettida. (Apo~ados · e· 
n4o apoiados.) 
. 0 Sa. PRESIDENTE DO CONSELHO :- Era preciso votar 

tro, de que a"té incorro em verd~deita irri;ão~· de que 
V. Ex. QlUito competentemente laf?Ça co~tra m1m esses 
epigrammas, com pungente iron1a •. sea bem q?e. ha 
·occasiões em que mesmo aquellcs que rnvocão o drre1to, 
que fazern valezo verdadeiras razões, incorrem em ridi
culo {apoiados), porque se empenbão em combater '!_m 
poder mdornavel, urn poder que se acha acastel\ado ta_o 
forte e tão superior ás tentativas de uma luta, que pa
rece que a mesma prudencia aconselha que o fraco, e~
bora· conscio do seu bom direito, e forte de razões que 
não valem sem a forç.a, suma-se e desappareça para n§o 
dar o e..;candalo de inuteis esforços c derrota certa. 

A hbtoria nos diz que perante . o tremendo tribu~al 
revolucionario dos tempos calam1tosas da França erao 
escarneci.dns aquelles que invocavão meios de defesa e 
citavão o di.t"eito c~mano. · 

O Sa. PRESID&YrE DO CoNSTLBO: ~ ExceUente ! Bem 
acbado! 

o Sa. SA.YÃO LOBA.TO ;...;.. v. Ex. entende que-isso e 
digno de desprezo, V. Ex. é coherente comsigo roesm~ ; 
mas pela minha. parte, fazendo-me forte nos verdadei
ros sentimentos que reconheço .e folgo de reconhecer na 
totalidade de meus collegas, devo protestar a~tamente 
contra o procedimento que V. Ex. teve elll rela_çao a esta 
casa· e tenho o direito de moralisa-lo,.· de tirar delle
to~ as consequencias com_ que hei de provar bem ela· 
ramente que a influencia da pelitica de .V. Ex. é m~
li~na, ~Hata! aos vitaes interesses da soetedade brazt .. 
le1ra. (Apouu:!o.s e re-clamações.) · 

0 Sa. PRESIDEN"l'E DO CO!~iSRLHO :- 0 senhor é que é 
muito fatal ;·pago na mesma moeda. 

11 
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O Sa. SAYÃo LoBATo:-Mas, senhores, nem se reti· 
rou o ministerio nem tão pouco foi dissolvida a ca:nara; 
de sorte que o nobre presidente do conselho entendeu, 
e com elle todo o governo. que esse acto que hoje é lei 
do paiz foi realmente feito com o proposíto muito acer-

r slituir a verdade a overno re r sen tiv 
erguendo esta camara á altura onde deve estar, restabe
lecendo toda a sua dignidade, toda a sua força morall 

Sr. presidente, eu Dão duvido, e quero reconhecer 
ex lic1tamente ue é ossivel ue os ue ensão os ue 
entendem e sustentão que o acto da re orma eleitoral 
era conveniente estejão muito na verdad:} .•. 
o~ SR. 'RIBEIRO J)E ANDRADA: -Apoiado. • 
O Sa. SAYÃ.o LoBATO: - ••• e que portanto eu esteja 

em erro. Reconheço que isso é possível, e assim deve ser 
até por honra do paiz. Mas pergunto: para aquellesque 
sinceramente depositão fé nesse acto, o meio por que 
elle foi provocado e realisado era o meio mais conve
niente, er& um meio que assegurasse-lhe a virtude de 
dar todos os bons 1·csultados? 

' vados pelas ::.uas crenças, inspirados pela religião polí-
tica, pela fé ,·i v a nas Instituições do pa1z, flzerão grandes 
sacrillr.ios de suas bolsas e de suas pessoas em defeu 
dessas instilui~ões. E~tes, vendo o pouco caso... . 

O Sn. PREsmEJSTE no Co~sELuo;.. Vejo muito poucos 
desses que flzerão @randes sacriflcios e estão separados 

de nós outros. 
O S11. S.nlo LoMTO :-•••• vendo o modo por que o 

governo procede, não p(ldem deixar de ficar marnilha
doj o desenganados! 

Qut", senhores, pois um homem político, em quem se 
reconhece .um passado tão glorioso, tão recommendavel 
pelo mo~o por que sustentou a sã doutrina, pela força 
de conv1cção que desenvolveu, com que tantas vezes 
persuadio e mostrou o born caminho que a opinião pu
blica devia seguir, e que tantas outras vezes rt:pellio os 
botes ~ue erà<> d~dos sobre as nossa~ instituições pelos 
mal~v1sados; po1s. csse_parlaJl!entar, depois de ter per-

• _ , S lllS 1-. 
tu1çoes que servirão para pôr á luz do sol os seus 
talentos; esse homem é que faz agora retractação do seu 
passado, demonstrando que nada ba de- real que não 
ceda ás circumstancias? t 

, Ninguem, senbores, podia esperar que o nobre mar
quez de Parana, o antigo deputado que foi um dos or
namentos desta tribuna, quando aqui defendeu os inte
resse:s de sua província natal, e os interesses de todo o 
Braz1l ; quanao aqui actuou com sua influencia sobre 
O~ ll!l80CiOS . publicos, fazendo valer a força mora!. a 
dignidade desta camara, viesse a ser aquelle que 110 
anno de 1855 descarregasse o golpe fatal nos restos da 
força moral des~ mesma camara I 

0 Sa. PBESIDENTE DO CONSJU.BO: -Acabei com~ os res
tos; de sorte que já nada mais-existe 1 

O Sa. S'.uloLoBATO :-Assim entendo, Sr. presidente, 
que esse acto, pelo modo por que o governo provocou 
e fez vo~r, seguramente n~o _era para o fi~ de erguer a 

O procedimento.. do "Sr. presidente do conselhd'"foi 
todo no sentido de desmorabsar a camara e affrontar ós 
seus membros ; isto na consciencia de todos. 

0 SB. PllEsiDENTE DO CONSELHO :-Provavelmente da 
quelles que .votárão contra. -. 

O Sa. SA.YÃO LoB..lTO :-Até na opinião de collegas 
de "V. Ex. 

0 Sa. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Meus collegas por 
certo que não. , · -

O S:a. S.u.i.o LoBuo :- Elles não fazem mysterio, 
dizem em alto e bom som que semp:e opinárão pela 
dissolução c!a camara, por entenderem que uina camara 
desmoralisada não deve existir. 

O SR. PRESmENTE DO CONSEI.HO: - D_os :eus collegas 
nunca ouvi essa proposição. 

o SR. S.A.yl.o Lou.1-o : - ~~as coEsas se diz~m, cor-

eiSS reforma. 
Ninguem ignora, Sr. presidente, que em umas das fo

lhas de maior circulaçao no paiz, -por ordem e á custa 
do governo se publica uma Notit:t Era, que não é se
não a manifestaçao do pensamento ministerial, porque 
é por sua ordem e á custa do thesouro que tal publica~ 
ção se faz; entretanto o que é que ahi se lê? Que agora 
mais do que nunca o governo deve ter interfarencia 
nas eleições I De sorte ·que .o tal systema dos ci!"culos, 
que foi requerido e defendido como um meio de resta
l>el~cer a verda.de· dC? governo representativo, como um 

dadeiro methodo analytico_, se~n~o 'o qual o governo 
com toda· segurança passara r'ev1sta a sua tropa, tomando 
todas as medida~ de cautela de posto em posto, isto é, 

Assim se sabe~ Sr. presidente, que o ministerio a~ora 
está traçando os círculos, trata de ageitar os districtos 
eleitoraes muito á sua affeição, não considerando as 
dlfferentes localidades segundo seus intel'ilDaeS homo
geneos, não considerando a to~graphia local para se
gundo _ ella se moverem os ele1tpres com maia ou me
nos facilidade, mas segundo as vistas que tem do exito 
eleitoral. 

A este respeito direi tambem ao nobre ministro o 9ue 
consta de revelações feitas por indivíduos que part•ci
pão muito dos segredos intimos do nobre ministro e de 
seus collegas : estes sio taceis de apregoar pelas praças 
- taes clrculos sio feitos assim e assado : per tal deve 
se fazer eleger F., por tal C.-Até se sabe de boa par+.e 
que se rastreia o cc.nbecimento de relações que por 
ventura te:lba um ou outro deputado que n'um Ol! 
n'~U;tro .Sentido não se tenha . mostrado a1l'eiçoado ao 
mm1ster1o, para em consequenc1a tomarem-se as medi-
das preventtvas~ . 

ENTE DO ONSEUIO : - 'Pr&clSO que 
tivessemos os seus sentimentos. 

O Sa. SJ.Ylo LOBA.TO:- Cada um tem séus sentimen~ 
tos, e a este respeito direi que a voz do proprio indivi
duo não é a competente para aquilitar a nobreza deste 
ou daquelle sentimento; os feitos de cada um assig!lala-· 
ráõ a nobreza ou vilania dos seus sentilllentos. Como 
representante do paiz tenho o direito de annunciar alto 
e bom som.... · 

O SI. PR:amENTE Do Col'(SELBO : - E ser encto. 
O Sa. S.&."d.o LoJIA.TO :- •••• os meus sentimentos •••• 
O Sa. PBESID&vr& :oo CoNSELBo:- Mas não lhe reco

nheço o direito de perscrutar intenções, de c::lumniar. 
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dous ministros da corôa, que com a sua importancia e 
influencia offi.cial devem ter a sua eleição segura, que 
por u~ outro se apresenta um certo candidato, que se 
diz amparado com valiosas relações proprias e com o 
apoio ministerial.... . · 

O Sa. PBESlDEl!lTE DO CoNsELHo :- Diga-nôs tambem: 
quaes são os calculas que tem feito? . 

O Sa. SAvlo LoBA.To :- Nenhum absolutamente ...• 
0-SR. YRESIDE..'n'E DO CONSELHO : - Em quantos círcu

los tem dividido ? para quem reSf.orva as candidaturas 'f 
. a. SAYAO OBA. TO:- A mim não me toca marcar 

os círculos. O governo, que preparou para si essa -pre
benda, que a · desfructe ; e seguramente . saberá tirar 
della todo. o artido. Mas ao. menos direitO tenho 

tzer, pe o mo o por que provocastes essa reforma, que 
não- fostes inspiraaos pela tntima convicçlo de sua inile
clinavel necessidade ; assim mesJD() o declarastes; uma 
tal questão não podia ser tratada por um mero acci· 
dente, não era questão para se levantar em um momento 
de capricho; assim o pensárão todos os homens pru· 
dentes. . 

Sr. presidente, eu sinto minhas forças exbauridas. Co· 
nheço que a causa que defendo por si é vallosisslma; 
lastimo não ter meios, não ter recursos para.poder de· 
fendê-la; a mingua dos meus meios da~ medida sómente 
da mfcba mesquinharia ... e nlo da t.;ttll de razões, que 
muitas existem, estio no animo, estio na coosclencfa de 
qu8.$i todos os nobres deputados, e mesmo direi de al
guns dos nobres ministros. Elles nlo podem deixar de 
uconhecer que essa reforma tal qual foi feita perdeu 
toda a sua v1rtudel não pbde prometter um grande re
sultado p~I"a o pa z; ella sômente serve para significar 
que o gove."!.o foi in~eliz em ~dos os seus planos e fel-

E pois que o nobre presidente do conselho está tã.o 
seguro dos seus meios, .. e se considera tão forte que se 
julga realmente com direito ás , honras desse magno 
triumpho que a nobre.commissão de resposta á falia do 
throno decreta no seu ~rojecto, eu, Sr.-presidente, ao 
modo daquelles que outr ora erão encarTegados de di

. zerem a veJ:"dade após do carro triumyhal para fazerem 
sentir aos triumphantes a parte fragi da humanidade, 
eu com toda . a firmeza da minha consciencia continua
rei a repetir ~e . o governo tem mal administrado os 
dinheiros publieos, 11âo se mostrando nossuido da neces
sidade de ~conomias que impõe a nõssa. acanhada ~ro
ducção, e os grandes encargos lançados ao. thesouro, 

tado, e .na di\ todos não pôde deixar de s~r reputada 
desmoralisada :pelo modo por que se houve o governo,. 
resultando o triSte precedente do desacato ·da camara 
dos deputados e a perversão do espírito publico a 
quem se rouba a fé nas instituições, sulistituindo-se por 
uma decepção que tende a transformar-se em desan1mo 

R~ lQUEll\A. UEIB.OZ: - pota o. 
O Sa. SA-rlo LouTo: - ... e emfim dando-se à.zo a · 

que este espirito de partido, essa fé politica e crença nas 
instituições, seja -substituído pelo espirito de C!)hiça e 
avidez. que parece dominar na soc1edade brazileira. 

Voto, porta_nto, contra o projecto de resposta á falia 
do throno. 

O Sa. CüNEIRO DE CAMPos: -Sr. presidente, .eu prin
cipiarei por uma observação, e é que não julgo que o 
nobre deputado ~uizesse dirigir-se aos seus colle~s que 
tomão parte na d1scussão, quando faltou daquelles que 

::; . -
nheço tanto o apreço que o nobre deputado faz de sua 
dignidade, que me é impossível pensar que nessas pala
vras que . prqferio· quizesse ~eferir·~e ~ al m d~s seus , 
a opinião que formão sobre os negocios publicas, e de 
exigir que se respeite suas convicções. · 

Quanto a mim, observarei mais, Sr. presidente, que 
tenho por habito tomar a palavra em discussões-seme
lhantes ~ntre aquelles que primeiro fallão sobre a ma- ~ 
teria.- -

Entrando agora na discussão que tem havido, come
çarai pela ultima porte do quo o nobre deputado julgou 
dever referir em opposição ao actu&l gabinete, e parti
cularmente ao Sr. preszdente do conselho. 

Pareceu o nobre deputado muito molestado pelo prQ. -
cedfmento do Sr. presidente do conselho nas ultimas 
sessões desta camara no anno passado, quando se tratou 
da reforma eleitoral. Julgou que elle tinha maltratado 
a eamara, que a tinha rebaixado;, que tinha procurado 
tirar-lhe a força moral, arruinando assim o gabinete e 
destruindo os principios do nosso systema de governo, 
que tanto dependem da força moral da camara dos de
putados. 

sessões, o ~eu juízo é m~ito di erente do que foqnou o 
nobre deputado a respeito da posição da camara. O go
verno 'entendia que a reforma eleitoral proposta devia 
ser resolvida e adoptada, julgou ultimamente que era 
urgente e importante aue ella se votasse •. Eu deixarei 
por agora de examinar sê houve incoherencia, como o 
nobre de-putado quiz inculear, entre as palavras que 
aqui proferio o Sr. presidente do conselho sobre essa 
reforma no . principio da sessão pa~da, e o procedi
mento que ácer<::l della teve posteriormente. Mas par
tindo da idéa de que o governo entendeu que essa re
forma era necessana e urgente, julgo que, sem otTender 
á camara, sem que ella -pudesse queixar-se, o governo 
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pensamento não fôr adoptado por tós, eu appellarei 
para opaiz ?ll . • . 

E• isto amea~ar a camara dos deputados? O direito 
consa.,.l"ado na constitui :ão de dissolver:- a camara de 

podia dizer-lbe que estava resolvido a appellar para o 
recurso que a constituição dá, se a camara não adaptasse 
aquella reforma, ou se procurasse impedir a sua passa
gem, consentindo que uma ou outra das suas comm1ssões 
retardasse a discusslio. 

Que otfensa ·póde haver em o governo cumprir o seu 
dever de dizer á camara dos deputados : « Se est6 rn u 

por acaso ser tido como um meio de ameaça e e com-
pressão? · 

Portanto, senhores, não julgo que o governo otren
desse- o melindre da camara manifestando qual seria o 
seu procedimento ulterior, vendo prejudiCada a medida 
que elle julgava importante. Demais disto, o governo 
podia considerar urgente, como considerou, decidir-se 
a questão da reforma eleitoral no anno passado, porque 
no anno corrente tem-se de procederás eleições. O anno 
anterior era O'J)roprio para o poder legislativo decretar 
alguma novidade que entendesse conveniente a seme
lhante res eito ; era reciso re arar com tem o os-
a os necessar10s, e prov1 encz3l' de mo o que a tempo 

a eleição se fizesse: Podia pois parecer urgente a ·de
cisão da questão, . e o governo, que entendia que o era, 
e im ortante a materia odia mostrar-se ancioso ara 

-que se a op sse a re orma. 
Senhores,. eu já tenho sido membro de camaras dis

solvidas, e nunca me julguei injuriado pelo govérno 
que as dissolveu~ manifestei o in.iões em ~ontt:ario ao 
governo e en o-nao recusava acettar a 1sso uçao como 
uma consequencia muito natural do systema que nos 
rege. (Apoiados.) Vir pois o governo dizer: <dul~o 
tal medida tão importante e urgente, que, se ella nao 

· pas.Sar, appellar.ei para a opinião do paiz, '> não é amea
çar a camara (apoiados); injuria, sim, é suppôr ou 
inculcar com ·a maior injustiça que por um interesse 
miseravel e mesquinho de conservação, a camara, inti
midada, annuio ás idéas do ministro. (Apoiados.) 
Não? senhorP.s, a camara comprehendeu os interesses do 
paiz? sendo certo que, se algum interesse individual 
então intluio sobre alguns de seus membros, foi sem 

v1 a o que nasce e uma e evaçao e caracter 
{apoiados), adoptando para tet:reno de suas reeleições 
aquillo que muitos suppunbão contraria-lo, e não, como 
·agora se pretende, pelo receio de uma dissolu o. 

r. prcs1 en , eu ouv1 com pczar aspa avras com 
que o nobre deputado se referi o a camara, moralisando 
o que se passou nessa discussão ; elle assevera comtudo 
que não guer rebaixar a camara, l' antes rehabilitar a 
sua digniaade. 1\las, Sr. presidente, o uobre deputado·, 
por uma só ~~pressão d'entre outras, ferio o mais que 
pôde ser a camara, quando disse que nem com- um 
prégo aceso o ministerio acl1aria uma camara seme· 
lhante ... 

O SR. Sulo LoBA TO:- Usei dessas palavras como 
de uma pbrase proverbial, e nada mais. 

O Sa. Pl\llSIDENTF: no Co~sELUo: - Foi um iouvor. 
O Sa. CARNEIRO DE C.&xPos: -Sr. presidente, se o 

governo tem achado na camara um voto de adhesão, 
está isto constantemente succedendo em todas as cama
ris, e quande isto não se dá em casos importantes é a 
dissolução que se segue e vem outra camara que se liga 
em pensaroento com o ministerio, esse que provocou a 
sua dissolu· ã 
se harmonisa. E, senb.ores, essa mesma situação é a con· 
sequencia do governo representativo. (Apoiados.) Os 
partidos porém, em· minoria, vêm neste accordo dos 
ministerios e da camara, não o resultado de um pensa
mento commum, mas-a sujeição do interesse ; e, senho
res, desde que existe camara, já foi ella alcunhada de 
i'!'trou~ab~, outras vezes de sans pa,.e_ille, f1 hoj€ 
daz-se que so com um prego aceso .••. (Riso.) · 

0 Sa. SAYÃ.O LOBATO: - Não faça consistir em uma 
pbrase escapada no correr do meu discurso· um argu
mento para responder-me. 

-0 Sa. CA!lNEmo Dl: CaPOs :-Bem, mas como se quer 

com taes palavras rebaixar a camara, eu procuro 
tomando-as em consideração, r_ebabilitar a mesma ca-
mara. . . · 
·Senbol'eS~ todas as_opposlções e em todos os tempos 

tém procurado tirar a força moral á camara: E' de seu 
interesse tornar suspeito o apoio que esses representan-
tes do iz m • · 

Nio houve, pois, senhores, nessa discussão offensa 
feita, nem feiamente aceita. · 

Póde ser que houvesse uma ou outra expressão mais 
ener ica mais sónsiv e da c 
Wls contra os outros; pbde ser que nessa discussão o 
Sr. presidente do· conselho fallasse com a vivacidade. 
que é raro não appareça em discussões importantes, .e 
que, .todos sabem, elle de boamente ace!ta quando seus 
adversarios lh'a retribuem; mas de tudo isto vai muito 
l~nge a baver otrerisa feita á camara e por ella aceita. 

UH Sa. DEPUTADO:- E' isso mesmo o que se disse. 
. ' o" Sa .. PÚESIDENTE DO . CoNSESHO:-M~s nem isso 
mesmo hou,.ve. · 

O S&: CARNEtB.O DE CAMPos : - Mas, senhores, ·disse· 
se : o governo, ou antes o Sr. residente do ·conselho 
no pnnc1p1o a sessao passa a . eu pouca 1mpor anc1a a 
essa reforma eleitoral, contentaYa-se com a lei de 18!8 ; 
porem entendia que o systema dessa lei podia ser me
lhorado .por al umas reformas, ue elle não se encar· 
r r1a promover. mas ace1 r1a, quan o pe as s
cussões se formulasSem bem, e se conhecesse serem 
inte,·essantes,para o paiz. Perguntou-se porque o mi
nistcrio tomou depois tanto a peito essa questão 'l Seria 

· lS a av1 a no sena o que esc areceu o governo-
e que. o resolveu a tornar a reforma questão de gabi
nete ? Eu, Sr. presidente, responderei que nada obsta-a 
que isso assim succedesse... · 

0 SR . PRESIDENI:E DO CONSELHO: - Assim mesmo de 
via ser. 

O sa: CA.lll't"EIRO DE C.OIPos:- ••. e mesmo as_ pri
meiras .~lavras 'do governo,.. ou se quizerem, a_s do 
Sr. presidente -do conselho, forão mo.strando o deseJO de 
que a discussão se manifestasse, que a opinião do paiz 
se fi~esse conhe~r. sobre tal · reforma_; a brio-se a di~~ 

por semelhante reforma, e o governo então pô e tomar 
a peito uma medida que a prmcipio não se podia.apre
sen~r nessa posição._ 

·niencía dessa refo~a .. / porque me parece que é impr~ 
pria a occasilo ; mas uma obser.yaçAo fare1, e é quanto 
á imputaçio que se fez áquelles e aos membros do ga
binete que ha muitos annos pugnando pelos princípios 
de ordem publica que têm consenado e conduzido o 
imperio ao estado lisongeiro em que se ãcba, como que 
reneguem hoje esse passado, e se desdigão desses esfor
ços. Como conciliar esta impl,ltaçio com o predomínio 
nas eleições que o nobre deputado ha pouco tambem 
asseverou que o governo pror.ura e pódeter, arranjando 
~seu seito os círculos' eleitoraes? Outros, pelo contra· 
rio, d1zlão que esses princípios de armar o poder, por 
que tanto tia annos se pugnou em prol da ordem pu
blica; longe de serem feridos -por essa reforma, forão 
antes consultados. de mais, porque, segundo o nobre
deputado, o gQver~o póde obter o predomínio nas elei. 
ções formando os Cll'culos com esse fim. · 
~u portanto; Sr. J,?residente, re~umindo, a este res

peito declaro, por dtgnidade d~ camara, que não penso 

esse que o quizesse faz~r, eu preferia a diinidade d~ 
camara a qu~quer contemplações ou cons1derações; 
eoncorreria com aqueUes que se esforçassem por des· 
atrronta-l.ít de qualquer injuria que se quizesse trazer á 
sua dignidade ; mas n!o vit na discussão de que tanto 
ba pouco se occupou o nonre deputado, passar-se se
não aquillo que ordinariamente se passa, nesta nossa 
espeeie de governo, em discussões parlamentares im
portantes. 
· Sr. presidente, ainda que a hora esteja adiantada, 
não tenho remedio senão acompanhar as diversas Côn· 
siderações que o 11obre deputa4o fez sobre pontos ver
dadeir~men~ da ·administração publica. 
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Em primeiro lugar trouxe o nobre deputado _de novo tinuado, até que pelo melhoram~nto das nossas eou:;as 
ao reparo da car:nan desregramentos ou esbaDJamen~s os colonos acudão, corno em outras partes, a. procurar 
dosdinheirospubUcos.comque-.ineulpamuitD.G:actuat terras em q~e se acco~odem e cultivem por sua 
ministerio~ · . · conta. . : 

Senhoras, eu desejava .que esta discussão antes· se-· Porém o governo como que quer incumbir aos par-
abrisse nos diversos orçamen~os; n~o ~cbo v•~tagem: tieulares a tomarem tambem uma parte nes~a colonisa-

clama ão ra e sim les sobre este 1m or- -o diz o nobre de utado e. · ul ou . ue islJ era um 
tante assum()tO. A imputação;de.esb·anj'amentos de di- ma ; mas porque l arque~ que os particulares não 
nheiro::; pubhcos, sem se precisar os factos em que esses terão tambem a iniciativa ou 'a cargo seu promover. a 
esbatüamentos consisteaa, não passa de um rotineiro e "inda de. colonos? Estou antes persuadido de que será 
· roft uo· meio de o osi ão.· uem .de for.már; um: sobretudo o r esses esfor us articulares ue essa tal 
juizo pelo que aqui hOJe· se disse, set tem bavi o ou' nlo o.u qua co omsaç~o que nossas c1rcums anctas permit
esbari]amentós ,dos dinheiros p\tblicos? S& entrassemos. te~- ha de ·S~r obtida; tod~ aquella acção <;rue o goverao 
agora n'ümâ discussão proficua a este respeito, a dis- qu1zer ~r dtrecta e exclusiva a este re::>pe1to talvez seja 
etl~<? .da -res~osta á' falia do tbrono seria interf1!inave}; · infructifera. Lembra-me uma providencia que a assem
mas 1mputaçoes destas devem-se trazer â dtscussao bl~a; pr·oyincial de S. Paulo tomou este anno, ~ que julgo 
destituidas da especi~cação dos factos ? ,PensO que- isto de bastante vantagem ; e.lla não mandà que o governo 
é inadroiss.iv.el e prejudicial.. ·. · imp~rte c-olonos, deixa, isto ao interesse dos partícula-

Disse o nobre- deputado que o governo não curava re.s_; porém havendo companhias na Belgica e em ou
da.·néces8idade mais ·interessante do: imperio,. que;era tros pontús da Europa que se propõe .aenviar oara a de acudfr á'"sua lavoura; que não via o que o governo- provincia todos os colonos que lhe fõrem enco"mrnen- · 
tivesse feito S<?br.~ r.olonisação: que _os braço~ d.os es- dados, e cuja passagem lhes fôr afiançada, como os noS
cravos não· odtao ser subsbtuidos ;· ue de OIS ue sos fazendeiros não têm . facilmente ·meios de prest r. 
acabou o tra eo• a nossa avoura: eve necessar1anrente es · . ança na uropa, o ac o assem ea · prtJvmcta 
desandar; que as instituições de credito:que·por ahfse encàrrega o governo da provincia de se prestar por eUes 
levantão não :são senão · uma giria,- um ·arranjo todo como fiador na Eucopa pelo. quantum .das pasSagens, 
· hos horic . ue não odem trazer vauta em· nenb.uma fornecendo os fazendeiros uma ·fiança equivalente- ria 
aQ·paiz e obstar.que,nossa. voura. eca1a. a ou: m-· · provmcJa. or cs e me10 o as as encomml:!n as que us 
bem sobre a lei· das·:terras, que entendeu ·devia ser: re · faz~ndeiros . queir~o fazer são servidas, o estou certd que 
v.ogada, porque er!l~ um dos grandes imt>edimentos á os tntere&ses. agricolas hão de ganhar sobremaneira 

ue:os colonos acudissem. ara o nosso: patz; que a -co- com isto. . · "- · · 
lon~ção eseJave era· a os co onos que .vJessem·es -· 1 · e az ·o verno; o 1 er . e os -
belecer-se J?Or si~ isto . é, que tomassem terras para ·st,. zendeiros os levara a fazer encommendas, e a acção do 
que as culttva.Ssem; accresccntou que a lavoura mesmO" governo não é outra senão aquella que realmente era 
na Europa era trabalho d~ que os industriosos .fugião, precisa, isto é, remover o embaraço que os fazendeiros 
sendo em geral aquelle que se offerece· na- ·nosso .paiz:; pu~essem encontrar. para fornecer a fiança na Europa, 
c~nsurou.t.ambem. o governo por chamar· os esfotços· ia- e obter assim as suas encommendas. 
div4duaes. :dos--nossos lavradores a procurar·snbstituir }i'àl_l~u-se contra-a lei ehaqlada !ias .terras. Senhores~ 
os braços- escravos:·· por· colonos que elles neeessitassem : esta lei não passou perfeita~ mas os re&ularnent_os pro.
para ~:;eus estabelecimentos~ - , curáràc;>, :t.anto quanto legalm~nte se ppaia, reptover um. 

sr: presidente;, · a· nossa lavoura é com effeito, e . ·se'tá. . ou. putro mconveniente que a lei offerecesse. Mas: sup~ 
por. mui~ tempo~: o 'ramo: pri"ncipal· da· n~sa ··in d~slria_, ponhamos que se revogue essa lei, que se não proceda .á : 

.. · · . .· · · · · · · · · . · ·. medição dos terrecus, o qú~ ha de subsistir? Ha . de :,'e : 

tado, qtie e..:;safalta seja insuperavel·: -se·as.<;im1.: fosse, a i P~ . . r . . pr pr1e a 1 r_: . -
eonsequenci~t seria que;· não se!cJ.eVendo· restabele~er 0 i c1d 1s! terrenos portanto em que nao p~dern fazer esta· 
trafico, .a nos~a tavout-a estava condemnàda· -8 . perecer '· belec1mento algum, sem susto de qu~ nao :lhes venha a 
sem que alguem lhe pudes.~ valer, mesmo·o·governo,' a! ser contestada por outro a p~opnedade_ dos m.esmos 
quem comtudo o :nobre-deputado<-ensura por lbe 'não 1: terrenC?s? Senhores, sobre ale1 das ter~as, o que con-. 
acudir. ~Mas felizmente, senhores, eu vejo·que·em· um ou 1 vém na o é revoga~la, é executa-la com tmo e zelo, como 
outr.o .pontQ do rmperio. a .colonisaçlo • vai·se · int~odu-~ esJ?ero_do governo. • . . . · 
zindo vantajosamente, e applicando-so l_)["er.lsamente :á . ~nbo_res, o no_bre deputado refeno-se a algurna~ . ms
Iav.oura,. .para a q&Jal o nobre .. qep. utado JUlga .que. ella· tlt~tçõe:; de credito que se vão levantando no pa1z, e 
não ~ncoJ·rerá;.· J:!:a uma porçio não pequena de esta,. :, .o~servo~ que n~o e~a sacando sobre o futuro. _que se 
beleeJmentcn .. agrleoku, sobretudo·: 118 pro\·lncia . de .. promovta a _pro:;pert?ade da nossa. lavoura. D1sse elle 
S. Paulo, q4le·,estào::sendo aproveitados · com colono15 ,que não ~e u~v~n!8vao valo~es; donde eu deduzo que . 
im.PortadQs.pelos.respectiyps fazendeiros:: 'esses · çolonos· ,todas as mstitutçoes de credtto devem ser desprezadas. 
não .se eximem :nem pr:ocurão fugir aos · trabalbós .agri· · Se as instituições de credito não fossem mais do que 
colas,;-:feitas certas;v.antagens, elles se têm accommodado· sacar sobrt1 o futuro. e se ellas fingem uma invenção de 
inteiram.ente:com .este.genero , de. :trabalho, ,Ektodos . o~' ·vai<Jres, certamente não serião profiCUI\S ao paiz ; com
dias. estão~~ndi. rtdo : coionos:para·,a·pr~vincia .de S.Pau-,:tudo·eu·veju que todos os paizes que mais tê~ prospe.· 
lo. ~() ,9ue.opsta a que,. por; esfo_rço~: que. ·os fazendeiros raçlo lhes devem grandG part_e dessa _prosP.er1dade. "Eu 
façao eiD outros .pontos;,a. colonlsaçao se vá: lambem alli .veJO que ellas podem aproveitar muttas rtquezas dor•· 
introduziod~? · · . . . · ·. : · . 01eates ue o aiz· wm · veio ue odem animar em re-

Eu julgo até que ·o ~eio apontado pelo . nobre· depu~ zas bem un acfa~ - e um uturo ·ce ou rou1 o prova-
lado para se fazer a colonisação, a preterencia' que o vel ;, vejo que podem pôr em jogo muitos valores esta-' 
nobre deputado dá:á coloni~ção por homens que . ve~ gnados,.ine11es; acho que, conçen"trando todas as par· 
nbão comprar terras e , cultiva-las, ainda é, pód.EH;e dizer. cellas· de cabedaes que existem e chamando-as a movi- · 
um anacbvonismo, ba·d~ ser para daqui a, mais annos; mento, creão novos meios de riquezá publica. No meio 
por _emquanto.a medida.a segu~r, ·~ensaiada, praticada, e de "tudo isto a nossa lavoura não aproveitará alguma 
que. vai provando muito bem ..óa. provincia de s. Paulo, cousa ? · ' 
é a que . pôde .ser . adoptada; e é a dos colonos serem . O dever, pois, a este respeito não é tambem rejeital-as; 
acoommodados em terras de outroS", é a(JplicareaHe · ao ,. o dever é ·encaminha-las de modo que, sobretudo quando· ·· 
tr3;balbo• tendo uma ~rte ·· n~ ®lbei~ ~e os. f~e~- ~llas são noyas no paiz, não hajão ~berrações _ taes que 
deJrQS o~m.. Este mew, que é o.: ma1s. facll, qtre : tnaJs ! as desacreditem, e que comprom~ttão os 'interesses lO
facilmente agora falla ao interesse ·dos colonos, que ·os · i "dustriaes e commerciaes do pa iz ; mas para isto nós ·te
convence pela experien~ia, é .o que ba de ir sendo con- ; mos legislação, e devemos contar com· a prudencia do· 

12 
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governo, que 6 ,, en5-arregado de- app~ovar ou desap
provs.r a iDcorporaçao destas companhias. 

Accrescentou o. nobre deputado que o governo como 
que illude os la'Vradores dando-l~.es a esperança de re
cut"·os que elles não podem ter, tallando-lhes-em colo-
.. ~- ·não odem obter, porque o.s braços 

prir~m de braços os seus esta ec1men os 1n s 1 ~; 
:Eu não sei qual é a lavoura que não se possa fazer 

pelo braço do b.omem livre; não a conheço. O que póde 
set· exigido, e naturalmente ha de ser empregado, é que 
0 homem livre deve ser trata~o de. _um outr:o modo por 
que o erão os escravos: m.as 1st? J3 se va1 pt'atscando 
até !O esmo coro os escravos; o mteresse dos. d~nos os 
tem levado a istr-. (Apoiados.) _Poréll_! que . baJ~ um~ 
lavoura para a qual o homem ltvre nao serve, nao se1 
como se pcssa assegurar. 

Disse o nobre deputado que sendo a nossa lavoura o 
· · · za a· devia-se atteu· 

det' a que os colonos muito difficilmente virião para 
ella, porque até na Europa e~a a industria que menos 
gente attrahia. · 

industr.ia alli era muito ·difierente, que não haviãu ter ... deputado dá, eu estou que·nenbuma reclamação pOderá 
1·as e que a maior parte da população era condemnada haver a este respeito, isto ép de que a despeza do cus.;. 
ao ~rduo trabalho <1e jornaleiros, o que não acontecia teto e conservação da estrada· ·nlo tem que ser compu;. 
no Brazil- · t~da .no capital de· que o thesouro afiança o juro. Este é 

0 SR. €.\RNETRO DE CAMPos :-Com a explicação que somente o custo da construcção da estrada, (Jlle é a de 
0 

nobre deputado ac~ba de dar vejo que a colonisayão que falla a lei. A iDtelligencia que necessariamente deve 
póde vir para 0 Bra:zll, porque se na Europa, pela-diffi· ter a lei que autorisou o·góvernó é est:r- construeçlo 
culdade de haver terras, ha este embaraço, no nosso da eStrada,-e isto não se póde ·referit- ao custeio' e 
pai:z, onde ba IXl\litas terras, es1e embaraço está remo· co-b!~~ç.~~~o, t~dos os cont~ac. t·o.s de"g. ~rantia -d' e J·.u~ 
vido. E eu n<Jto que antes o tr-abalho da lavoul'à é na 

o a o mais rocurado; a pro riedaàe agrícola é a fazem-se com expressa estipulação .do m~imo d'? capi-

erdade. E' at um ma e que mu1 os pu JCJS s -.. íi. · • • ' • 
França se quei:s:ão, essa tendencia de empregarem-si? I e.:.tá f~ra d1sto não 1mporta ao go~emo o r1gação. de 
pequenas parcellas de cabedaes em pequenas .favouras, garant1~ alguma.~ estrada do Joazell'o tem_ um Dl!!Xtmo 
pois seria mais nl'cScuo que os homens que se empre· de cap1tal garantido par~ a sue r.o~strucçao, creiO ~e 
gã~ nesse trabalbo o fossem em outros. Até~ senhores, de 16.0Q~:~OOS; nunca poasesf:e maxtmo.lSeudo exced1do 
os estadistas da França muito têm averiguado se a lei pôde SUJeitar o governo a m1uor garantia. 
civil que importa a subdivislo das propriedades rusti· O nobre 'deputado, volt.ando a esbanjamentos do''the
cas nas partilhas não induz, ou nãa leva a este incon- souro publico, como qlle se queixou· da camara dos de
veniente, que será ulil remover. . putados o aono ·passado por nio t.er adllerido ao seta 

Passou deeois o uobra deputado a fallar das vias de Jlensamento quando pela primeira vez Cez esta censura. 
communicaçao ; increpou o governo por falta de pru· Eu devo recordar o que entio se passou. O nobre depu
d:3ncia a este respeito: fez com tudo algumas considera- tado propôz uma alteração na resposta á falla do thron?,. 
çõesp ácerca das quaes eu concordo com o nobre depu· contendo este pensa·ment'l-recommendar· ao 15overno 
tado. · · mais economia. Em primeiro lugar· importava Jsto um 
· Quanto ás censuras feitas ao governo de que impru- estigma lanÇad()' ao governo, e · era preciso pro·var-se 

dentemente tem deixado, · ou consentido, realisarem-se que o governo o merecia,'o que o nobre deputado então 
essas empre7.as de estradas de ferro, JUlgo qne não são não fez ; em segundo lugar, tinha-se' entre mãos, como 
merecidas; ·antes penso que o nobre deputado mesm6 hoje, emprezas importantes levantadas~ Pó.de-se dizer,. 
j ustiticou o governo quando disse que a estrada mais um pouco á sombra . do tbesouro nacional ; e seria peri· 
im rtante a em preza de maior alcance, e· ue nenhum ooo, sem bave fuudament~ sufficieote, apresentar o 
risco trazJa ao t esouro, era a es ra a e • e ro • esouro nac1ona e cten , quan o e e o .. 
Ora, foi precisamente a .estrada que o nobre deputado Por estas razões a camara dos deputados não acéitoua 
apontou haver sido impugnada pelo Sr. presidente do emenda do nobre deputado. , ' · 
conselho no senado; e se o nobre deputado entende que Mas, diz o nobre deputado, as grati.flcações cbovem. 
é um. melhGramento importante para as diversas pro- o governo 11istribue aos 3008 e ~OOS ~los seus mimosO» .• 
vincias do imperio a coostrucção dessa estrada de ferro, EJi1 que lei se fllnda o gourno! para que 8ervem as 
co~o increpa !:>governo de ser imprudente em deixar prevtsões do orçamento? QuantQ aos orçamentos, digo 
que ella _se reah~? . eu que todos os or~a~entos que fixJ.o quota para. ·deS-

Eu, senhores, JUlgo que era de,•er do governo fazê-lo; pezas eventuaes SUJeltão o tbesouro ·a taes despezas .e 
t...dos os interesses publicos o leva vão a isto ; e não creio auto}"isão o governo além das previsões do orçamento : 
que desta empreza, sendo ella convenientemente diri· · e em segundo I· .~ar, digo que o gonmo não tem na 
gida,. p~ssa restl!tar damno para o t~e~uro l!aCiC?nal. v~r~ade o dirt.w Je gratificar a quePl quizer, mas tem. 
Julgo, alDda :ma1s, que esta estrada nao e a un1ca 1nte· dire1to e dever de ordenar serviÇos uteis, e pagar a 
ressante e cuJa execução o nobre deputado devia dese~ quem Jh•os preste. A boa razão e a pratica da adm:ini.i-
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tração dos palzes melhor administrado!~ justifica o que. Sessão em 23 de Kaio 
levo dito. Quantos serviços . uteis exige u~ Estado, e 
que niO VêJD ' nem podem ser pre~istos .em. leU:S O~- PllESIDENCIA DO SB.. VlSCO!'(l)E DE BABPE.'IDY 
mentoli 1 Portantc) o ·facto do governo tncumbtr a al~ 
guem . um serviço· publicO e gratifiCa-lo não é ~r-si SÓ. SIDI!'AJllO.- E~diente.--: LeiturfL de projectcs _e in-
censurava} ; é >reciso mostrar ue o 5ervi e· inutil ,. - _ 

no gera m ·pagos, que .to os . c1sao , e ·me ora- · ·sos dos S-rs. Brandtlo .. Taques. e Mello Fran.co• 
mento em seus ordenados, e é isso tanto mais censura- . . ; · · ~ 
vel, porqu~ elles se {l_odem queixar, e com. nzio, de sua : A• hora do costume, feita a chamada achlo·se presen
sorte não ser· attentíi!as po1·que os·attos funccionarios tesos Srs. visconde de Baependy, Paula Candido,· Wil
accumulando dinrsos vencimentos não ·se importão ·kens de Mattos, 'fheophilo, Teixeka de Sauza, Sil..-a 
com a dos outros. Reconheço- que os muitos ·emprega- Guimarães, Marcellino de Brito, Leitão da Cunha, Meu
dos publicos estão m'al e desigualmente pagos: e nesta des da Costa, Martim Francisco, Rodrigues· Silva, Ta
occasião pediz:ei ao Sr • . presidente do conselho que aues, Macedo, Pacheco · Jordão, barão de Mauá, Sayão 
attenda aos da ibesouraria da S. Paulo. " · · · · : · : (obato Junior, Brusque, Luiz de Araujo, Souu Leão, 
·'Mas Sr. presidente; ba· vencimentos · cuja accnmula- André Bastos, Luiz Carlos, Salles, Martins Ferreira, 

ção a lei ·ordena; e em segundo lugar, eu perguntarei Pinto de Campos, 1\ibeiro, Saraiva, conego Silva, barão 
com que razio se óde estranhar que os rimeiros runc- de Maroim Fleu José Mathias barão de Guru 
ClOnarJos o o, que,- evem se a c ar em ·uma posz-· . 1tára~ rnardes de ouvêa, · Jacintbo de Mendonça, 
ção mais desassombrada, não devem estar, como se cos- ~ayão Loba to, Zacbarias, Pereira Jorge, · Dutra Rocha, · 
tuma di~er, com a .seUa na barriga. · .. _ :: · · : · '· ;" cooego Leal, Horta, Luiz SoQres, Octaviano, Monteiro 
· ·Trouxe-se as despezas que o oyerno nao se daz · e de Barros Travassos Mar.mlhães Castro Paes Barret 

A discuSsão fica adiada Pela hora. 
Levanta-se a sessão. 

Idem de Guilbenne Tbompaoo ·Viegaa Tourinh()1 pe· 
dfndo licença para retirar o requerimento que oavla 
apresentado, solicitando o lugar de continuo.-A' mesa. 

O Sll. Mltt.LO FRA.'"(CO (obtendo a ,P-<Z~ra pela ordeml 
·manda á mesa uma representação da cama.ra municiJ!ll 
de Barbacena pedindo a· concessão de quatro lotenas 
para auxiliar as dP.spezas necessarias com. encanament() 
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de agua potavcl indispensavel á população daqueila ci- da que te~n sido, e isto constitue uma nova éra para o 
dade. paiz; se· pqis. é novo o systema: eleitoral,. -..uo:va· a vida 

Diz que a representação funda-se em outra da ~c~e~a- legi~tiva que vamos ter, .novo .deve:ser, o.snbsidiQ dos 
de Promotora ~os Melhoramentos daquelle muntctpto, escolhidos. de~pOV.Q, E' mais vant!i1Jsà. •1 ~ua .missão POi-' 
a qual mandou e:x.amioar o trabalho e apresentou o. 9r-... que passão a .ser: $.Ub~diados co~ ·o,§lccr.escimo de dous 
ç~me~to; pr5>~ette final~ente dar quaesq_uer lai'Ç>r:aia: t~I"Ç()$ do' cj:~~.~c~l~nte per~em.l' Ai~da b_em; é. um 

ção o pedido do orgão de tão importante município~· ... 
De_pois de lida a representação, é remettt.da á co~~ 

são de fazenda. . . . 
Estando sobre a me:ia o parecer d · · ~· · -

rinha e guerra, convertendo em projecto tle lei a ·pro- os m·.mistroa-d~ est.a.do. e·os do. slipr.emo·tribunal dcju~ 
posta do goveruo, é lido e vai a tmprimir para entr.ar ~i~ AS .conselheiros d& estadq, os desembargadores, os 
na ordem dos.traballlos. . . . . . . . . .. presidentes .. de l?rovJncia,. os, len\ea das faculdades· de 

Lê-se o parer..cr da c~mmissão de pensões e orden~-. medicina, e .dir.e1to, os cbefe~ de,poUcia, e, os. chefes de 
dos. conccd.~ndo a liceJ)ça pedida pelo juiz. da· ~!'..eito outras· repartições e s~us su.balte~os, quando· em6m 
Carlos Antonio de 'Bulhõesl\Jbeiro.-E' julgado ol>J~CtQ- :todos os lu~ccionuios publicos: têm tido augmento.4e 
rle. d~liberação e vai a imprimir. . · , . . . . ordenado~. é' uma .anomalia que so consen.em. no mesmo 

Lê-se tambe~ a redação do projecto que appra-va o pé ·os vencimento~ daq~~Ues:que.de tão longe e at~véz 
priyilcgio exclusivo'concedido por aecreto de~: de.F~-· ô.e pei"igos. e; llQm J.ncommodos pequenos .vêm a~nqªl
vereiro de 1855, sob n. 1141, a. Franciscó Antonio Pe.., · mente prestar;: seJ.Is,serviços em lugar onde: ausentes de 
reira Rocha para estabele~er no porto da c.apital· da suas J~milias e resi4.encias babituaes têm de.soffr~r pri.; . - . . .. - - , . . . . 
ácomp_anbão o referido. deêreto.-E' approvada.' 

Lê·se ~ais o seguinte projecto·: 
« Aàssembléa a-era{ le islativa resolve: 
« Artigo unico. concedida á santa casa a .Misel'i.,. 

cordia da cidade de ltabira, na província de i\finas ~-
raes, uma loteria, que será extrahida nesta côrte, segun
do o láno das concedidas· á santa casa da Misericordia 
a mesma c Me •. · 
« Paço da camara dos deputados, ~3 de l\faio de 1856. 

-F. de Paula Santos. >> • · .. : . 

E' julgado obiecto de Q.eliberaçào, e vai a. imprimi!' 
para entrar ·na ordem dos trabalhos. . · 

O S11. SiLvÁ GuuuB:lES--;- Sr . . presidente, trinta .e i(·es_, 
annos viveu o co'rpo legislativo brazileiro percebendo;: 
em virtude do art. 39 da constituição do impêri'o~ . du. 
rante as suas -sessões annuaes, o subsidio que priméiro 
lhe fôra marcado pelo decreto de 26 de Marco de 182' ; 
esse subsidio, se"'undo esse dP-creto, ca itulo 9 2" 

noii vo.biS, :v.e.lere>fertis oves; ,paciencia, .<:uwpro. com 
um_dever de m~n~a.corisciencia • . , .·. , , : .· 
-Lê·se, ma~ ·não-é julgado ojecto de deliberação, o se-

guinte projeeto : ·_ ; · . . : · :. :·. ·_. · 
u' A~~Z1lbléa.~~ra~ .ie·gisla.tiy3. .<iécf~~- : . : ' ~ - .~·: -. 
« Ad.: t.~ : Os•deputados:·ka5sembléa ~ral' legislativa. 

venoer.áõ- 'na -1~ legislatura -o subsidio d~~4:000$-..p~os 
mensalmenf.e,,e· os senadores o - de,~a:ooos· pagos ::pei&
mesma.maneira; .dur.ante as sessões:de'cada·.anno •. · , · · 

«. A_r.t. ; 2. o .Além do SI;Jbsidio, .o~ depu~dos perceb~ráõ . 

Desse tempo para cà tem decortidQ o período de uma 
geração i~to é, o terço de um .seculCl, e tantas e tão ex.;. PRIMEIRA P-ARTE' DA ORDEM DO DIA 
traordinarias 1nudança.s têm havido no rnodo da existen- · · · . · .. . . . · · · · . 
cia social, que· não set·ei taxa_d'l ~e hyperb~lico ~izendo · DtSPENS.U DE tit's· DE :.A!'iORTIZAÇÃO 
qu!! qualquer homem. que_então \' tvesse e v1va aJDda faz : · . , 
lioJe dcspeza dupla ou trtpla para ler os mesmos meios . E · .- · . -
de ,;ubsh,tencia quanto .ao ve.stuario, alimento e. habita-: : .ntra em 2.- d~scussao, ~ é a.ppr~v~do 'Sem deb~~· o 
ç.ão ; isto posto, parece que é tempo de fa2.er-se alguD)a; pro)ec~o n..: 79 do anno pas:sado,_ ~e d~sp_ensa as leis de 
alteração no . subsidio que percebem os representantes a":lo~~zaçao, c~m alguma~ co~d•ç?es, as mnand!ldes de : 
da. na@o, e com.o este é o ultimo anno da 9a..legislatu~ . No~ S~nhora da Conc~tçã? d? ,P~rt'?. d~~ Ca&x.as~ da 
pot· ser o ultimo anno da legislatura 0 cumpetente·.par.a. prO~lJlCJ:ll do-Rio_ de Janeiro, dp .Sa,l}ti.SSJm.o .Sacramento 
se legislar a respeitO, tenho a franqueza de otiérêc~ á _cta . ~!d.~~~ do J:'e~edo,_ : d~ I)~O~J~cra "4as Alagôas; ~
cons~d~ração de::ta augusta camara o projecto que .~a~: :Sa11t~_1mo ~:cram~nt!> ~ 'fregu_ezt~'- d~ Sà~t<l ,t\ntoo1o 
dare1 a mesa. . da capi~l-4~ ·p_ro.vm_c:Ja ~ t B~h~a, -a ~rde~Terctira .d~ 

E n~m é, Sr. _preside~te, inopportuna a época da apre- S:~DCJSC~ da ·Pe~l~ltCI~ aa Cld~dé-.~e,:&ntos, da'pro-... 
sentaçao de um tal pro)ecto, quer se considere ·pelo lado VInCI~- de~._ Pa~o ' . as . . corporaço~ de N-o~s~ .~lihora 
financeiro, quer politico. Pelo lado financeíro· julgo-o . da · C.~~.t;elçaO '~ . Çu_tezro da Pratnh_~··. da capr.t;al · d_o 
mui adoptavel, porquanto jurando nas palavras 'do no- <;eara .• ~_do ~ntJ.sst~o:S2crame_nt~ da ct,da~e C2e .~ori
bre ministro da fazenda, presidente do conselho, vejo .tJba, da ·proVl!lCJa do Pa~a~á, .ao Te~olbJmento .dos 

ue o nosso estad finan eir não . - · .• Perdões da capllal da proVJncta da Ba.hra-; ·á ea ella de · · 
geiro... pa· a Vl a· ~ un a, a prov ncza 

. . de S~· Paulo. . . . 
UJU. \·o~ :-Entretanto pede mats unpostos. Tambem sem 'debate são approvados em primeJra dls~ 
VozES : -Oh 1 ob t - cussão os..dous -seguintes projectos : 
O Sa.. S1LV.A. Gcuu.l\Ã.ES: - .•• e tão risonho em pros· t.o N. f\! do anno ~st~acio, aúttori!jQodo a. irmsDdade 

peridades ó nosso fut1fro (oh! oh!). que nenhum pendor ·dt~ Nossa Senhora do Rosario da villa de Sanbt Luzia •. 
devem fazer na. balança da despeza alguns contos de réis da provincia de Goyaz, a conservar os beru; de rait que 
qu~ ~ lb~ addicionão com o projecto. tem e a adquirir outros até o valor de ·to:ooosooo. · 

Então quando se marcou pela nrimeira vez o subsidio 2. o N. 11 do anno passado, autorisalldo a confraria 
dos.dep\ltados a receita geral do EStado era de S.OOO:OOOS; de Nossa Senhora do .Amparo da cidade da Cachoeira, 
e boje acha-se eUa elevada a 34.<lOG:{IOG$. Pelo lado poli·. ~da provincia da Babia,.J!_ara adqpírlr bens de raiz até o 
tico a occasião é a mais.azada que pôde dar-se, . . . . :valor de 20:000~ . sol) a_ condlçâo'"'de·-eonvettê-los em 

A camara passa a ser eleita de uma maneira diversa apolices da divida publiêa dentro do prazo que ? go-
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verno marcar, dispensadas para es~_ .fim as leis <}a 
amortiza~· 

• I • . -
· . SOCIEUADES E.ll' CO)I)IAND1T4 

~ . . . . . . ' . . . ' ·. i . 

o· Sa. G.o\N&l\0 DR CAMPOS: ~ Peço' u~néia para' 
• sobre materia · âcet'ca da: 

. O•Stk·PrN'ro· »rC..un>os- :··..__; Desse: govern·a- ·que nos . 
qnetr~dar,l\ções de- phi~antropia l -. _ . · __ __ . . . .. 

O:~Sà. :Bwi>.Io ·: ~.E' certamente; Sr .... presidente, -. . -· . . .. -. . ,. , - . 
não ·.fÔr )nenor· de_ ~O~OOOA! ~: pocfurá:-. se(. cijvidid~ · ,etn · erid:ional que olrerece···á 'iridustriii hr:itan':lica o .m_elllqr .. _ 
acÇões~ esta.S .porém.~o.seraq,tra,nsfet.l':et5. sem:_q~~-~.; . e 1Dator· mercado· para· o_s seus pro<fuctos, . esteJ~Ill:os . 
tej~ :rea~t5ad.-· ine~~.e. C;lo ~-ll -yal~f no~~n~l. . · · · constar;ttemente .a r~cebe~. : tnsultos- do seu · governo I_ . . 

. , , · • . . eerte.za1 .q,u~ a e ·uu(lerar. uma · po a ca,. onas v e 
vai: flnd.lr,.~ce q~e o negQC(o ·corn . por cWru.eate 1não íundada.em um,insolente or.gulbo e- .no selvagem. 
fóríDa i Nao vejp aq_uelle entbuslasmo,, aquella. soll're-: ·.abw;o. da. fnrça, material, se- ha: de ter como uma--verdade-. 
guidlo.c:pae ob~vava .qpandO .IlO& tre&. ~tWl_o• anterior& 1que .o gov.er.no do &azil, ..nó empenbo- da extincçãodo, 
118tr&tavà deuiD . tio Jmporta.a.te. IIIS'UD~, e até. ~otal- •trafico, seja.qual fôro credo politico·a·queosgabioetes-: 
que quando V. E'x. pôz em discusslo o actual pro.recto perteaoão,.tem bonrosameate.p.ree,u~ido os seus· de~· -
de resposta, .~IDO que se derramou,u~a oerta- fneza. em ve~ .. (N«nMrosos·axwiados-: i · 
toc:lqJ C?SjeBP.Ifl\OS,, uma.atonta.q~e mwto ~e. coo&rls&oui Ainda mais se ba de recoahecer que nessa tarefa· de 
Apen~-o'\\Vl _Ulll OU..9Ut.ro ~r&cloéide ~·~delta ~ -~honra e de civllisação o mesmo governo tem encontra@: 
la~._te.a. ~Ja.r~. talvez. ~~que. se ·ni~ ·. _ , 0 io sinc~ da ~o inteira, de tocms·as ópiniües · 
o. tr:i~ es~c~culo. de _p,assa_r ~qye~ pe@ no me•u do oL . de todos os bra.zileit'os em · suas dUferentes· 
stlen.c.no o mats ~cfedttador_ F. iSto p,or certo u_ma P Dd."~ (Numer.osos·apoiadt>s) · 
feliCidade e,ara· o ,-ministerlo, pt>ré~. sê:..Jo-lla. tamtiem· I C? . 1~ · . •. • -
para a oaçao~ · . O Sa. Ptno DE CAMPos :-Malma o negocao da ex-

13 
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tincçã() do trafico a não ser a resolução do . nosso 
governo e o concurso leal de todos os braztieiros. 

(Apoiados.) . . . 
o. Sn . .T. J. DA RocoÀ: _,.A nação brazileira nesta 

questão tem sido heroica, aceitaiÍdi> todas as dores da 
. - . ' . à$. - ' 

vol\'im<!nto dest11 !llatcria, porque eJia de alguma fórma 
toca a minha provincia Cr.l razão da occurrencia que se 
dera no lermo de Serinhacm. mas agusrdar-me-hei para 
C•s twçamcnto~, por ser esse o cJ~mpo o mais proprio 
p~ra uma d.i_scussào d~talhnda,. Pa:;sarei portanto a exa
mmar o proJccto de resposta a falia do throno, que ora 
ocrulJa a atteoçào da camara; . 

Meus scnhorel:i, sem cahir em uma deplorRvel coritra
diq;ào, o <.'xpõr-me as bem merecidas ·censura~ dos meua 
l'Qnridadàos, cu nllo poderia votar pela approvação 
dr~s~ pro~ecto de resposta á falia do throno ql!e nos 

. . • • . 7 . . " 
Eu; ~euhorcs, que lenho feito ao aetual gabinete a 

mais decisiva, p"'lrtím decente oppo~içào, que tomei . & 
attitude de npposidonista, não ~OL' motivos tndh iduae11, 
romo os Lttbt es rninisl!'u5 podem tcs · . , . 
conscicnck. dos mt!us deveres, o por entender que a~~illl 
pres:o um ntliosr) st~rviço ao meu paiz, cobrir-m&-hia 
de ()pprobrio l:iO hoje rende~se homenagem. e suhsere
\'C~l>e aos elogios que nc~e projecto se prodigalisão ao 
mestno gabinete. Isto seria l?ara mim uma grande de.'l-
~-:raça, depois G.a qual ou nao queria vivt)l'. · . 

O meu caracter repelle um scmelhànte procedimento, 
a minha consciencia o considera dctestavel. . . · 
. Sim, roeu:. scnt:'.::IT'\ :c:" ~u tecbc feito &o:i nob~s mi
nistros da corôa opposiçào leRI r franca, e :til essa oppo
siçiio .tem tiido de tribuna e não de corredores, é bem 
visto queuão posso concorrer com o meu voto paro a 
npprovnçào de uma peço que consagt·a r.nmo . idéa fun
damental o applauso dessa administração que eu tenho 
constantemente profligado, e que promctte ua parte da 
camara o mais d~cidido apolo a uroa politica C\ljos 
erros c ahm·rat,;õcs por mais de uma VC'l tenho demons
trado. 

------*A~cr . 
são, não quererião por cet·to quo .um adver·sario loal e 
franco como tenhu sido se pot·tJlSse de outra maneira; 
taço·lhes mesmo a justiça de pensar que elles serão os 
prirooiros a vlogiarem o meu procedimento quando pro
cut·o manter a firmeza do meu caracter. e sustentar, 
ainda com risco dos meus futuros destinos, a coberencia 
que todo homem do ·hem não póde deixar de apre-
dar. . 

Mas isto só não é ba!ltante; convAm, senhores. quo eu 
aJ.>rcsente os el'ros do ministorío, convém que faça a sua 
bwgruphin, e 4ue roostt·e o estado em q\le elle recebeu 
Q paiz, o o em quo este acti.Jalmente se ncha, para po
dei' então concluir quo os elogios quo lhe são tecidos 

não têm fundamento algum, e que po~ co.nseguinte não 
merecem em seu favor um voto conscumciOso. 

Depois da. crise re'\'oluc1o~ar}a d~ 1848 e da;gloriosa 
epoca de l~tl6, ~~ que o nosso pal~ obteve \rtU;mP,hos 
no solo estrangetro, os rccup>o~ nactonaes · prmctpiárão 
a desenvolver-se de um modo verdade1ra~eJ1te lfSI)n-

• ~ T-- • • .. • 
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nhetro gastou-~a em ~ran e esca a .• ~ qua . 01 o resu a o e suas accumu açoes e con os. c r 1s ••• 
que 0 ministerto colheu em beneficto e honra da nação 't · Uar SR. ·DEPUTAo· 0 • E t t t · . d d. .1.,. · . Até hoje estou por saber. . . . . . . . . . - en re an u os guar as a a ~an-

Allegará talv.ez elle que ba ~ous mezes. obteve o fructo. :dega têm ~oos~oo I . . . . · . 
daquella 131pedlÇA~. consegumdo um . tratado dtl com.- · .· O Sa. ~R~Niu.o : 7 •.. e p~r •s~n. c pelo mais que te
mareio e navegaçao fluvial ~om o Paraguar; mas pa!a !lho rerendo, que ~ao ha ctmhetro que chegue; é por 
istó não era mister tanto espalhafato .• nem a mtervençao . . •sso que nest~ h?rrt\'Cl quadra, que amCflça a mó r parte 
dtt nus5a esquadra com as enormes ·despezas que elite 'das fortunas agncolas~ se JUlga necessano elevar os di
incidente occasionou~ porque o Msso direito ~r&; liquido roitos de e~pvrtação dos D?ssos productos 1 Este mun
em· vista do-tratado de 18&0. E a questão delnn1tes, que do, Sr,prestdente, é dos fehzes, que desfructão as doçu-
é o therna sempre. invocado pelo Sr. Lopez! Sobre esta ras dos o1-çamentos l . 
neda toi resolvido, de maneira que !& fez a d~:speza, e · o sa. s;tV.\ GumAIL~ .s: -o mundo é dos ba rri<~u 
ficou subs1stm o a causa perm · s (Risadas l 
de certo tempo a esta parte exi~em e~tre o lmperio . : _ . . .. 
aquella r opu blica. . · · O Sn. BRAN!>-\0 :- .Aqu!• Sr. pres1dcnte, i o terrum-

A!\shn ttis astou-se 6.000:3008 pendo o meu d1scur.so, furei uma pergunta ao nobre mi· 
lavoura, e o .sesu o ~~ e · . . . · .. .. , · # ~ • • • • • • 

ciosamente elosiar e prestar o meu apoio a um minis• o. seu relatorio .. -
te:-io que nssim desbarata a fortuna publi~a, stnn o menor . O Sa. TAQUfo:s: -Já.cslá distribuído. 
· rovcito para o paiz 1 Certamente que nao. · O S;t. BRANDÃO :-Só se foi ho'e. 

taçio qut: cidadl\os lmporlantos dlrl,Klrlp. •o . qoftdo do fmJ,~erlo os sacrlOclo~ do thesouro não forào profi
contra a ratorma judlc1ar!e

1 
aundo ql:e,.quando uosla cuns, nilo chegilrllo a tempo, e a popula~iio morreu des· 

c.aaa 110 tratou de 11cmoll'lan\e ma\Orla, au th·o 0 d~· f(raçadllll1Cntc sem soccoa-ro algum ..• 
~oato do ouvir a algúnll d\)s uobro~ mlnlat:os dl:r.i.!rcm lTM Sa. Dl\I'UTAno :-Foi um El·Dorad.o para a me-
que o esercl~lo do dfreltc do pettvlo nlo ora p~rmlttldo dlcln&. · · · · . 
pela coostltuloJo I · . · 

l,or con!iCIJuloto ollo sól qu111 é a poHUcn do gabinete, 
ou, para dizer n yerdude, ponso quo BB alle a ·\om ~ de 
tal natureza quu dlvcNiflca segundo as o~cealiSos o con· 
formo olJ Jndfvlduos que ella quor proteger: o que vejo 
é que os dlnholroiJ publlcos lGm aldo gaato11 som pro· 
voHo conbecldo; quo 811 sobras da recerta mantrestadas 
no balanço do anrao passado nBo e1tlstom; quo tendo·!:IO 
aberto em 185l-18&5 clncoenta creditas Sltpple'menta
rios na importancia de S.OOO:OOOS, outros farão abortos 
este anno no valor de nove mil e tantos contQ3 : isto é o 
que eu vejo, e quando observo que o nobre ministro da 
fazl3n<\a nos pede nesta sessão a etevàçâo de alguns im

ostos e a c reação de õutros, niio osso ·deixar de astre· 
. mor.er, e e e IC\ ar-tne pe a oppos1ç o que en o et o 
c conlinúo,a fazer ao gabinete. · 

Uw. voz :- Onde està isto 'l 
O SR. BRANDÃO :- Leia orelatorio do Sr. ministro da 

fazenda, e nell.o verá qu~ S. Ex. pede a elevação dos 
impostos de exportação e da taxa dos CIICJ'avos, ·bem 
como a c reação de uoviY imposto sobre as lojas, e isto 
sem embargo de haver a nossa receita augmentado no 
ultimo quinquennlo 11a rado de 86 oJo 1 Ora, meus se
nhores, me parece que estes motivos são de muito valor 
para eu não poder elogiar o ministerlo como inslnúa o 
p1•ojccto de resposta á falla do throno . . Se o fizesse, mór· 
mente na occusião em .que elle pretende com novos 

o SR. BRA~DÃO: -Faço justiça aos sentimentos de 
humanidade de S. Ex., acredito que e]tpedlo u ordens 
as mals francas pnril quo os infelizes não morressem ào 
desarn~Jro... · . . 

O sa. CANSANslo n& Sl"NINDU' :- Foz tan'o quanto es· 
teve da sua parto, c foi o mais franco e prompto posstvel 
na expedição das ordens que dou a este respe,to. 

O Sa: BRANDÃO : -. • • porém com a mais ·profunda 
dôr lhe cteclilro ~uo,cm alguns l.usar~s os desgr~9~dos 
morrerão de m1sona, .succt:mb1rao a fome, e:tptrariio 
sem tc1· socco1-ro alsum. (Apoiados.) Quando eu tiver 
occasião de desenhar este quadro, S. Ex. se ha de ne-
cessariamente contristar. . 

a .o isação, 8i-.. ndnistto, o que e feito deUa? 
S. Ex. desde tres ou quatro annos que se acha habilita

·'do com os fundos necessarios para promovtl-la; o que · 
pois tem feito ? Em qu~ estado stl acha essa decantada 
divisão de tenas, quo ha de · ter a mesma sorte que 
teve n que foi mandada fazer pelo governo portuguez 
em 179fJ? 

UMA \'OZ :-Isso ó lti p!\ra as calendas gregas. 
· O Sn. BRAND.Ão:-Mas emtlm, pergunto ai:1da, o quo 

tem o gabinete foilo om pt·ol da colonisaçilo, que ó hoje 
um assumpto de vida o morto para o palz? 

Apenas vojo que n falta do th1·ono reconhccu esta ne-
c~ssidade... · · ·-
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o Sa. S.tRA.lV ~ :~E' uma q. uestão .qu~ demand .. á TC!\Â~Il~· rep~g_n~ncia i~~~Uviv.~,l-.e~ n_ rest.1r o_. ~!i\1 v_Qt_.o· . il.l> p,ro~ 
estudo e el:periencia. . .. . j§cto J!~ CWiPP~bp~ (a~~a d~.t~rono; q,ue, ~e 4i~cute ~ 9.~~1 
·O SR. BRANDÃO:-.' •• e invoca o cbnr.ursódosnossos \l!ldD, W!'lm..lS. édo q~e 4~_l;ll~~oqu~s~ l,W;\ quer drr191f· 

proprietarios rurat!S; mas será isso bastante? Terá por Se PP,ré~ ~ pe.lo CQJ}~fâ.tL?, )E\\O .~'i. ~e, ~pplaWIQs .. e l()Jil: o.~. 
esta fórma o governo dado uma prova dn ::;eu zelo a t"es• r.~~~. \ll~Ji@~l~Q~tll~ IJ).tJt.u~t~FlO q~~~,lfQll~';~11sa~ "o-~s. 

eito de um ob'ccto tão im ortante e urmm\o? .'Me a· diiJ~lfO~ Pf!W ICW> -~ ~ppU.c<t ell). pçqyq1tv ~ ~aç<!9, ~-

co o.mas que po cru~o ser cs a e ec1 as com os mesmos . • .· (. · ·.:-_:dos)· .• voto confr"" . . o..nro!.J'"cto dé.~s-nactOnaes. , . . suas •ra.s aJ}o...... . , . •• ·' .... . "' . .. . . 
11r. · senhores muita gente nas cidades que não pódq posta que ·O etog1a. (Apowdos~). 

nella~ .morar, c'quc entl·etanÍo abi reside po_çqpe ~ão O SR. TA.Qlli!.S :-A· discusslo da resposta áo dísclJrso 
tem outro remedio, porque não possue um~t polle9ad<1 da corôa. segundo o~ estylos ~optadoi nas~ casa, •~ 
de terra onde possa estabelecer a sua morada com cer- o debate mais '•largo a resp.etto do systema e. m~r;cba. 
teza de não se~ vi.olenta~ente ex.pcllida. . . .. · · p~litica do gabinete; esse d~bate, levJld~ ~ certa altuta, 

Entendo pms, que ~cna Ya!llaJoso co"!v•dt·la, ~ar-l,he parece q~~ deve}o.r por ~m a subst1\Utça~ ou do sy~:t 
tJrreno, c d'.!sta maneu·a ensa1at· a r.olontsaç.ao naciOnal ; tema pohbc:o do mmtsterJO, on das pessoi\S que G oo~ .. 
mas que\ O ministerio não tem tempo para ~ratardestas poem; desoondo G]ais um pouoo, oo debates podem Wl" 
co usas ; outros cuidados o occupão; a divisão dos ti r~ por fim sótneote corrigir os acto~ do. governo. N<L dis-. 
cu lo~ absor.ve wda a sua attenç.ão I cussão até' aqui, se~hores, nada tenho ou:vi!lo. .Q~e te~ 
. Ja a n so re .., a ma na, pe mt -me o o r a emons.r. r a· . . . , 
ministro do imperio que lhe pergunte : P?rque ~az~o da polilica, quer d~s · pessO!!s que oompoem o. a~t~d 
tendo sido promulga~a a nove mezos a lc1 d~s ctrcl!· gabu.aete: p,oder·st!·hu!- aprectar f:? seu SY.Stema po~ttco 
l~st até esta data nao apparcccu esta mystenosa da· e mostrar que esso systema ~ ~- o mats. conv.~~9te 

O SR • .SJt.V.4. GUJMABiRs: -Appcllo para o futuro. 
. 0 _SR. 8RANIIÀO: -Nà? ~CIO acr.;ditar o lU~, por a\\i 
se dtz, mas asseguro 11 S. x. que rumores 1e . . 

' t 
p:ll't\ moralisa•la taulo quanto puder. se bem quo multa 
gente hn abi que diz ter della conhcrimento, o que até 
des!goa os circl_Jios que jti csttio •·es:lt·v~dos para alguns 

ao p 1 •. • , . , 
do actu'a $abinete, p•·ocur~ : mostrar 11t necessi a® da 
!iUbstituiçao !laqueUc.s que. o cmnpoem, o tne pa~:ece q~e 
nem uma e nem outra cousa lU! tem. mostrado. . . .. ·.. . 

. :; l:; • 

u~\os dú minis\erlú, tem-se crramado sobre um ou, ou
tro pvnto, sobr~ um ou outro ac~ do Olinisteno·i é 
portantO: uma d•scussl\\J qul'l poder• a Sf\r encetada ucLl.a· 
nccasião, ou na occa:sllo em que se discutissem os ocça· 
mentos, ou mesmo na discussão dos pr.:>jectos de fixação 
de rorÇas. · 

O nobre deputado p.:>r Pernombuoo p:-ocurou tater 
sentir que se omponhava neata discussão por amo~ da1• 

coherencla. . • . · · 
0 Sa. na.ÃMDlQ:- Apoladissimo. 

que ba~Ja dito 'em .lieBsÕCs. anterior~ .esfurçou·SQ· por 
provar. ã necesstdado dessa cobere.ncul. . . . · . 
. se, oréaa, o a~yst.ema. politioo do mi~isterio ta~ sido. . . "' . .. .. 

o SI\. !\h:-~asTR" uu lu1•muo :-Está onganario·. pmta~ seU; a}ioio, sa o governo te_m perp.ntc ~na com~ 
pletamcote ~u"l,flcado . a: su.a. polit•c", . QllO veJo ra.:.ãp 

O Sn. Uu:cuÃt•: -PoC:o 11cr : sa S. Ex. não tem d.el· para.que hvJe a c.amur•, conlra.-ht.ndo.o seu proccd~ 
xado ta·nu~;pi.-ar 1:oUKI\ 1\IJ.Iuma n e!;tO respeito, en~o. te;· até aqui, venba a ~dat• um voto contrario al) q!Je tetQ.. 
uh" muito cuidudo, pua·quo hu_ nlguem que o espreita; e ,manifestado; a oollereuci&. que. actua,_l>obre o uo-9rc d"
pi'OI'.Ul'a cmnpr~nncllu-lo;. o su lho atlanço. quo o nao pulado deve &ctuarsobr9 a matoda desta.cam~ra. ,taQ~. 
prQtqn_dtl lnvect1vor. Do!illJO opc.mus quo a d1vrsào appa· . mait! . u:&~ ~arece que &ti:iim devemo.; nrocl:lder quanto. o 
rec;n cmquanto a !I cumnrull osh\'Ol.'om ..,nb~•·~s, para ler a ~ nu}?~·e ~eput.ado . .que. ~omgcu á diilc.us.sâo. disse qut! 'J · 
satlsfaç!lo do pi!dlr algumas cxpiiCllçucs a S. Ex., se fór 'minisier!P era filho. das.entl:anbas desta camar~ ;, ass1~ 
vcrdado o qu(! se ttsm ulllnnado. . . 'naqa . ~~ ~a,tural q4e a maior harmonia entr~ a ca· 

O Sn. SAYÀO Lon.no: -lssll é negocio rt!Scrvado só mar~. c ,o.mln.ll").erio., . . • 
para os ministro, a earri11ra ú suspeita nes~a ·matcria. · 1 O, ,q()br_~ .d~P.~tado R?r Pot~nam~uco, fillla~do por a~o': 

, . . . . · . . . . . . · · · 1da co~arencaa M!\~ .d~~cu~llo•dlsse quo 1_1ao s~~ia·quaa 
O Ol\. FJGUEII\.'- m: MELLO · ~::;e fôt pubh~.\da dur~nte era _i\· poli\ica.do._ . u~btnoto. •1ue a~slrq aao. pode ap,re-

a ses~~o da cumar·a, esta deve ~oru~t: con~ecrmc~\~ d~se oiu-l11, •••• ·· · · :9 ' · · '' · · 
negocw,. porque o puuor lcg~:;\atrvo tem o dareato do ' · · • • . . · .. 
liscalisar dos aclos do poder ;1dministrativu. ' . Q Sa. B~ANDAO:- Nao ·é. neste sentldo; ó polJIJca 

Os D 
_ . b. . b ·dupla. 

R.. IUNDAO : - • •. estou em ce~·to quo o no ~:e · · · _ . 
ministro não ha d e querer pl'ivar~ano deste ptazer. · . O ~R. '.f.~9uES : -Se .o.nobre_ dcput.ado n~o pod.e apro-. . . -

O SR •• tJAYÃ.~ LouA·ro: -: ssa diyisão .ovo apparoc~r .gar~lhe 0 seu vow, a ccinduçta do nobre deputad.o dt!via 
no nnmversano da sancçao d u h l l dos ctrculos. ,ser espectanle nesta materia. . . .. 

O Sa. BRANllÃO: -:-St-. preside nlo, eu desejava . occu- . O bonr a do membro principiou por ·algumas consido~ 
par-me aii!da de diversos outros pontos, mas infeliz· 'raçõe!l, Ialativas ao:> n~oc10s ex~eri01~e~, Un<>:-tl\6-· ao 
mente o nao posso fa?.P.I', pori.J,ue, srgundo di!iSe, ainda nobre deputado na mantnra por que consJdtirou a cele· 
não recebi o<l relalnrit•s dt•s manistcrios do impet·io . ~ da bre notl\ âe 1 de Mar.ço dimglda p~ló êncarreg11do de . 
justiça, quo, como V. Ex. ~abe, são importantíssimo:~ S .1\l. ~ rsinha da Grã-Dre&anha ao.mlnlstro d~s .r.elações 
pela n~t!:'rcza dos ~c1·vlçns ·qu~ c~m:om pore ssas duns oxteriot·~ do Drazil·; dls1:ordo, potórn. d11 opinião do 
repnrhçoes; por t!iso conehm·e1 d1zendo que, so uma nobr.e.dttp.u~•<lu l\~rQ~t ~ti no~, d(\.t\ ($p,A-m·H" .~la q"al· 
poH~ica de ot·ros, de db;perdicios o abçrrações merece •

1 

o mini»lllu.ba-azlltúro . r8,11pO!l~'-'·" n'*l.u, .q~ iiÜLt~i;l do, 
ologros, so um governo quo tom csbat1Jado os recursos mlnialro. i&glal!. Nêo.diJ~iao.. tiQJ)b.wus~ que Qu,ro mi .... · 
da nação, sem cuidar seril\muut.o .dos seus molh.oramena · nistro passasl!e uma nola por ventura mul11 l_lompoNI; 
tos, mcr·oce apoio, ou suu hem infeliz por sentir uma porém um documento em quo l·o~;ph·asso mais dtguldude, 

/ 
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em que .meih~r foss~m defendidos os ~nteresses e direi;, tinhão _os seus gov_e1:nos ; nas ulti~as notas an.nex:as ao 
to~ ~o Im~er10, cre1o que não_ poder1a ser presente a . . relatorJO .d<? Sr. nun1stro d_os ne&oc1os estrangetros pr~
cons•deraçao da camara. tApotados.) . ·. , testa o mm1stro da Repubhca Onentai os mesmos sent1· 
· · ó Sa. BRA.Nblo : - Podia haver úma . manifestaÇão ~ -~entos de. considerflt:_ão e estima para com o imperió 
mais energica. · . · · . · . que antes se protestarao ... 
·· ' ·· é 'oca em· ue âs nossàs UM Sa •. DEPU'fAno:...-..0 mesmo Oribe ainda ha qcser 
telações e:deriorés .estavâo em situ~u;~o mais comp ,,. - . · · . 
c~da, quando. o cruzeiro inglez devastava os mares do ·. O Sl\. TÁQtJEs .: ;...-.O ri obre deputado julgoü tim argu
lmperio, quando_ o canhã.o d~strui~ · oossas_for~l~zae, 1 ~ento. decisivo a in~uencia que ~ffirma ter hoje o gene-

an n ao m execu ao leas da Gr<\·Bretenha ral Ortbe nos negoc"os da repubhca do Ul·uguay. Senho-
que annullayã_o a sobera1;1ia do Impeq~,9 querespon 1a res, · r1 e e um nome, nao e u s se a... · 
o not?vel mtmstro. qu~ nessa época dtrigla os negocias o g8 BRANDÃO. -Symholisa um partidb 
exte~1ores do nosso P._atz? O_ mesmo pouco ~is ou me~ · . · . _ . . · . . . 
DO$ que nesta occastao s&. d1sse ao ministro mglez: :--a O SR. T.-t.QUE~: -A s1tuaçao da repubhca hoJe e mUlto 
ln~later.ra · pbde abusar da sua for~,a, póde fazer toda a diiferente do que era antes de 1851. Quereria o nobre 
i~ustiça ao governp do lfrazil, porém nã~;P.o.derá justi· dep~t.ado que o ·governo imperial to~asse por ~eu o 
ficar que tenha ra?.ao perante o mundo CiVlllsad.o.- H' parbao bl(l.nco ou coZorado na repubhca? .que consi
sem.duvida inadmissível que o governo de outra nação derasse-uns como seus amigos e outros como seus ad\·er· 
chame a contas as ·autorlâades âe uma nação indepen..: sarios ? •.• 
!lente, que se ari:og'ue sobre ella .o _direitu de s~prema o Sn. BRANDA O.: -:- A questão é tão delicada que não 
•nspecção e censyra. Ao nosso mtmstro cu~pr1s fazer lhe digo tudo qt,anto penso a este respeito. 
o que f~ mostrar ao overno inglez que nao lhe com- -
pe ta setne an e _ n~e1 o, rel?e tr a m rv a . • . • · 
ministro estrangeiro pretendui ter nos no5sos ilegocios. consideração como devo todas as suas opiniões ..• 

O nobre deputado considerou ainda as nossas relações . o Sa. BRANDÃO :_..;A bem do meu paiz nãc devo mes
ao sul do Iln erio. uarit{, a :\lontevidéo. censurou os mo dizer-tudo que penso. 

dom:nava em Bucnos-Ayres trouie-nos a necessidade de adversario do governo do imperio, o que hoje possa 
. auxiliar as nações menos abundantes de recursôs que reconhecer com wda a cnlroa a rnaileira leal e cav:.lheira 
cooperárão para a execução daqualle mesmo fim com 0 poroue o imperiotem procedirlo em rclaçf: J. ás re!Jiúi~i-
liliperia; a necessid3de desses emprestimos por parte do ~s ao Prata. . 
Braz.il á Republica do Uruguay continuuou rnesmo do- O nobre deput.lldo tratou da expedição onviad~t pelo 
pois da extincÇio do governo dictatorial do g~ncral gov6rno ao Paraf$u~y o do sou z:csufiado. Este negocio 
Dosa~ ; a ass~mbléa geral sanccionou ~ política_ do go• teve uma le-ga d1scuss~o na scssao do anno precedente; 
-verno, autorlsando .esses cmpresllmos. A questão por- o nobre deputado mesmo reconltecou quo não era op
clnto não é tão · p~quena corno o nobre deeutado quer portuno conUnua-la nesta occasião ; devemos portanto 
•_prescntar, a questão é 8e os emprastimos erao de neces- wmente considerar se <> governo tem pro::u r a do defen. 
stdado, se o Brazil poderia conseguir os finti que ti aba dor os legitimas Interesses do Estado em relação áquclla 
em vts ~ . • • · · · , . llseguldo tudo quanto se poderia . 

o Sa. BuNolo ; -Que a n_nai nenhuns forão. esperar que ell13 cor.soguisso. Me J.•&rece que o nobre de-
. putaclo não mostrou que o. governo tclnbn sido menos 

0 Sa. TAQUBS;.-. ·• .prescindindo dos emprestimoa. 0 zolQSO em sustentar os interesses do imporfo; quu nada 
· uobié depttladct-1lpplaude hoje a proee · . · .. 
nrno de nlto continuar nos emprestimo11; para aprec ar feltas com 0 Paraguay Jl.llgo qu~ puoii\ o govc:-no a salvo 
-poró.ni os actos. anteriores, o n~bre. deputado dovori& de qualquer censura que neste ponto lho queiriio ctirlgll' 
nvahar a neces~udade, a convontencta que havia neste 80u11 adven~orlo;,. 
prooedhneuto ; porque nlo se t\mprestou hoje, nio se· o nobre dl'9utado talvez nllo dósse toda a lmport~n 
gue-se que se fez mal em emprestar bontem; porque o ela que mt~rcce d qucslio de navcgaçio 0 comrnerclo 
governe entec.deu quo n:lo devia continuar··· que servi o de nssumpto aó ultimo tratado assignado 

O Sa. BuNDlo: -Censuro porque foz primeiro. nesta oOrte olitre o Druil e o Paraguay ; mo parece on-
0 Sl\. TA.QuEs:- l'ardÓe-me o nobre deputado; a tratan\o quo é esta questão a primeira cgpibll que temos 

conclusão que lira para a nio continuação do emprestl· com aquclia ropublica .-
mo nio é loRica; é preciso namlnu as clrcumstan(}las O nol>ro deputado por Um considorou o os lado dus . 
de entlo para avaliar a convenlencla o a nocolilldado rondas publicas o das d6Spezas do Estado. Qmmto ás 
dos eroprostlmos: do quo o gov.erno faz hoje nenhuma rondas publiMs, dhi~>O que ella:~ lêrn ido em coustante 
conseq•\oncl!l se pôde tirar para JUlgar o que fez enlao. cresolmenta1 mes quo l'.S dospezas tôm_ taml>em crescido 
· Continuando a qpreclar oa lntõre~os do 1Jrazll no Rio de tal moao que hoje em 1uger de s•1l>ra temos um 
da Prata; disse o nobre dep\\f.4do que a poliUca do go· cüfl,cie, quo só com a expedição do Paraguay se gastá rã•, 
verno tem sido fatal, des.asfrosa, naquellas paragens. 6.ÕOO contos; Nilo e~tou 1tabilitado para formar um juizo 
Ouaes sio o~ grandes ínteresses do lmpsrio que consl· a este respoito, ~·as qualquer que seja a ~espeza que o 

. dera o nobre tleputado no Rlo 'da Prata 't Ser& o protec- governo tenha feato, me parece ba.ver mu1ta exageração 
toralo do Brazíl? quaes ~orão os fins que teve o Brazil nos calculos do nobre deputado: pó de mesmo nestes 
aux1 1an o com os seus . recurs s o . - · - · 
guay ? Erão collocar este governo n'uma situaQão de
pendente . do ímperio? de certo_ que não; o governo 
aeclarou que o fim do imperio reduzia-se a promover e 
auxiliar a or~anisaçã9 regular da republica; ó o que 
parece .que va1-se roahsando. . . . 

· Disse o nobre deputadp quo perdémos ali. a nossa in
fluencia ; mas etn que consist:l ella? em fazer. á nossa 
vontade presidentes .da republica? não de certo; a nossa 
innuenoia hade manwr-se b.O Rlo da Prata por meio de 
ac\oa justos e desinteressados. Depofs dos ultimos acori
techiientoli que se dtH'ão na Republiea Oriental do Uru. 
guay vejo a mesmo linguagem para o lmperio que antes 

fazião : o nobre deputado sa o quo o exercito c 8t·mada 
percebem sempre seus soldos, t êm direito a certas van.
tagcns, quer sirvão no Paraguay, q1,1~r e!D qualquer 
ponto do imperio ; as despezas c:xtraordmanas que ac
crescérão por occ.asião daquella expedição não podem 
chegar ao pGnto elevado em que as calculou o honrado 
deputado .•. 

O· Sn. Da4NDÃO : - v. · Ex. tem dados como eu, está 
no mesmo C8SO. . • · ' 

0 Sl\. TAQUES: -Se tenlto tantos dados, como o nobre 
deputado, sé não ·estou autorisado pàra defende r os 

li 
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aclos do gvvcrno nc:sta parto, o nobre deputado nãoes-·. p_regos {JU~licc;>s sejão ~ervidos distinctamc~te; a quM
taria autorisado para condemna-los; quem não tem' tao é se o servu;o pubhco é bem ou mal fedo dando-se 
dados não pôde nem approvat· nem reprovar; a questão, accumulações~ se os altos funccionarios que a.ccumulão 
assim niio púàc ser tratada, póde ser um bello campo· .diversos ordenados podem _ou não pree~çher satisfacto-. 

ara o deputado ·que se colloca na ooposição como o riamente ditrerentes empregos. Nem isto' interessa algu-. . . .. . . 
para a discussão .•.. 

o Sn. Bt\.\NOÃO:-:- o que é certoó quo a despeza se 
fez o não podemos determinar a cifr:a: . 

O Sn. TAQt'ES: '-- A despeza havia de fazer-se; o 
nobre dcputàdo não rcnsurou o acto, censurou a des

peza .... 

censurar as .classes el&vadas dos funccionarios ..• · 
ô SR~ · BnÁNoÃo:-:-Não são. declamações; são factos, 
o s~. TA!!URS:- São factos que estão em toda a ~~ssa 

historia administrativa. Quanto á despeza com a epidQ.
mia, o nobre deputado não tn~ _Pareceu censurar o go
Yerno pelo que;despendeu: cr~ao que o nobre deputado 
com sentimentos tão humanos niio poderiajámais. ceo
~urar o ~overno do seu pa_!z. _p~l?s. soccorros prestadoS 
a bumamdade em qcadra tao dtlliCil.. • " 

O SR. BRANDÃO: -:CP.rta~ente que não, ain4a ·quandO · 

gasto. . . 
O Sa. TAQUES :-Nas mãos d.Í goverrio não estava aca· 

bar de um o) e com a epídemili·, nem evitat. ue ella 
tnva tsse o pa1z. . . . 

Dadas as circumstanCias que se derão, o governo ha
via de tomar as medidas necessarias para minorar os 
sotTrírilentos resultantes do mal, sem poder prevooit 
. . _o, . sem po e r 1mpc . u· que em a gumas oca a es 
de1xasse de c!tegar a sua acção salutar ccntra esse te.r· 
rivel flagello. . ' . 

Era possível, quando o cltole,·a-ntorbus . invadia ao 
mesmo tempo a um grande numero de cidades, viUa:~ e 
de muit~s pequenas poYoações, quo o governo pudesse 
attendcl a tudo o em toda a parte immediataménlc'l Quo 
providencia queria o nobre deputado que désse o ilhxs
tr'ado presidente da sua provincia pala a cidade da Vic· 
torin, acommuttida por um modo b.;rrivel, e para ond6 
não h3via facultativo algum que quizesse seguir? ·:· 

I. 

questlo. 
O ultimo ponto ciu quo tocou o honrado deputado foi 

o da colonlsação. Ora, eu creio que o honrado dsputado" 
tambern tratou desto assumpto por accidente, e quo na · 
discussão do Qrçamento igu~lmente teramoll o<:casiio 
mais apropriada para nos occuparmos desta IJlaterla. 
sem duvida de grande importr.ncla. Creio que. o go
verno tem feito todos os esforços a este respeito; Não se 
faz uma revolução no systema industrial de_ um paiz tão 
rapidamente como quer o nobre deputado. · 

Não era possivel mesmo que a deflciencia da popula• · 
ção causada pelo c1&olel·a-mo,·bús so .achasse já supa 
prida por braç.osestr3og~iros import!ldos no nosso pa~: 
õ pr~ctsQ portanto que o governo persevere . nas suas 
~e!Itdas, e CS\)eremos os s~us resultados. ~stou pe~ua
dtao que as vtstas do governo P. este r J!;petto l:iãO SlDCe· 
r as; que o governo, com as autoridadt>s ~ubalternas que 
dévein ser ouvidas nesta questão, examinào com todo o 
zelo · Uaes são as rovidoncias ue mais convenien\é· 
mente devem ser empregadas afim de preenc er-se .a 
população que nos vai faltando. _ . 

Não estou persuadido que a acção dos proprietarios 
só por si seja bastanto para que se dé a necessarin colo
nisaçõo; croio que em principio o governo tem necessi
dade de gastar mais· alg\llila co usa, influindo mais. diro(l
tamente para a emigração no nosso paiz~ Depois que a 
cm1gração estiver encarreirada para ·o lmperio, o go
verno terá menores sacriflcios n fazer, à os proprieta· 
rios te_riio de dospen~er menos.· A pro,•lnoia de S, Paulo 
nos offerl.'~e um e:tomplo bem frisaD;te a este respeito. 

N1iquella provinoia- o · govm•no procurou entendeMo 
com um cidadllo blistante relacionado_ ·em a~guns pontos_ · 
da Eu1·opa, d'oudo a colonisação nos vem em maiores· 
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cala, e o resultado tem ~orrespondido aos . . desejos da 
provincia;~·pa.I:"a. alUAem. affiuido gnmde numer:o de 
colonos. ·· , · · · , . . . · · · · 

O SR. SA'RAIVA :...:...Neste asstimpto. é a mais feliz do im.:. 
perio. . · · ' .. · :· · 

tendem-se direc,tamente com os agénte!l que na Európa 
estão encarregados de contratar colonos, fazendo éii
commendas dos colonos de que preci!l!o ~ e seguil_do . .. - . . .. . . ' ' ; . , ..... 
c ia apenas te~. de prestar na Eu.rQpa· ,a. fiança d9 qu.anti· 

. tativo prec{so para ·a passage~· .e alg~ID ·adia!ltam~w_to 
.ao~ colonos que são ~n~ommen.d~dos ,Pelos.f~ze~~élro~ •. 
CUJ.a: desp~z~ 6. dep01s .mdemn1sada'.'por esscsl'tzendei-: 
ro~ n.a ·p.rovmc~a. · E1 Já um progrésso que ~pr~2e1.1taa 
provtnCJa ~e s~ .P~ulo relat!\'am~!lte â coJQA\ísaçao.. . 

Nas outras provmcia~ do_}mp.e_no, aohd~ ~"loba ali:! da 
est~ systema, a ~olo~i~açao nao podet·a ser .:att.rab1da 
sel.ãó pela acçHo directa· do governo. Os doc4mentos que 
por parte do governq têm sidosubm~ttidos Tt ·camara 
mostrão que. elle de~eja 'empregar neste ohjecto os !e· 

· cursos do a:z em ma1s lar a escala. Estou· ersuad1do 
· que I) governq não pede s mente pa,r~ngurar .no <irpa· 

mento o al~ar1::.mo elevado que propoepara o.se~;,vJço 
- colonisaç.ao,- e sim para que clla se realize. 

Não me occu arei Sr. residente o ultim onto 
~ue ez O O ~CCtO O iscurso do nobre deputado, téla
llvamante 4 di·l'isão dos tirmJlos. Entendo . que-: ~ta 
questão nada interessa á camara dos Srs. deputados. 

-
O SR. TAQUES:- Ao menos me parece que a questão 

da· divisã<f dos circulas não deve influir no voto que 
temos de dar a respeito da polltlc.a áo governo nesta 
tiCCD!!iiio. . . . . . . . . · . 

Um illustre deputado por Mir.as·Gcraes oiTereceu uma 
emenda á. reSposta ao diséurso da corõa~Pela minha 
parte declaro CJ.UC não rossc . Vó~SJ:' por essa emenda. 

O Sa. BRANDAO : - !'. ~:n eu. · 

deve1· de declarar-me em hostilidade a todos os actos do 
ininisterio. 
• .Se outra fosse a nórma de minha conductabão expri• 
~ifia· a opinião geral, que nós enx:er~amos e s~ntimos, 
<p.Je a. camara parece roflcctir, deseJando oppor-se ao 
ministerio quo ousou aceitar algumas idéas da o inião. 
· , . · . 1 s e e ·· 

procedimento. Guardando portanto a · espectativa em . 
que ·1ll.e coUoquei, desejando que o ministerio cornpl~te 
a; sua pol~tica... · · 

O. Sn. ANGELo. RAI\tos : ~ Apoiado. 
O SR. 1\IELLO FRANCO: ......... que realise suas promes

sas, tod11via, como não tenho colllpromissó.algum além 
do que mo impuz, e vem a ser, aguardar unda os actos 
do ~_inis.terio, farei algumas observaçues a .respeito. da 
poht1ca mtcrna, c tambem da e:iterna, o mais resumtda· 
mente que p•.idcr em attenção ao tempo de que . PossU 
dispôt~ .. · · 
· Pensando desta fôrma, Sr. ~residente, me parece que 
se o ministcrio tiycsse reflê"ét1do mais para as circum- · 
sta!lcias em que . ~esde o anrio passado nos acbam~s, 

o ' 

tambf\m as manifestações de syst~matica opptlsição da 
parte de antigos correligionarios. Refiro-me ao assumpto 
mais rave cta ad~alidade: 

collocClu-se â frente do uma reforma que a opinião libe
ral ha muito tempo se havia pr.opósto levar a effeito: 

ue desd~ então. cu~ e. tod?~ os meus amigos, com leal-

O Sa. RmEIRO DE Al.liDRAbA : -Apoiado. 
O SR. !\IF.tto F'n,\NCO:- •• . o auxiliamos com todas 

ns nossas forças ; fa?.cndo com ·nossos poucos votos 
. approvnr nq\wlla rcfor~a, _promcttemo~ ~am~em con~ 
tinuar no mesmo propos1to par~ 9ue o mm~steno Jeva~se 
a seu terrro a sna · nova pohbca. (Apo1ados ) Assam 
pois! SF. prc~idcntc~. ~odifico~·se .radic~lmento a imp01· 
tan bssltna lc1. de cle1çoes ; a lm que regula ó a base do 
syste01a quo nos rege, embora lhe falto muito ainda 
para expr1mir·as nPccssidndes do pai:t; fez-se entro~anto · 

. . . . ' l ana os 
interesses geraas os indolo "'do systcma representativo. 
(Apoiados~) Suppondo por~m quo o m.!nisterio tem. Qons 
desejos, o procura acortar, mo parecia qu3 algumas me-

. oll a ad ara sa estado do 
d~sconflança Fiernl, cuja cxistcncin se ni!:o póde contes
tar, nllo existisse ou tivesse do todo dcsappar!lcldo. 

Senhoras nós sabemos qu~ o poder J~glslativo depo
sit.ou nas mãos · do governo uma arma que pbde. ser fatal 
·ao pniz ·a divisão dos circltlos; e como nilo temos esta
tisticas' nem possulmos ns base~ indispensavols para so 
poder levar a cll'eito a execução do lao hnportante \el, 
parecia, repito, quo o ~inlsterlo deveria tor~ tomacJ.o 
providencias que gnrnnt1sscm a melhor oxocuçao possa· 
vel de uma lc1 quo tanta innuencía ha do ter. 

Senhores nós temos observado quo em assu~ptos do 
muito mcnÓr importancin o . minlstcrto ha pt·ocurado 
ouvir a oplnillo conscienciosa do homens illustrados, 
tom procurado cscla(eceN;o c~lm o pnrccoa· do capncl
dacles quo niio faltão no palz; o será por ventura, de tão 
peq:.~ona monta essa lei que tem do mudar n·fnr.o piJll· 
tica, quero dizer, o systetn~. da eleição dos t•epreson
tantês do paiz, pnra que o govor·no so contentnsso upi· 
camente com as infot-mnções dos seus dele a dos? Não . -

Deixando portanto aos senhores da màioria que BAIÍl· missões importantissimas, l' dispendiosas se tom nomeado 
pro commungárão a mesma 'polltica, que até o anno ·para au:;.:ihar no govel'no com ns suas l~zes 't . 
passado concorrêrão juntos pera levar o paiz ao estado E se isto s.b tem feito, e se ha de contmuar a í~z~~· p~r 
c~ que o vi0:1os, de· vencidos e vencedores; dei!ando; · isso que o ·gove~.ao ~recisa do concn~so da ·9p.1n1ao Jl
dtgq~ ~r. prestdente, a esses a tarefa da opposiQa~ sys- lustrada d~ pa1z~ d1go eu q~a em mmha op1?1ao com
tomtth~a, e das censuras vehement~, vuu aprovettar o · met~eu o mm1steriO u~ erro mdesculp~v~l deixando. de 
pouao · tempo ·que tenho para dazer franeamento que ouvtr a todos por me10 de uma comm1ssao, que unlca
aindtt•não tmilio .motlvó para abando~ar ~· ~osiçilo em mente por a~o1· do sy~tc~a ;;e pr_~s~aria . seguramento 
que me. colloquet 'da qual entendo ~amda que melhor 1 em cada uma das provmcms a aux1har-lhc, p~estando 
posso servir 110 meu patz. . . · . . · . ' ' . . a .5\:lUs ,delegados os •esclarecimentos neccssanos; em 

Assim pois~~S~. preslden.te, ~e me insc.revi como ~na:-> c.ousequencia deste erro pro,·ém seguramente;. ~ .es.tarlo 
dor da oppos1çao, não foa -por entender que os pr1nct- do desconfiança que todos sentem, que ó 'HSIVOI no 
pios qut~ sustento. e sustent.el sempr.e me: impuqhão ·o p,aiz. 
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Pat·ece-me que se não pódo contestai' que desde.· qu(t que têm a c~ragem de. yi~ _ nestes bélncos manifestar suas . 
um presidente de província qulzesse arranjar a eleição j(léas, e estigmatisar ·os actos-desregrados ae qualquer 
de uma maneira que lhe con-riesse1 ou aos seus amigos ,a!:Jtoridade, ~em se irupo~tar evm as consequençias, pa
politicos, o poder:a fazer com toaa a facilidade, , copl~ ·Teceu-mej d1go, Sr• pres1dento, que a :ptudenc1a acon
binando a dtvisão dos círculos dessa provincta no '·s~n:.· solhava .que · esses homens fossem de alguma manei.ra 
tido que lhe aprouves. _ · s- -. · idos e. tív~sem mais arantias_ do ·que se lhe _tém 
trou quando se discuti o a lei, em que eu não pude tomar da<lo'; con;Sóquenteínente entoo ·a eu que, vts . 
parte. · · o governo 0ncontrado um. ineio· de consultar ~ssa opi-

E seguramente pat'á seévitar o estigma de parciatt- niao _do_ uma· tgjtneira qti_e me pareci~ convir aos P~li1i-
. dade, ·a censura que pôde r~cahit . sàbr cos interesses ao .monos· se nomeasse umn commtssao ·· 

eleição favoravelmente pra o lado do Sr. deputado . · 
terá sido considerada imparcialmente no circulo de quo ó Sa. MELLO FaA'NCO: -:-Quant.o aos negocios internos, 
deYa fazer parte. . . . . ·. . . Sr;presi~cnto, limito-.mé a es5aspoucas·}:lalavras, repe-

. ün~ ainda ~utl não desespero do procedimento do go-
0 Sa. PAES llA'RRETe: -Conhece a divisão 'l vcrno, acreda\0 mesmo que por sua propria dignidade, 

. . () ·SR. MKLLO FhANCo :-Não a conhcoo porque ainda em consequencia·de seus compromissos . ~ por sua. p(lsi
nii~ foi publicada; o que dizia c o quo digo é que seria ção, ello é tão inte~ado como nós a··ctOcretar um re• 
JDUl conveniente quo em cada provmcia se organisasse gulamento . conveniente sem· consultar os. interesses .de 
11ma eommissào, compl)s\.a de indh>iduo~ que conheces- · fa~\5es que tantos males ~m ·uusado ao palz. (Apo,a-

. sem a topograt>~ia e população .• d~ssa ~rovincia, e ~o- dos.) · . . - . ~ . · . 
brotudo ~ue na~ fossem todos 10\cressa~os a arraDJ~r Relativan:umte aos negoc1os .externos · eu pedirei ' li-

_--;e~~~~d~c~~~n~~~l=m~o~r~~~n~c~ia~o~c~®frs~e~u~~~n~ciia~,~c~o~ntio;r~m~e~~oo;~~~a;o~b;o~n~r;~omin~~oq~~p~~~~~h~~h~ QConselba interesses mesqum l!JS: uma commtss o es s eelntas obsernoõ&S. · · · 
flOdia .prestar opthnos serviços 110 pniz e au:..lliar vanta· Senhores, é sabido que uril ~stadlsta importante foi 
)osameute ao ·govorno ~... .. · . · · snca.rregado de u~a lnf!!s.Ao._extrao.rdfn&rfa a Paris, que . 

ali se llC'ha ba bas\anle tempo; e S6$Urtuneate a nornea-· 
• o de um cidadio ~omo é o Sr. · Vtscoade de Uruguay, 

signUlca que S. Ex. fóta incumbido de assumpto impott · 
O Sa; MELLo Fa.ücco :-Senhores, ou votei por essa tantissfmo; isso demonstra a sua posiçlo, demonstra o 

lei c d~claa·o quo nlio estou arrependido de assim haver nlo ter sido incumbido dessa Diis8ão ó nosso agente re.:. 
procedido •• •. \ .. tpoiados.)' · · sldente em Paris. Não entrarei, Sr. presidente na coa-

O sa. IÚBEIRo 08 A.NbÚDA :_se . pudesse ia veniGncia ou n3o conveoieocla dessa missno, ilmito-mo 
f 1 · · cu vo r · a perg11ntar ao honrado min\s\l'Q ·sendo exacto, como 

ce_m vez~s 0 ar 8• · · 1 · eu supponho, que o Sr. visconde do Uruguay foi a Fran-
0 Sa. MELLO FaANCO: - ... o quando acontecesse que: ça tratar da questio de lim~tes que tentos com aquelle 

o ministQrio . por . circumslllncias q11e . não são do doml- palz, se por .vantura $, Ex. conseguio algum resultado? 
nio publico,· abusassa· do arbitri<l que lhe faculta a lei~ Senho~ deado o aono passado ouvi p9r muita3 ve
nem por isso . o palz deixaria-de gozar em grande parte ze5 sss~veraçõea que.o Sr. visconde do Uruguay; par· 
das vantagens que essa mesma lei lhe proruelte (apoia· tlndo ~ra farfz, molltrava·se convencido áo nen~um 
elos); apenas poderia acontecer quo não cntraESem para roauttado que traria pura, ,o pal~ sua misslo;. alle que 

· esta caaa alguns tndlviduos que uma ou outra locallda· por tanto tempo P."'sidlra : a repartlçlo dos negoclos 
de d~sejasse,_ mas . isso não seria mais do que a contf.. ex.ternos, nAo podra seguramente· Ignora-lo. , . · 
nua9ao daqutllo quo em grande escala se tem feito ató G«atou-se entretanto. nlo pequena quantia com essa 
aqu1 (apoiados), seria .a continuação do systema de que missão, e consta que o ~r. vlsconde do Uruguay. nau· 
.tazic uso para . conquista eleitoral' · por meio da foroa1 fragára completamente nella... . · . . . 

ue ultimamente já se não contentava_ s~ com o numero 0 SR. BRA:~olo:-Na missão de Franoa? 
t - . . 

ponto de fazer tambe01 alguns supplentes, para que O.Sa. MELLO FRAnco: - s_im: que não consegüira o 
nenhuma voz do partido que llie. fosse opposto se pu"'' b·atado de li01ites .dtt quo-fôra incu!llbido. . · 
des~e levanta-r neste recinto . e protestar contr,a os abusos ' Sin.to, Sr. presidente, . que quando um. Brazileito Uo 
e ~rimes que em nome da ordem e autoridade se ·perpe· distineto como é o Sr. visconde do Uruguay,.não mere- . 
travão com inqualificavel audacia. · (Apoiados.} - . cendo a honra de tratar . directamen!e com o mini_stro 

. . Ell !lcreditei, Sr. presidente, e espero ainda que 0 mi· de estrange~ros d~ .córt~ de, Fr~nça, o hOnrado,. Sr.· Pa
tus\eno, no regulamento que deve brovemen\.e pubU~r, raphos aqu1 D~ l_\1o _de Janeiro JUl_gasse conven~ont~ •. no 
trate de. considerar os. interesses get'llos de prc!erencia caracter d~ mmastro de estrang~'ll.r:os do .B~e.zll. tlidtar. 
aos parbculates. (Apotados;) Pareceu~me 6 eu acr·edi- tom o env1ado . da gran~ r~pub.hca .do Par~guay, sem 
tei sempre, senhores, que á vista da calma e da trans· . que tanta ~opdescendençaa t1vesse o !es.ult&.cfQ que era 

· formação que observâmos, quando se consegue uma de. esperar. 1&\o é, a declslQ da 9-uestà"b. 1m~_ortante que 
IE!_i de tan_ta importancia com 0 cooc~u:_so .de homens que emos com aqueUe Es~d?, ~ de hmites, •• 
nao se occuiUlo, nem fazem opposJçao de corredores, -0 Sa. BuNnio :.....;Apoiado. 
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.. . - mea a pa.l'il a coroação do rei e Pot·tugal • nadá dis5o, o nobre deputado sabe mais do que o. go
vt~rno ~ e creio qtie tàmbem mais do <IUe o prop~lo 
Sr. v~_sconde do Uru ua ; o Sr. visconde nao·(em no• 

Sa. MINISTRo nos. NxGoc1os EsTRANGHIROs: -Tinha-
. s em· Lisboa um ministro plenipotcnciario. · 

exttaordinario.pe ir-á JtJg1aterra a sua coadjuvação, ao te~[lO adoptad~. A camàra 0~~ aindlg; P~~~c~ :fl~r? 
paiz que, apooar dos insurtos que :raz ás nações fracas, 
está boje· a ·mertê da França.... . . . se que temos despendido som mas \:Xtraordi na rias, c isso 

. . . - ·.. . . é lncontestavel. . · · 
O. Sa •. M. tN~STn. o. nos Nsaocro.s ·.B· ~tu.NGEIR. os:- A ne- . ó governo conseg .. úio a.· lguns. tratados,. aspccialmente 

goc1oção está pende~te, como _eu d&sse_no 1'3latorio. com o.Uruguay, que nos o devedor de ~raodes quan-
0 Sa. MELLo. FIUNco: - E lnfelizmente ou creio q~ e ·tias; entretanto, achando-se as rendas d a'UJelle est.ldo 

~·tratado de :limites ·~ não ha .de conseguir act~al-. hypotllecàdas a diversos, e ultimamente ficando hypo
mente senão por meto de conct~SSões ex.lraordlnar1as. Uu~cada a oits\va parte da renda da lllfiüidega de Mon· 

Eu deplorava, Sr. pr-ssidente, que uma interveoçilo tevidéo á . nação. b1'1tannica, pergunto ~u &o nobre mi· 
bll.Ing1atex-ra. fosse solicitada por todr!s as considera· nistro se elle tem feit(1 alguma cousa pará fazer entrar 
ões; nndo co a nós tratão O!i a entes da uelle paiz, no the.;ouroassommas des <Jndldas com a uelle.Estado· 

a manerra por que a slo o& nossos represou ao s ra- se teve coobeeimento daquollc fa~to aotcsdostia públi· 
tados, de ~anoira .que nlo. p~de dtdxar de revol"'r a ca9ào{. ~se pelo mouos o governo do BrL»zil saboquando 
tod~ .coraçao brazllei~. tt ~~nda ha po~co tempo em prmc P!ará o ,l\staqo do Uruguay a pagar-nos ao menos 
um ornal de rande c&rcula ao o.Illustra (1, tratando t~ 1'6m1o la al das som mas uo llle temos fornecido. 

e umll ncçao a a pe o or · a re, a coost era9no arece~me 1sto e a guma imporlanc u, porque üllo sei 
eom que tratára a t~os os diplomatas, meno~ os. 'do· ·que papel fazemos observando aquolln .rcpubllca pagar 
Mexico e Brazn1 de qtl6 ningtum fa.z caJo, ~·z o JOr· a outros credores, e não lendo nós n\Jm a esperança de . 
oal que acabo ae oitar. · que em um prazo dellnido dcvom.os rccobcr ao menos 

O Sa. MlNlsTI\o no11 Nsaoc1os EaT~U.NGBUloS:- Isto parte dOB sacrUicios que \emos ftu\o por cl\a. 
nio ê bUCti) • 0 mlnls\ro do nrun tem a conside~·aoão lgualmente, senhores, mo pareca quo as quantias que 

· q\le lhe 6 devida· · · · · · despe.nd~!fiO~ .Para ch.,gar a um accordo com ~~ Para· 
. • . . . · ·· guay !orao. lnulllmente gastas. Pret.ondlomo:~ um tra· 

O sa. 1\l~tLo FRANco.: .;.J N~o dlgo que o governo da, tado. de limites e esse tratado se uào conseguia, fez-se 
Inglaterra mterviesso msto dJrectamente, mas crel a o u~. t~lltado de ~.avegaçi\o e. <'.omm~rclo., quando a que~r 
nol»re ministro _que uma .folha l~portanttae. tma, m~lto tio .ilgl)or.lante v.ara o B•·a~1lora1 o contanuo. ainda a ser. 
Uda .na ,Buropa e na America; assun so pronun,clo\0, e o trata(lo de !hn1les ainda ilOnaentc, somso podtn- pre· 
que o·procedlmbnto:dos asentes da ·lDglaterra ncs tu ver. qual sara Q.seu termo. Eu podh'ia portanto ao n~
c~r:que o governo. d&queUe palz nlo é lndliJ~ren\e a bre ministro, no <;nHo . de te_r posslvol, que Uvos9o a 
&lo eslranbo procedlmente. . . . bondade db dizer-me .quaos sao suas ospcranoas, liO;por 

-Nio estamos a!nda, cumpre contessa"'ln, em poaiçlo- ven\"ra ac~dlta que em um prazo quo nllo 11eja o.bsolu- . 
de resistir van\aj!JS&'Ulente âs for~s de lngla\er.ra, má&· taanenLQ lndeftnido so poder~ l'OSolvor. esta qu~t~o de . 
eatl!moa em mu1to bom est.ado de protes'Qlr contra o U~lles, quo tan~os dosgoslos .dorào ao Drazll1 sem noces· 
abuso da força quo pór ventura .. ~lia . queira ·empre(lar llidàde, unloamento PQr causa !Ja má go•·cnc1" quo &Ivo· 
cdntra nós; t\Stamos em~ estado de poder fazer valer. rlo os meios ue devião rcsolvd·ln. · 

2S 
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At~h\. em 2'1. de. M:do 

PRESIOENCIA DO SI\. VISCONDE DR BAI!PB.NDY 

A' húa do co~tume, feita a chamada, achão .. se 
. . , ' 

Wilkens de 1\fnttos, Silva Guimarães, Sayão Lobato J':l
nior, Travassos, Livramento, conego Leslr Cunha, Mar4 

cellino de Brito, Carneiro de Campos, Macedo, ':fbeo4 

philo, barão de Maroim, Jos · · · , . 
Souza, ·lJrusqtie, Luiz Carlos,. Pe reira, Gouvéa, Hypo 
polyto, FIE!ury, José Mathias, Antoni~ Candi~o, Pacheco 
Jordão, Ribeiro, Dutra Rocha, Pere1ra da Silva, Salles, 
Azet·edo Coutinho, Titára, Sayão Lob11to, Pereira Jorge, 
Luiz Soares, Horta, Leitão daCunha, Antonio Carlos, 
Rodrigues Silva, Luiz Araujo, barã~ ·de M~uá, Pa~a 
Santos, Pacheco, Mendes da Costa, Ltma ·(I Stlva Sobr-I

. nbo, Z~cbarias, Saraiva, Fernandes Vieil·a, Dias deCar· 
valho, Jacintho de l'llendon~a, Monteiro de Barros, Mar-
tim Francisco c r.oncgo Silva. · · 

O Sa. Plu::swt:tnK declara, ás H boras não haver ses-

~ ...... -. --. -

Aêta em ~8 de Maio 

PRESIDSrtCIÁ. 00 SI\. ''ISCO!'(DJ: Dt BABPE!'(DY 

A' hour do costume, feita a chamada, achão·se pre· 
sentes os Srs. visconde de Baependy, Paula Candido, 
Wiikens de Mattos, Teixeira de Souza, Pedreira, Sinim
bú, Fr.rnandcs Vicir~, Zacbarias, PacbecoJordão, Vieira 
de Mattos, e Paranbos. 

Os Srs. ·l\fagalhiles Castro e Cerqueira Pinto partlci~o 
não comparecerem á sessão por doentes. 
~ ~SR. Plh>SID&NTE dccla.ra, ás !1 horas, não haver 

..... 
Sessão .em ~7 de Jfa~o 

PRESIDI:!NéiA. DO SR. \'ISCONl>E DE DAEPEMD'!C 

Sv~lai . .Uilo.-Ea..'.Peàiente.- Pedido. de -urgencia. Na· 
cioualisa.çélo do commercio de ''etalho. Consid6· 
ra{Cfes do S1·. B1-atadl7o.-Ordem do dia.--fromoçõe.t 
dos I.Jfflciaes da U)'ntadu. J)i:WUt'MI dos S,·s. Ri· 
bei1·o de 3•ndrada, e tninish·o da marinha . .-Re.s
post.1 <t (alla do tht•ono. Disctwsos dos Srs. nii· 
tlistro tlos 7legocios estrat2gei1·os1 e .Andr& Ba8tos. 

A' hora do costume, feita a chamada, achão-se. J?re·-
. sentes os Srs. visconde de Baependy, Paula Cand1do, 
Teixeira de Souza, conogo Leal, Macedo, Botbosa,. P a
checo Jordào, ,.ieira cfe Mattos, Wilkens ·de Mattos, 
barão de Gurupy, Bandeira de i\lello, LivraliiRnto, Lima 
e Silva Sobrinlio Leitão da Cunha Luiz Ara · ·;;. 
nas; arao o aro1m, . . da nocha; Martins Feneira, 
Pinto de Campos, Mendes da Costa, Paula Santos, Car
neh·o do Campos, Paes Barreto, Silva Guimarães, ·nutra 
Rocha, Andró Bnstos, Martim Francisco, Octavhúto,. 
Brusquo, barão de Mauâ, Pedreira, Rodrigues Silva, 
Gouvêa, Salles, Luiz Carlos. Figueira do .MeHo, Saràivà, 
Fleurr, Angelo Ramos, Antonio Candido, José Mathi$s, 
c Sobral Pinto. · 

Compateceooo depois os Srs. Monteiro de Barros, 8.)
lisario, ·Pereira Jorge, Pereira da Silva, Paranaguâ, 
Borges Monteiro;Dias de Carvalho, vigarío Silva, Brêtas, 
Casodo, Sinimbú, Pacheco, Fausto, e Mendes de Almeida, 
a bre-so a se[)são. 

.• C_omparecêrão.depois de aberta a,sessão osSrs: tn
tonto Carlo~, Jacmtliode Mendonça. Fernandes ·V1e1~. 
Brandão, Barbosa da Cunha, Paranbos, Horta, Luu; 
Soares, Barreto Pedroso; Brotero, Sayllo Lobato, Na:. 
.buco, Jansen do. Paço, e Henriques. 

SB. 1() SECRETAI\tO dá .conta do seguinte 
. \ 

Um officio do 1° secretario do senado, communicando 
que S. M. Imperial consente na reso~ução .que apprOV!J. 
o contracto c.elebrado pelo governo 1mper1al com o ge 4 

rente da co~panhia Brazileira de Paquetes a Vapor.-
Fica. a camara Inteirada.. · . 

Idem · do 1 o secretario da assembléa proyincial de 
S. Paula . cobrindo uma representaÇão pedindo a incol'
ponção da comarça de Sapucàhy á província de S. Paulo. 
-A' commissao de estatislica~ · 

collecções de actos le9isJaLivos da.a5sembléa provincial 
dessa · provincia.- A commiss~o de assembléas pro· 
vlnciaes. · 

viando ($HI'erentes J:'lpeis rer..;ettidos por João Diogo 
Sturz, consul geral do imp~rio em Dresde.- A arclii· 
n~~. .. . 

m requer1mcoto e a ria Ca!ldida de A vilez M<r 
reir,a, pedindo a concessão do meio soldo que lhe com• 
pete como filha do fallecido brigadeiro José Ferreira da 
Cunba.-.A• commissào de peosoes e ordonados. 

Idem de Pedro Jrué do Araujo Pamplona êõrte Real, 
estudante do ~o anno pbarmacoulico, pedindo concessão 
para fazer e:r.ame do mesmo onno, o ser matriculedo no 
3°, no caso· de ser approvado.- A' commissão de ios
trucçio publica. 

lslem de J~é lfaooeí Madeira, corr:cio da camara, pe~ 
pindo _augmento de ordenado.- N meq. · 

· Idem de Jos~ Deolin.do Pyrrho, José Joaquim de Souza, · 
e de Romllo José de Oliveira Rosa, pedindo o ·lugar .de 
continuo da camara.- A• mesa • 

. ' . . . rt· 
mlr para entrar na ordem dos 'traba hos, o parecer da 
commissio de pensões e .ordenados approvando o de:-. 
ereto qu~ concede a D. Maria dos Santos Lucas uma 
pensão a.nnual correspondente ao.tneio soldo de seu fal
lecido-marido o tenl\nte do ext'rcito lgnacio l'tfarinbo da 
Silva, sem prejuizo do que por lei lhe competir.· · 

O Sa. Bl\Anolo :- P~ço a .Ralavra para requerer umà 
urgencla.' •· · . · · 

Sr. presidente, o anno passado tive a ho~rade su~ 
rnetter ao crlterio e consideração desta camara um pro~ 
jeoto quo era o· resultado das i~éas que desde 18&3. ten.h~ 
~ustentado neste aug~sto recinto; quero fallar. do. ·P.ro
J6Cto tendente á nac10oaUsaçlo do nosso .commerc1o·a 
retalho, medi11nte certos favores e garantias concedidos 
aos nos:tos compatriotas, para' ~oderem arrostrar a con~ 
currenci.a estran~eira, e apphcar-se com. vantagem • a 
essa · ii:Dporlante mdustria. Suecedeu~ porém, que ~ue 
não pudesse ser discutido em razão ~a e:dguidadG · do 

á benignidade e patr:iotisnío dos· meus honrados colle-·. 
gas, afim de que . consintlo que ·esse r•rojecto sejã tra-
zido á discussão. · . · : · , . , · ·. · 

. Ni'o' faÇo' questão, meus senbores,1 sobre âet11lbés; 
àdmitto ·e·recebQ tcda ·e 'l.I:Jolqüer .idé~ ~ue ·~·oh~ui,i.; ~o~ 
fim a que me proponho e melhore a cclld•ção dos nossôs 
concidadilos :: e ·~iisando' ·assim· me patece' :qutf ':dêvo 
merecer a atte.n~p·:destahonrada caroara •. , :: ... ·· ' ! 

' ~quelle p~qjeçtq, pu .aQ .. ~n~. o. p~osamE)nto .~Pi~l 
que . o domina, . ,~ ~em c9n\ra~~cç~Q . i~partantissl~o;,e 
verdadeiramente nacional. :, ·: ;. : · , ,·, . 

o 'sn. l\JBBJI\o oE,AMDBÀDA.:- Apoiàdo. • 
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O Sa. Bn.&rü)l():--- E, pois, convém que não fique em 
olvido · convé.m que antes de findar-se a actuallegisla
tura .etle sejÀ considerado, para ter a solução que o ·paiz 
reclama·. , . > .: " · 

· · O SR. BUNDlo: -Por conseguinte, con~ando· eom.o 
devo contar com o patriotismo da camara dos Sfs~ de
putados, vou apresentar um requerimento de urgelicia 
(>&r~ que seja hxcluid!l na ordem dos trabalbos, e venha 
a dtscussio, esse projecto, afim de que a nossa popula~ 
ção se convença de. que quando se trata de objeotos lio 
xmportantes. para ella os seus t·epresentantes nio se 
tornão indiffereates. · · · · . · 

O Sa: PRBSIDBlffB:- PRra a· urgencia não é neces'..'lilrio 
requerhnento porescripto;masobservarei qu~se é_para 

tikna preciso que hRja votação da éamara. 
. O Sa. Bu.NDlo: - B' só para isso, afim de entrar em 

discussão amanbi ou. depois. . · 
o Sl\. PRUIDEl'lT&: -Então não ha necessidade de 

votação da camara, porque tomarei em consideração o 
requerimento do nobre deputado. 

~~h . . . 
Fico satisfeito com ella ; o que quero ó que o projecto 

não tlque esquecido. . · 

PRIMEIRA PARTE .DA ORDEM DO DIA 

PROMO<;Õa DOS OFFICU.ES DA. -'BKAD.l 

certo tempo. . 
Ora, é certo, senhores; quo o prazo do dous annos, 

por exem)Jlo, exigido de commando do navios para que 
o ca.-'tão de fragata ou de mar e ~uorra 11eja promoVldo 
a :um posto superior, é uma boa disposição que já im· 
plica o reconhecimento do meritE do oiDçiaÍ a .quem se 
confia esse commando; porque nao é poss1vel que o go
verno ctmfie, durante um prazo tão longo, o commando 
de um ·aavio áquelle o.llicial que não tenha as habilita-
ções 1;1recisas: · . . · 

Assam, se o governo; tendo confiado o commando de 
um navio a um oficial de ois entender ue esse o.fúcial 
não tem o merito prectso para um ta serviço, tirar
lbe-ha o commando em questão, e neste caso o accesso 
deste official se tornarâimpossivel. Logo, a basedo me
rito 'â está revcnida na dis osí ão do ro'ecto ue 
aca o e m nr pe: á qua se ex;ge, para que se realise o 
accesso do oirlcial, em certo• casos o serviço em navios 
de guerra durante tres &nnos\ e n'outros (parll o accesso 
nos ostos superiores) que a él'\ dos\e re u\sito tenbio 
o e avar coruman n o .nav os po o menos . urante 
dous annos ; para quo, poili, nas dlsposJQÕDB que se se
guem dar aulbrisação ampla ao goveroo em certos casoll 
para promover os oillclaes motado por antiguidade e a 
outra metade pór merJto, em outros trcs quartos por 
~tntiguidade c um .por mcrltol o em ou~ros ·flnahneote 
um quarto por ant•guid3do c ret~ 1mr morlto? . . 
. Noto tambem ínconvcnlentei na dl•po»lglo do § 1• do 

art •. 2.0 Diz este paragrapho: · · 
·. Entra . em segunda dlscuss!o o projecto n~ 70 de 1855 a: Os guardas~marinbas passar1\ü a aegundos·tenentes 
_regulando· as promog~oa dôs omclaes da an:nada. . , logo que !enhã<! preenchido at!l co~dlQÕCll ottabelecidas_ 

• · .- .ra. a·se, r. pres& en e, « Será demittido o quo oio preenohor estas condições 

• A9 condições estabelecidas no art~ 1.0 § 1.0 são: ter 
· Sem quo m.., laoa ca~go de impugnur todas a~ disposi.' 0 curso completo de marinha, e além disto ter servido 
ções do presonle prOJ!)Cto, enlre as quaes eqcontro por dous annos a bordo dos navios de guerra coél Qoas 
sem duvfda multas dignas de .merece~m. o me~ v~'of e informações dos respectivos co~mandantes. Mas, per·· 
declarando nlo naosmo quo acho o proJeCto multo arlJs- gunto eu : se o governv nllo qu1ter embarcar durante 
ticam6nto eli.\borado, comtudo tomarei a liberdade ·de dous annos um guarda-mariohá a botdo dos navios de 
discordar do alga mas ldéas nelle. exaradas. . . guerra, poderá es!'ie guarda-mar!oha ser. demittido T P~la 
. As disposições contidas neste projecto ~êm trcs bases disp:osiç_ao do artigo parece q_ue sim, e neste r.aso será 

fundamentaes: a base da antiguidade, a ~ase do merito, demittiM por um acto quo nao dependeu da SUíl von
e uma outra bos& especial p~ra estab~leçer .a po~ibili:-: tade. Assim ficará ao talante . do ftOverno demittir aa 
da de da promoQio pelo serv1ço effectivo. tnos n~v•os da guarda•maainba que lhe pa~ecer, nao fazen~o embai;
armada, o que em alguns casos,mcsmo ~~~. pa~ q~~ e&r {lOr dous annos em na v ao de guerra. E1s o quti eu 
se reallse a promo9lo, o com~ando . de nav1os "\lra.nte, não Julgo connniente. . · 

___ çert.o temp.o. · · . , . .· .. . · .:,, : . . se por vonlade propria o.suarda·marinha não tiver 
· Senbpre~, se a anUguldade ~nta~~o:no..,..baso...UJ.l\~ com~letado o curso, ou se se tiver recusado a embarcar 
para·.a promoçlo. pbde QCarr~~r co~sis!> o.incon.ve!'. em algum navio de guerr.&, acho justo que o governo o 
qient~ de. quG . ae conte o \812\PO, . m.a~ ; n.a.o ,Qs ser.v1ç<?~ demltta; mas no caso do que isto nu o parta da su!l !on
etrechvos e reacs, ~certo ~a~em _que a am~;>la,,autoi;1-: tade, o·sim.da do governo, deverá elle ser dem1thdo? . 
saç,ão dada ao. gororno ~ra ,pr~un~v~r qualquer umf)ia!~ Rep!to; acho :isto uma injustiça, e ó o que o projecto não 
atteQ.dlli;!dO ao merlto, p~~e dadu ar .a ,abuso.s i e mu1!". revine. : . 

, . . · e 1 .a, re.~ me~ .. e . J1o !l. · -Vejo, porém, uma disposição no projecto para 9ue o 
cia\ de marinh eaaaa babllltaoõatt, pode; ou por esp1nto governo .. possa, . dtendendo unicamente ao . mer1t~ do 
<!'? . ll,~l~ad~'gem e ,1)9.\rona~o. : ou ; mes'*o . P.P.f:ttue. p 'so- lDdi;viduo, promovê-lo. . . • . ' 
v:ern9 esteJa conscrenclosamen\e. · P.er.suad.l~o .qu~ q~al~ ·•Entendo .que se deve faze~· isto, o é. quando o official 
q1,1er offic\al .tem as .babilitaoqes pr,~m~~~. e l.d~ _fac~~.ell~ pratica actos de coragem em cõinbate que . são .relat~dos 
as não ten~~ .. Rbde-se . ~a~ a p~o~oção. , S~D;l q'J:~ .~ere.Qa em ordem do dia; o oillcial s6 neste caso, em mmha 
,eraccessQ o omcla.l prom_ov1d~ ••• , I ' , . .. ... , , . , . : •• ' opinião,deverá:serpromovldo fóra das :COn~iiQÕ~S iinte-
. 'lao taoo. a.p p._licaçõo, d~sta theor.ia ao minfsierio actu~l. rzormente estabelecidas. · .· . . . . . 
e aos .passados; ~.mas d1rei . que -como·;temos de,yotar -··Estranhei tambemt~Sr. presidente, a . disposiç~9. ~o 
estas dis~osiçõ6S. para permanecêrem por longo iempo ar.tdl0 do projecto.· v i. o anno pll.SS!l~O que todas as 
como ·, le1 do pab, devemos ~ncara~las .em · reltlCJ~O . a tendenoias do espírito publico ~rao para se estabelecer 
to4os OS, t:Dini&\eri~S . :. quo • O p&IZ -pOSS,!l ter, abSÜ'J\hl~~O a t_heori~ d!iS iDCO.Ip patib.iltdades. & realiza-la ,na .pJatica ; 
completamente :de qualquer appbcaoao ·que se queua veJO· que·dtvei'Sas. dtspos1çoes · da · nossa, legtslaçao ten
fazer à actuaUdade dos mconvenientes que aponto;. ' ~~--q a chamar os funccionarios pubUcos ao exercici~ . .~ 
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roceao d• po!rdc>r & e~ubh lo que t:llti 1110 qunrio 
•·Ir para O<tlll. 

() .\'<11. Ma•~l'A'> ~• M••r•••:- E" I'""'"' quj> oa 
m.RI;traluro • outtu~ ctuw1 ••·oul"(t <tu~ a poUtloa 
o!l$<ar••a i' ci!W•l9 <lo nro1;1'11llr n- pn>pr!Q ri1W' IJIIO 
~~~ti~ mlli!Jrr lllo Juc•'•'''" &a>Hn, Dr•l• elo~ 11 ali ti· 
guldadó ou a lfmJII) d6 !lllrvlçll ~ mull11 (lu e lodo .•.• 

0 S•. nlbU10 O~ \!ltllA U.l : fia I promi>(IO por 
nm'lt<'~ pau r o •r ,.ublr. 

o 1>11. lhlliS"t&l> au .._...,.,u 1- ~ ..e lb" Uur o 
W.po do ~·rvl<,;o ea1 que (<'t...,m \!llltlf•.,a~luo •111. CMU~ 
-m'*""' ~~..., c:<!l'tamolllo •• teOlU'IAfA<>• O !)1'10•'1('10 
cl.> IDt'tll~ a~o di>peii"D 11 I~IIIJN •Jc M'f\ iC": ~,;:..o lar· 
ll!tf"'l .. u IOil>loU qUC piMAI'<III 11•• r<krid.lt OOIIIJIÚSo 
~' ttnJ ~\ollV»1dU4 a l•tt•a·h•• '''-' k~l11 U ârt~. 
-" 110, .atl~uadA~o: 6 JaOI"''"''''I•• ... • r~lvnno, 
pilA u QIIO '"' ullkta.., ulblhl C»lll lóUlt•• ••ul..Litll# f In· 
w .... u. 

A llJSf~l(ll(t dt->turti~O oi A m~•m~ <l'h' Jil Ui>le p~rl 
Oll mllltil ru dD en-rciiP do t•.rn, r oaa pollotl<~ •u col!· 
ocmlat aem a r"mGril •<lmllllriD • lnlu<llca d·• que. o 
axortlto, que 6 <1 ~com o dUT-roh~• d~ Mr um dt 
mAr t r•utro d• t~. i"ab• du "<~·~P.' 1•,-ik'• rclnlnrlu: 
pua unJ o trl'llpo du ~nlço ~..udll riU r~ru:na, U5 
pri'!IUI4'0o'i.l• o DO mini torlu CODb·M!, ,,.,.. oUIIO> alo. 
Chh• qull d~·t• di>J>OliçiO du .. m J>(ril!" all(u!ll :alo 
'"'"o lliutl ro deputado q~ otUciH:f d1 .. annba •••11· 
dAli 01 adDI•t....to, as CIJD.ln,. u m" ·~ dtpluma• 
Uç.as, t\ ... 

O Sa 1\thRIIlO bll .~S~IUD\ : - N~u, n!lo ~to bto. 
0 Sa • .\IINt>"t'IIO 1t I M.+.11i~t11 - Umllu·m~ 11 t;t.l!l 

ohoun~c<5~. awmp<tolaopd~ Qll Ulu~lfB d~~liladQ • .:$A 
Uulraa (1\tllm~lrerel'idas, ltrol& b001'11 dl ft•!"'Od<t•lhll 
aomu rM rõr possl\'~l. 

A dll<lu...,.o nra adhdà P<'la hon. 

<:EOt~1>.\ PAliTE 11.\ OIIDE.\1 00 DL\ 

... 
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u c · • e gos o u , 
ilitO ét tenovaria as hostilidades que outr'ora nos fez, 
quanao não' tinham_os ainda conseguid~ tornar a~-. 
pre&eao dv tt·atlco bo efficaz quanto ó hoJe. · 

Esta declaração do goY~rno brltannico ó de Cflrto in· 
tempestiva (a11oia<~os), de todo infundada (apoiados); 
otl'endfl profundt1mente n lealdade do governo imperial 
a oiados • mas eu não creio ue o overno britanni 

tivesse em vista dirigir·nos um insu to ou uma provo
. cação humilhante, 

0 Sll. BRANDÃO :---E' o que resulta rla not.a do seu en· 
carregado de negocios; não lhe passo da~ outro sen
tido : considerei-a :;empre como uma nota tnso!enta. 

0 SI\. 1.\ltNISTRO llOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS : - Creio 
que essa nota · devc-so considerar antes como uma 
aroeaç.a de recurso á força, pois a execução do bill 
Al>erdeen nao é outra cousa que um principio de guer• 
ra, por uma dcscontlnnça inteiramente infundada de 

a r e rcssão do trafico u ' s · ·-
cfficaz do que tem sido, do que sempre 
se~urão a decisão do governo imperjal 
bhca do Brazil. . · 

I 

creio quo a resposta do 6overno imperial foi a mais adiado. . . 
consentanea com a sua dignidade o com a conservação o--transito fluvial ér.a um direito perfeitO do im11erio. 
da paz e das boàs relações entre os dous paizes., O go- de cujo e1ercicio elle ~e achava privado por uma vioJll
~erno imperjalentendeu quo não devia oppõr a otr~n~ ção da parto do governo do Paraguay, do pac~o.inter
á offensa, oppór á ameaça intempestiv& e infunttaaa: nacional de 2ó do Dezembro d~ 1850. Importactes·iow .. 
uma provocação irritante. Conscio de sua <tignidad" e resses do Brt~zil e · dos seus vizinhos . de{>Cndião do 
da inteireza de seus 11clos, o governo imperial entendeu· .exercicio dusse direito. A ·quelltão de ·'l;nutea lilo ·~ 
que devia. usar de toda a mo~eraç.ão, que devia Pl'OCU•, achava no mesmo caso._ A r~pe!to :deU~.o ;trata~o.d.e 
rar convencer o governo brttanmco de que o seu pro· .25 de Dr..z.~mbr.o de185.0 nao esttpulou senao q\le ~-d.qus 
ce.dim~r.to era viol~nto e injus.to ; convencê-.lo,_ant~ sua governos devião. chegar~ um ·accor~o ~. enit:o .do . .'·.J;)r .. a .. to 
propr1a conscienctn, convence-lo ilnte a opm1ao iJius-, do mesmo tratado, que amda não expiruu~ As boas re
trada da Inglatena, ante o opinião illut;.tradà do mundo1 làçôes entre: os' dou& [laitell não ilào incoiD}JàUveht C.om.u 
ohilisado. , ndia~éJlt~·dO .aj_ustó : odessa · que~o. Uma~rt;nde pa~ 

O SI\. BR~DXo:- Ra muito tempo que se procura· da tfôntesra ·l;fo 1mperi?, com '-eBSe ·~do· es~ · -~ahlral--: 
eonvencer e ainda não ~e convenceu. · · mePtO:'dêmareada; os 'l)~_?ntos ·em , q~e ~ da a <~,nestio 

· .. · .· · · · . . . · . . . •. . · .divld\>~ terreno& p~la ma1or ·pano ~llàgadiCJOS e :fn54dn"' 
os~. :Mil'(I&TRo nos ~lo:GOc1os E~TRANG&J~Qs;-~ls pOJs. bres .~ que se acbà~ deeoccupados.: ·N..e~hu.ms· comm~ 

o mohvo por que a resposta do governo 1mperull ~em mca~àl.l temos Qom o Pi.ra~uay ·pela froatesra de. terra:; 
foi tão Iaconica,ne,m tão eoer-giGa, nem.tào a.lU.ya como as no~a ·pt·inci(Nl~ di\li~es ()Omo· Par~aua-w:~().o~j~ . 

. . · · ·*llá• • ·· .. ·.' : · .... '.·vd::u ·-.. • · ?• .! ~ . 
Hu declaro mesmo Qo nobre deputado que, se acaso o! ·Ajustes delimites muito mais necessarioa. ·ás lloas.!~!! .. 

Bra~il:foe!\e h.oje um~ nação tão forte como a G~-Br:~ ' .lll~ões e i~te~~ .. :~~-!\~g~~jo . estàó,,aJ~··W~~e· 
tanha, ·julgál'in .essa lmguagcm m_oderad~ c~mo· o matt: t Temos questo('s de umttcs com a "BoliVIa·, ,téiDOS ~~"'~ 
óOD:'\'E"niente, porque. a .mo~eraçao o a pJstiQa, a m~u l'ep~Jblic.~s de, Vene~uela ~da Novn-Granada;:tf}mó~~om 

·ver; . sd-bresaiH:m mu1to mats nos actos de unia . na98o as ~uyan~s ~rancet3-e ~nfdeta..' Co~\ ~~D!::d~ "Bs- . 
forte. · .. _' , . . , .>;·'. ·tad~s as nos.Qlis .oom!XlúlileaÇ'ões·'nio_l•oo· ~~·~!'~t 

o' s - B .· ND~ o . ~ Modoraçiio sim mas mÓde'i:ação : s~nao pela frontCJf? amda. nõ~ der.nar.;;)llda; esle~ 8J~, 
. . . .n. RA A • • ' . . , , iftm, port~o~o,- multQ .mtu~J; ~.~pp~Ql~~ (~ P.M~. 
e~~rgt,ca. .· .. . . . . . : ... ·' cesse a op~n.atto doa nobl~td1'1l~~d~ ~8c,l.~r.~1lihn~ 

' Q .. S •. MllCI~TllO . llO~ NKGOCl.OS ESTRANGIDROS:- 0 go~ O g<~V8K:DO,Jli~ . .t~e boje, ... ma~ ~e;~PU~to .\~~PÇ \tnli,a ~ll· 
V,erno,imperltll está persuadidO de que .des~ggi'ayoa~He tf~(i~ .~al.avfs.~dO; p~(~ta.b1't~:r·pf:9C\it·~tt~ 1~~~f.f~dU 
da offen:m que lho fo1 feita do modo ma1s dtgoo.e aoe~- es~s qunstões. · . , · · · ,. : :· ' ·;'~ ·' · '· : · ·: · ..... '. · '.;'.· · .'! •·. · 
tado ; confirma-o nesta .sua conv icçào a opinião· de j..U:Zes As 'dhposlções do; ·go~erno· · i:lo· Pa~~ay· pr-eSente.:. 
tão competentes, pol' sua illustração.e patriotismo, como monte a respeito da quastão de·Uaütes.estã.o .c.Q.Dhootdas; 
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·rit estão os nob· deputados .quándo_ ~ratlo:dé' .a~aliàr. o t . vameiite a~ :• stado ()rie!ll!'l do · nruguay enunci~iu o 
procedimento que teve o governo impe~ial o .ll~il~;pas- .nobre depu~do.o mos~~ JUtzo que Já ,bavJa, enunCiado 
Saaorfazendo .aoom~bar . .o_ ·:sou ple.wpoten~ta.-l.O;-Ae ó anno P,fl)Xu.no passa~o. O nobre, deputado lulga.quf) a 
alguat'a·for~u:uivaU · ':. . .. . ': ·, ''··. . · , , . . .bo~sa ul&rma·mtervenÇao n~queUe Esta~o nao fo1 ·bem 

o.·.- noobre .tteputad pelar provincia. de .Pern~baco acon:~elbad~, que d,ella nennu_m_benefimo tosulto'! para. 
dlése que·€bsa expedição qué'·foi ao. Parapa;y:nenhUDJ os _dous palZes, e somente preJutzos para o lmperto .• •; 
r64Ultado deu, qu~ custou6.000 ou mais co~tosda réia• ·:o~ Sl\, B.aANoXo: -Permane.~o neSsa opinião. 
·9 Sa. BllAKDlO: ~Não garanti a cirra; ~as contas ·0 Sa. l\hNISTRO DO!! N~GOCIÓS ESTIUNGRIROS: -Sinto 

alnd~ n~o vierãf? á' catrlara, nom vi~õ. . ·· · . · · • · bnstaute, ma~ não_p~rcq à esperança de co':lv~ncer ao 
O Sn. 'Ml!'I'ISTllO oos NEGocros EsTU.~GEIBOS :.-E' um nobre .1eputacto da tnJUSttça dt>.ssa su3 aprec1açao • . 

dos or ~&m3ntos mnís flXa erados ue .~cnho vis!o t · O nobre deputado, avaliando a olitica do overno 

. n. - r. no s.. ltGO s . sT~I.ORJ"o~. :. - em v1s a as ctrcums a netas em quB se a c a aqu e 
camara s&be• porque o go-verll<l .tmptlt'tal opport~na- pai;:, o c~ c~nscqt_Jcncia das estipulações subsistenteS 
mente e:r:põz todas as razões que teve para. assim .prooe~ en:tre elle e o twper1o. · . . · .. 
der, a necessidade que havia de ue o.• lellipotencl;lrjo ~t · 1 

raz1 ro, · . . < Q'*ubro de 18&1 o governo imperial soobrigou a pres-
ào governo .do Para.guay, fosse Acompanhado e alguma tar, durante n pcriod.o de quatro annos, o apoio de sua 
força, isto é, fo8S6 munido dos tnb.los indispenaav~!~ intervenção sempre que a paz e a ordem conslitucí~nal 
para evitar qualquer nova oiiensaã .dignidade nacional. daquello.Estado 0 redamav\1. A pa~da republlca .tinha 

1\u n: ·redílo bojl' que as disposições '"paiJific:~u qu, sido ~rt.Jrbaíll ôm fins de 1853 e se achava seriamente 
ar.rcsentou depois o governo & republiC~~.se manifettl.- ameaçilda de. novas pet·tul:"bações; o povo orieritál e se~ 
não independentemente da posição que tomou o governo govt~ro" solicita vão os auxilios do tmperfo. PoJia en
imperial pne obter a ~pat:ação dui.«ensa,que lho·tinha tio .. o governo . imperial dosattender a esses reclamos f 
sido feita, o para obtet· o cumprlmenLO do tratado de 25 Seguramente .não. Poderia ter demor~~o os. seus au.x~
de Dezembro de tSSO; mas quaodo ~· ~ffensa ainda li os, mas sena isso prudente? Çonvma esperar pelas 
nlb havin sido reparada, quando o nosso · direitQ ao eventualidades do uma gu~rru civil para então intervir? 
transito fluvial .. estu·a into ·dir.to desde 18&.2 em uo a ··n i · Rer·:- is vulta · a n s 
navcgaçlo do Paraná foi .aberta a todas as bande1eas; interventJâ-não evitaria os males quo se receia vão na
quanao o Pai'agt:ay SG ~reparava :pare. uma. .gu~l'l"a, o quêlle Estado, não prcveúida os projuizos que e!>se:~ 
em todos os ieus actos .manifestava·53 dist>osto a resistir males poderião írazer ao impcrio, que sempre soffre 
com fór · b reclamm ôes do · ·overno · in Arl l soria s a do o icn l 
compatlvbtcom a dlgnad&de do .mpe:o-io .que ~ seu P e~ Foi improllcua a mtc•·venção, diz o nobre deputado 1 
nlpo\0ncia_ rio se apresantassedestltutdo do5 me1os n_ ec~- E' lamentavel que 0 nobre deputado ne8ue ao governo 
li!iiios para rep~\llr quJtlquer offeosa a que .. os ma os imperial aquillo que o proprlo governo. da republi~, 
coll80lbos ·· pudJSSem · indu:dr ·de novo · o governo do lh-e reconhece. Veja o nobre deputado a .. resposta. do 
Paraguayf ' · · '' · · · ~ ' · di governo órieutal ao plenipotenciuio brazileil·o 9.uandQ. 
·O nobte•depu\ado calculou a despeza dessu. expo ·- este notificou a delibsração do p;overno imperis, par~, 

ç!o enl'6,000:GOOS, senão mais. • " · . . a retirada da forQa brazileira est.acionada em MO!lta,·i-
Disse o nobre deputado que não teve dados para esse déo.· Ahi · se·reconhece por um modo muito solemtae 

orqamelll9; ~de.~~od~ que o no.bi:e dl'putado ~alcula sem 09 . serviços ·que a nossa iuteL·vcn~o .prestóú·á ~ repu• 
base ... ~ . · , · . blica. · 

,.0 , ~· .~~i;O.,..! ~·Já. di$SC q.ue pó r ~~orp1~çõ~s q:ue o Sn. Bu~mlo : _;Póde ser uma cortez.ia~ 
me deriio, !la'_ ma1or bo~!éJlz esss c~~culo.- . · . · _ · , · · , . · · · , . · · · o ·sR. MtJSisrao nos NHGocms EsTR.\NGETBos :-~r ma 

. () :SL. -MmJST,t.O.- :~()11; NE.G0~\>9 $STI:\AN~~~a~ :. -.:- .};\u cl'rtw.ia 1 o uobre dc[Jutado pQd~ por: ventUra contestai' · 
ao~~tdi~q ~f! .bQ.llSJ~~~ções ~o ~obr~ depu~~o. !~}~ .r~·· que a intervenç~o_ bruz.~teira 3;ssegurou_ & paz d~P.qu.elle_' 
peltf.>-~~nlo ~~W.~ .S6JlllO J.tsaJi4.o da -~~ l~gtilm6 ·~.re.~~',i . Estado 'i Se não fôra a mtervençãC> do Brazfl a guerra 
d~·d.&l'o~ (4po~~$~) ::. : · 1 :·· : :· . • '"I -:: ,, civil não se teria atendo?. .. . : ·.. ' : . · 
:;'E)·.Jiobre4eputado:tiltba uma bftae para m(llhor~và~~, .Q ·~; ~-ANDlo .dá um aparte. · .. 

as-;despelas.· à&SBêt,eilpedição, era ·o, baJanço do .·D).iniale-. 
" · • . r. · ~ s · ' ·M o· nos · ·li ôcros · HsTRANGliiROS : -M 9 . 

~ 
1 

J 
.! 
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sua inten:enç.ão, par{l sustentar na presidencia o gener.~~ 
FlOres "1 • · · . "· . . _ 

.•. _O nobre deput!ldo e~ganã~s~ quando attrib.u~ .. ;éi 'poli~ 
· tica do goveJ;"no •mpenal sentimentos pessoaes. -.. .·· ., 
. o Sn. BRA:-roÃo: -Disse isso, porque V. Ex. ·tne8rno~ 

segi.m:do me parece, na sessão do anno passadc ,defen-

verno 1mper1~ . s , . . . . . . . . , . 
acba estipulado n~ tratado · e alliança, .prestar o seu -· · O Sll. MINISTRO nos. Nzooc.Os ·EsTil.uiGEfaos ::..:... •Mas 
concurso para_ a con~olidação da p:::z e dá ordem consti:. quando assim fosse, já disse ao nobre de~utado que i o -
tuciooal . ~a republica. . . · . . - góverno -illiperia\.não t~m amigo$ oem,;adversatios no 

No Estado Ori€:otal o governo do Urazil não tem par- Estado :Oriental ; que :regula· -os séus actos peloa:?do.- go
tido, não tem amigos nem adversal'ios; guia•se sómente verno da·republica • . Se o .govet·no da· republioa man
pelos,intcresscs lcgitimos dos dous paizes, pelas eslipu- téni. ~s boas rclaçõesdosdous pilize;s( segundQ. o~ .. pa~tos 
fações .a que ambos esk~o obrigados. . · subsistentes entre .elles_; se os · sub(fitos·. braztleu<os · en
. o \>romplo e pacifico descnlaoo dos successos a que se co~trão no territorio Qrienlal todà a proteéção ~devi(!a 
re'eno o qobre depu(4do pi'Ova gue os au:t:ilios do iJD- ás suas pe~oas e ·~·SUi~ propriedades ••• :.. .•· 
perio. áql,1ell~ Estado tém prodUzidO elfcilós muito salu- . o SR. BRANDÃO :- E'si& questão seri 've'n\ilada no 
tares:. Sa o .nobre deputado consulta~ R bistoria da R.e.':" orçamento dare arti à(ide-V. :Ex·~ :-hbl·de m~ttar como 
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66 SESSIO EM 27 DE' M~ió D~ '18~6. 
. . 1. ,,1 ,. ' ; 

. ,A treguu de quo estamos gozando' é aindade bont~m:1 
porque quer o nobre d13putado GUe. a perturbe~os 'l: 

-pQI·que quer que voltemos a esses tempos em que .nos 
· acliavamo!f dhddido~ ell}. dou:; exercitas .belliger.antes, 
em çampaóh~ permanente de vida ou de morte~· ·,,, _ 

O Sa. SAYÃo LonJ.To:- Isso é o ue rovoca o minis· 
terio muito diréctamente,· Será o resu lado da politica 
que os senhores vão deset.volvendo. Não quero seme· 
·lhonte cousa; pelo rontrario a .maior CBI'ga que faço no 
minísferio é de não ter 8 roveitado ü uadra actual ra 

· cónsólidar e fazer.. hem estimar as nossas instituições, 
afim: de tornar impossíveis essas dissidencias. .. 
' 0 SR. MJriiSTM DOS NF.GI CIOS ESTBA'f\GRIROS: ~()nobre 
'deputado"f então incoroprchensivel.l Eu creio que o 
n·obr~ dl'putado accusa o ministerio de destruir.as cren
çàs políticas, ;sto é, por não agita.r essas 'di5sidencias e 
trazê:-Jas ao terreno da discu!'Bão e do combate~ Se esta 
nao é a cônsequencia das censuras do nobre d~p~tado,. 
então confesso que não comprehendo o que o nobre de~ 
p'ut!i~O quer, então ~ muito difficil de co,mprehender a 
pohtlca que o nobre deputado tem em v1sta, e censura . . . - . 

.. O nobre deputado rçc~ia a m~rtc dos .partidos: creiol .. 
porém, que e:;tc recew é pan1c0. O m1nt.sterlo actua 

. . nio se propõe extinguir os partidos .... 
~ . 

possa extinguir. · 
O SJ\. MnnsTRo nos N',.;Goclós . EtiTRANGElROS :--:- •••• e 
. . 'q "'' ·\ • .. i .. . 

putado. Elles estão encarnados em• nossas instit~içues. · 
M8S o cnthU.sinsmo dos partfdos não é um senhmeDl<> 
.·permanente,arlillcin\; essescntimPnlose desperta quando 
se agitiio as idéas· e interesses que constituem os par;. 
~~- . . . 

A nossa sociedade ~stâ cansada das lutas politicas; não 
queira. o nob1·e deputado pcrlurbar o sou repouso, 

· QpruvcitfH) antes para promover os progressos em que 
ó possível a .união dtl todos çs homens illustrados. NO 
entretaúw nlio receio quo os. partidos se extingdo. Thl~ 
·vct olles estejõo em tr~balho <lo transformaçfto. Hão de 

cossiàade do paiz-a falta do braços que so re a lavoura. 
O.nobre d~pufado niio demonstrou a sua propotlr-io 
contraria. Qs factos o contesião. 

- : Se o nobre deptttado consultar o 11ue tem dito o ml· 
· · · uillterio em ambas as camnrns, o o que c:onsta dos rola to· 

rlos do nobrf\ ministro do imperlo. vm·á quo o ~overno 
tem attendldo com a maior sulicltudo, tanto quanto lho 

. era possivel pelos mPios quo ora tem á ttua dh1po.si91lo, 
·,. essa nacessidado ''itul do pab~. 
· · T~mos' dado alguns ptssos nn iorrenu do colobhiB9lO. 
E' j>o~~o em. t·ctaçiio ós neeossidadeN publlcali; maa, para 
att,ng1r maJores t·c~ultados, cumpre ompN!gar meios 
mais efficnzes:· e ó Isto o que o ministro dl~o &I> c.orpo 
legislativo; são esses recu1·sos qua ello pedo para poder 

· ·: $lar maior impulso à colonlsoçilo, . .. , . . · .. 
O SI\. Sulo LoliA'l'O: -Mandando rocrutnr na Europa 

geute l•ncUa. ' · . . . ·. . · _ 
~ Sn. RtB~in~ n~ AN!JRADA :, Os qua tém ido pa~a a· 

mmba rovmc1a nno sao vadto!!t . . . · · ··. 

. " ; . . ·' . . ., ; . . .. . r ~ . . . '· . , • • 
~raio qtiEfdesanimaria nesse.sQu empenho de aUrahir ·a 
cmigt;"ação eüropéa para o Bra~.; · :·. . . , . . · ·,; . ·: : · 

Q nobre deputadonosuisse queo .cplono europ6~-aão 
p6de·afazer-se aos trabalhos . da ·JlO~da:voura; colllo 
pois' occorrer a esta necessidade vit&l-dorpaJz ?~ , .. , 
· •' 'Q ·~obre . d'eputfldo condemna a' importaçlo de:. C~ins, ' ' . . . ' .... 

R. llfi5TRO DOll IGOCIOI 1'B.Al'fGKil01 : - 0 
nobre deputado recouhoce qu0 a reproducç~o do· tráftco 
seria urn graodo m~l pnra o palt, e entretantu tambem 
nlo quer a lnlroducçlo de r.olonos Chl'ns, !linda · que 
como mofo i\uxUiar Cio supprJr s -deftdeoeJa d" braços 
quo sonllmos. . . · 

0 SI\, SATÃ() LODATO : ,....; 8a fM2: proposfto de ~ôr. do 
porte u vor(.la"-.olro . sentld~. na~J m~~bas . proposiçyes .... 

O Stt. MINIATl\O not ·Nac.ocroa-·EsTUNGBlaos:- Per· 
dôo-me, qlo tenho somelbante propusitu .•. 

O 811. P.aJtSIDENTE M Colt8RL11c) ·: - EUas· é que são, 
lncQberentes. , . ~ .. . ,. .. , · • . 
o sa;. MaN&sTnoi nôs· Nm.~cu>i.- EsTr:.uisBIBos: - En-

tendi assim as proposiç9f)S do nobfo dsputado. · 
' .. I ' . • , . ·· , . · , · , • • • 

. O Sn~,.SAYlo_ ~onu:o :_ ':':"'_ ~'?.~~ ~D.l~~d~l) ~uitt?, ~al. 
o-· ~a. ~INISTRO nos NEGOC&os, Esta.AftGEIROS: ~:...Longe 

•de~ mun l\ mtenç!\o desnaturar os pensamentos do nobre 

O Sa. PnEsJ»&"in: Do · CoNsELno:- ·No· entender do · · nobre deputado entende c:nie. o,go.verno tem àndado 
· nobre deputado os colonos. Cbins . não presUio, e os da erradà.inonta nos contr.actos :das estmdas.de ferrQ. Neste 
Eurapa ta_m,bem não; d'on~e :q_uor que mandemos· vir ponto mti. parece inutU coQten.d~r Ctl!?l.O nob\'e . depu• 
colonos? So l::>C é da co::;ta d Afnca t . · . · ·1ado, ! porque . elle· tem uma, opJDJão l,ão fixa a este res· 

OSn s l L · -O d é - ·· peitoque •nãocpossivet :de~ov.ê,-lo:·della ;, · .· , _ 
. • AY o ~BATo· . mo o que nfto se~ve. ·· . ·O nobre,depl\tadQ entende~ Aem~e _qqe ogover;iu,>, im-

O SR. PltES~DENTE no CoNSEr.tto: -Quem é- quo manda' ·p~lahf&vi~. esperu-a co!clusJ~, .da u~trada O.eíe~~9.!do 
reerutnr vadios't . .·. _, -~ ·· 1\io ·.de,Jonetro, para.;entao p~I.Rp:ver. , ,Qutr~s ,O~Up~s 

·(1 sa. Snlo LQBATO: _ E' 0 que verdadeiramente' s~mol~autes.em al~~mes provu~ota~; .Q nobre,.4ep~'~d\l 
se tem .feito. · · nmd_a JUlga que a sJmultaneldad~ das ~mprcsas _quo.~êm 

·- J•. · · · sido contractndas pelo governo lmper•alserá nocivo ao 
O Sa. l'tlJNJsrno Dos NEGoctos EsTRANt.Bmos :·.....;Se o· bom exilo de todàs ellas • . . ... . ,_., · ·.· . · . 

rninisterio consultasse us opiniões dt> nobre deputado, E' estn a opinião do nobre 'deputado, e.portanio não 
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a~mi.ra qü~ 'elle n~o -póasa levài'·a betn ·qu~ ·o !DinÍ~te·; popuhiÇQes acom~etâdas por tãÚ terriveÚlagelh); :0 
.riO, cumprl!JdO ~ le1 de 26 dé·Junbo, :cumprmdo _a.f~d.e: -terrC?! . que .s~ apoderou da ·pO]>':Jlaçlio; os:reGlamos q~e 
.. conc~ss~sJá . .f~l•a~. _p~los ~t<-~ª-~~~c~~~Qrc~l P.r~nn,gves~e; .P•rb.a9 ~o. me::~mo_ .tempo . ·de · âa~erept~s ·. po~t~s, ·~v.~. a 
· ,\a~b~m .a~ ~1~s ~~rr~~a .. c,\e ·l',e~~~~-~u~o e '.11a:~a~~~· ~!L~-· t:Le~~s~_ri~mt.n~e o~~&s\Onir l'!sun.s .:di~p·erd1c\_os -~ . tll&S 
mato~me:sob~~ , ~ste; . ~~to a !lssegu_rar· ~o n~bre :<li!p~-: _qu~r o J,lóbi e deputad~ ; lan~r:, _ em. co~tta .. ao . gov~r:_no 

. ta do , ue .~os ~~~tra~t9,~ - 4a.s· ~stl'àilas de ferro da BatiJ.a . ~qm llo qu~ ·lhe não era dud~:~evita.r, ' ~qulllo ·que :nem 
e e· ernam uco . m p ... · · smo ·:os seus delegaà.~ pocliãé .evstar, porq~uf,era 
v orno imper~áté s~ 'rél&.tiva ao cáp'itel que 'fOr ·ernpra- éft'éito·. _de um: acontecimento . ~dstó que a tod.Os ,~o~i· 
gá.do.na factu.~a .. deSS9.!f es.~ra~as at~ !lO limfte·.prefl~~~; na,v~ 'P , .. ·· •. . · · · · .· . . · · .· . . : r· · . . 

ue. o. comptpmlsso ilo_ ~h~sour~ naClqnal n~o s-e ~á~.e~~& . ·Se o mirlisterio ac~·.•·al ·e os seus delegados, . por . amor 

ca'iÕé.s,·e: o, a · a •m a co as · r. u _. ~ . - .. · • · . l~ítoral vor ineidel!te, e fê Ia aqai 
· per-cebenL eertt}S .. tuocci_onarios P.ilbJicos, ao · ·.mes.mo pa~r. com violcncia. n _N_ote ~ camRra _que o no~re ·de
témpo-rque ·multas classes. de serv1dorc:~ <i3 estado' não puta do, que. accusa o mm1sterto por na o ser rnu1to po

.. em l"eo.cimentos ueJbe bastem para uma subsistericia litico, por não reanimar os partidos, ó o mesmo que s~; 
· decente. · · · - - . · . . . · . · . . ·.- . .. · · · · · · - · 

. blicq's seria'po~ ventura ~rémcâiada se o!miniscetio dei· 
iass~· qe~ ~u~r . o que,: te~ · : feitO · os mibis~rios pasaados, 
e o ue tara .a ueU cro que~ entrar o: nobrc'de:putado 'I 
ato se n .co • · 

compensa·. ~ctf'serv1Ç.os ~~eeiaes ·que:-a a mlni.stra~o· do conselb~, não ba senão uma eoherencla quo faz multa 
~ubHca mu~tas vezes B1Jgíl, e so ao passo quo se reco· honra á sua prsvldencia o boa fó corao homem da .&· 
nbecé' que· mi ordéílactos do.:. em geral mesquinhos, aca· tado. 
:basse com as accumu\açoes. quo percebem alguns '·Nilo ··se -pOde.· dizer que a approvaçtio dessa rof(lrmll 
altos f).:DCclo~llrios ~ Cr~ .. ~ .n~b~ deputa~o qtle esta. , fosse obtida com vlolsucia nesta camara. Não é .vlo~fl.n· 

. ~c~nomil .,.c'\legarla para _s~ppr1r a todas __ as .·outras cia nem coaC9ào dizer ó zninisttn•o que. Caz questao. Jo 
,pl,ã~c;es de empregadosf Nno seria tima el.loMmta mes· gabinete desta ou daquella medlda .• Esta frau,quez:a 6 

qulnha ?. . . . . . . . . . . . . · . conforme aos e~tylos parlamentares, muito ~1gn~ :da 
· . . Como, .'{XIi~, d.fz o .~o~re depiJta_dn·que o roioisterJo camar11 e do _governo. A camara tlnba butailto oot:a.,m 
çouc~de gra\tft~ç~~~ .e. consenf~ neMas a,e-pumulaoões, ·e lndepen_ ctoncfs para ~J!Jguh· a opiolllo do nobro depu· 

. ~ntre~oto. qpe l}l).áfor parW. dos funcoh'>JI~rJOI publlco~t ta do, se a julgat~so muls conform:l aos intorosaea pu-
estãc sem meloc aü.dlbiQntes 'de subsJstonoJa? · . · blicos. -

Esta acousaroo· 'que serll( loJ~eta . l)~ra QOm outros m}· . '(0"·8r JW68idonto tON!a rt occtepar a cadeira da 

:~~i~~~~:açã~ ~ê:!l~ci ~:::So::ó:!~~~:~~~~~-~~~: pr6$i~cia_.) · . · 
clas8~~(·a~.:e~Ji~tig\ldos_• :pub_ll~o.s~ o. rrobrtFdeplitado· r A mt~dlda· lndlcada pelo nopre deputado pór Atinas 
fallou ·'poli ·exet(lplQr ~<fs \lbn.~ifieotos ;dos jubas· m~ nJ~· ~ Genes colllO podendo con duzn· a uma n:elhor ex:ec~Jção 
êi ·_à.es; : ~~por· te:b.~urá· Jnão· foi 'durante ·ti : tdmi~i~tntção· ·~à. l.'erarma ~ eleitoral; é. ovitar as .d~sconflanças q~e,._ ;so-
, ual ue ~e àn mé'ú.tou ··o ôfd.enedo·rdos jutzos-c rnru~~- . gU)ldO'"elle, . nutr6Ul . . alguns espmtos a ~ssa respeito, 

ç IW'À T · . · · , . . · · . ' . - . · e soria -imptolicua, que nã0-4ana o n·~~ltado ·: ·o nb\)r~f·i:l~i>ü.iadti; tné- ha 'dé·•desaúlpar,·au·()ccrelo que o nobt'6'-d.e~utado pr-osuppõo. A nomQaçli.o de antos 
. JnÜito âpai~Odã:do 'nÓ'JU!ZO)'qde fôrma ll'resl)«!!to:do-mi• :CpmmissariOS nao S6l"Ylria senão para compli~ar a exe

· nist~rio actq!ll. Q ministerio actual não sa•crê'imP-ecca: P~lóào . da ·lei, com uma mulliplitldade de pr.vJeCtos em 
l'ei~ ·teiâ' ~~m'metlldó' erros.! .. J>Odet4 ··aindat comií\ettt\ ... qu~· eada ·qual qu6l'Gria set· m(lis hnbil geometra elei-

.. Xos. · )-h~s-âe ~ertô .iião1h'&eaoem a8 c~nstrras·gravissilJlns· •furai;· .. · .. .- . · · 
· q''e! l~o' dtrite o·liobre deputl\do. ,. , ' : ··; .- t : ·.- O·gõ.vevno;-tHIUQm compele a eJ.epuçio da Jt)f, u ~.aus 

: r:n'oui~ .&ramae~~d\~pbrdlt\Qs~.fdis~-'o'·!QOh~tdepu.\ado,t db\.oagadQS, 119dU\o· colh.er por. si, e ·por intermedio das 
· ~o't oÇb!WUo do:nagello 'qué'in'yadib ~maiór•·parte ·das' ·pessoa'â ~qu~•lhe · :ri.erocem conllança,.todos os esclareci· 
·-: · _pro'v.ilipi#,{l~i~Reriô; -~! .9 ~ubile 'dcpu\ado•pbr.Pero~~· mentos posslyeis para essa ~x~~IJ~ão •. Não bavhh .P.Ql"' 

·budcfav.o'ioit ~~u~itc:i'esta ·oetis\lra. · . · · · 1 •• ltant.o;,nea~Stdade .das oammtssocs lDdtçadas polo~obro 
. .' .O rili~ISierm; .hlo j~r~t.el'lde ;o'óô_tes~ar t que · bouv~PJ~ 1depu~do, .· :, • . . . · ; . . 
I• disperdiój9s :·. ci:>h_lltJcê.'.P.elo'·contrarfo~ 9ue·:er.,. fnnitav~l . .r ~ A.ssesu.ro.ao· nobre doputa~o que o go;>vern? t~per1al . 

algum eicessó' ·naii'd~spezas· dos soccorros pres\1\dos âs prooode na eucução dessa \~tc\)m o ma~.or ~nteno, quo 
. . 
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o.se.u desejo .é realisar fielm_enlé o_pensam.ento dalei, não 
troçar. a divisão dos clrculos segundo os mteresses deste 
ou daquelltl in~ividu9~ .dest!l óu· daquelta p~~ciali~ade. 
Podera não ser feliz ~'O seu empenho, nu1s as suas. m\en
çõcs, asseguro ."~o li"Obre :deputado, .sllo' as m~is puras. 

O. no_bre. deputn~6-.p~lá província de Per~amb~co 
- ? 

que o ministerio em 1851, isto é, quando contava com 
apoio ·mais decidido da parte do .nobre deputado, tinka 
suas \tind0ncias para .o al:rocho, e que o anno passado se 

... . . 
era iJreciso <JU6 o hobre . ministro mostrasse que eu 
apoiei o rnimsterio em 18H. Recorra ao JiwnaZ do 
Commercio, .nelb estão trascriptos os meus discu.l"S()s. 

. O SR. BJU.Nnlo : ...:.Não 513 deve argumentar desta ma-
neira; recorra aos meus discursos. · 

OSa. A1u>n~ BAsTos: ;...;Sr. presidente, farei breves 
reflexões sobre a resposta á faUa do throno, que se acha 
em discussão. O estado precafio de minha saude não 
permitte qu~ me entregue a uma disc~ssão prolongada, 

ra, ou essas censuras _orça, ou n o em. c nao 
têm força, nenhum proveito rasulta.ria cin serem apre• 
sentadas; e se têm, póde bom acontecer que.as autori
dades quo se achão encarregadas çelo governo de . soc
cor~r a ~opulação da minha provlncia (tratando' dclla 

. . . onl partic~'.lar) ~uundo fôr accommet.tlda da epidemia, 
. o Sa. 1\ttNlSTI\O ovs Na«:o~10s ~STRA.NGBlB.o~.: -0 Dl.?~ recuo~, n.ão empreguem todos ~s me10s e soccorros ne

brc deputadô accusa o mm.•ste.r•? de. tende.nmas para o ce~rros a vis~ da!i ccusur~s !e.tas ao gov<Jrno por tet 
arrocho, qcpois diz que o mmtsleriO hoJe quer ~er apphcado os dmhearos pubhcos com mão larga e sem 
muito lib'!ra1; o ministerio ouve es~s accuMções si- cl'itedo nos soccorr~s que f?r~o presttldos áspopulnções 
lermiosamente, _c o. nobre dcputad!l e~;aspera-se ~om a I desta CÕJte e das maiS rrovmcms accommettldas do cbo· 
defeza I · · . ·· ·· · · · · ·· · · . . lera-morbus ;·c em t.l! hypothese virá a minha J'Ovin-

~ . . • cum a müt a provanCia, e que com Jgua a e partec1pe 
mos est.e incidoate de parte. . ella do um tal benellclo ... 

Disse o nobre deputado 9ue o aono passado o minis· 
ter;o· se""· res .... ntou como ·hber.al, equA em. t85.l o . não O Sa. Mtt-~lSTR~ no lMPKlUO: - Para lá mesmo já fo-

• "'Y " rão 'muitos auxHlos. era; Quaes são as provas 't São que o ministerio de 18M, 
apresento.u uma reforma j~dig•~ri~, e em 185b uma r~- O SI\. Àl'IDrui BAsTos:-Eu confio mlilto,.nos acerta
forma: ele1torat A reformn JUdJctana é a. mare2 do antt- das medidlls tomadas pelo . nobre presidente do Ceará 
liberalismo do ministerio, segundo a opinião do nobra antes de sua partida para esta côrte em 16 de t.brll ui-
deputado. · thno ; por6m presentemente a provlncfa se acha entre· 

· gue a um vice-presidente, que pôde não ter o mesmo 
O Sa. BRANDÃO : -No meu entender era ·reforma · de prestigio e força para dirig1r cs negoclos como o digno 

arrocho· · . . · pses1dente nos!!'> cotlega, e essa ruesma !orça pôde ainda . 
O Sa. 1\hl'ltsTao nos NEGocros EsTI\ANGE;RO~> : -O peti· enfraquecer se chegarem lá noticias de que a ~amora 

sameuto que inspirou essa reforms não foi a:Iiti-liber~l. ; d~pprovou o procodl~ento do governo na distribui-
o nvbro ministro da justiça qua.ado fo•rmulou.esse tlro- çao.desse!'.&ocr.orros. · · · . 
jeclo não levo por fim da!' força ao gover09 contra 1t . .Persuado,me, Sr .• prr.sjclonte~ que a . occasião . mais 
(lpposiçào: ao contrario; o seu pensamento ~oi a.ssegu- ópportuos para se tntar de tal obJeCto será aquelln em 
l'ar a punição dos crime:; .(ap.oi.aàos,) garantir .ma1s .eW· que:õ :g~ve·rno vier pedir cre~ito para ,sa~isra~er as des
r.azmente a segurança llldlVId~a~ .e de proP,r.le~ado pezas fedas .I?"~' causa da .ep1demaa; so ah1 se pode1"á 
(a oiados), tornar a rccta admJms,ração. da ·JDSttça ,a ex minar inats es er.ificadamente esse De ; -
co er o as vJctsst . . 1 como isso só te1·â lugar para o fim da sessão, póde para. 

o . sa. .. Bn.umlo : -Admint muito que o. governo não -esse temi?() não se dat• mais o inconveniente que acabo 
tenba trabalhado pola passagem. dessa loi no senado 1 . de ·tneoctonar... ' 

O Sll. "'llN. IS1'1\0 DOS NKGUCJOS ESTRA !''GI\ã:"OS" ....... O. DO~.··· .. E: 'Verdade ~;tmnhem, Sr. presidente, que Õm n&go~cio 
•• ·• " dm. natureza do de que tratamos, eu reconheço que não 

bre. niinistro da justiça não pbdr por. ttiJSe :proj~to s_er se podein tmriar contae.mui rastrictas ~to governo, por 
acoimado .de .· anti·libcr~l, ~ ninguem ;que cqpheça~ o~ serem despezas eventuaes; e como devemos esperar ·na 
seus senthnentos constltuctOnaos .lhe fará tão gra~de bondade divina que taas casos se. não repitào muitas 
injustiça. : ·' :. ' vezes :entre nós, não ba portanto pel·i~o em que bajn 

Peço, pois ~ouobre deputado que, ou r~conh..qça·.que certa indulgencia,mn attenção aos·nnsJustos e bumani
fol comnosco inclinàdo ao arrocho em 1854, ou :admftta tar ios a que forão . ·applicado$ os dinheiros publicos, 
Ql!C sejnmos hoje tiio llberaes como elle é. (Apoi!Zdo,. quando mesmo exc·essos so tenblio dado, bavendo um 
Ruadas.) ··. · . campo mais vasto e regulAr para ser pesqulzada a sua 
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conducta economica, que são os o~çainentos que tem de 
vos serem I?resentes. . . . . 

Farei maJs·uma consideração, e é que DÓ!I muito. .bem 
sabemos como em geral em circumstancias ox~epcionaes 
e extraordinarias as de~peias se fazem. Na quadra de
vastadora do cholera o gó\'etno. não· podia empregar 
s6mente pessoas de sua inteira conflan a ; · elle tinha de 
remetter .· ambulancJas, genero$ a mentJmos, e. outrqs 
objectos ne~sarios para soccorr9 das pes~ous atac_a,das 
do mal e in d1versos lugares, e por consegumte hav1a de 

rócurar .os' inais corajosos ue uizessem e oi rohénder 
essas vmgens, que sempl'e n~o serJaO os ma s capazest. e 
por conseguinte o çoverno nao podendo escolher senao 
os iodividuos que tivessem essa qualirlade, não deve ser 
responsavel pelo~ extravios que se pudessem dal"• 
(.Apoiados.) . · 

Poderia ser . censurado o governo por haver dádo 
grandes honm·arios e vencimentos ás pessoas que e~;. 
viasse em. soccorro. dos lu sares ataca~<Js . Pt:la epidem1a 
se tivessemos estado em ctrcumstancJas ma1s ou menos 
ordhiarias; porem nas inteiramente descommunaes que 
infelizmente ti "Vemos, com um risco certo, com um tra
b:llho excessivo, quem se uereria prestar por qualquer 
es tpen 10, a n o ser rnovt o pe o prmc1p10 e cart -
de ? Ou· o governo havia do pagar bem, como fez, ou 

-·havia de expõr-sc a sacrificar a vida de rnilharel! de 
ssoas para pou ar alguns contos de réis; esltlu corto 

que nmguem ser1a essa ac r ; e se govc 
praticasse se t-ornaria criminoso. (Apoiados.) 

Ainda mais uma consideração. A censura ~ue mais 
bivehneote se oderia fazer ao overno ser1a a ba-

que qualquer discussão que houvesse a este respeito 
não fosse pôr em duVida ao presidente da minha pi'O
vincia e aos do !lialJ.hY e d<>:lflaranhão, não. ministrando · 
elles soccorres .mais "a!Dplos .é. ~ppo.rtilnos por _temere~n 
a. censura de· extra Vlarem .. os.:diohe1tos publicos. " 
Assim~ sobre este topico- mfiJ.ha . opinião é que deve-. . . ' ' . .. -· ..... 

sua infi~ita misericordia, onvindo nossas fer.vorosas 
preces, o arredará parase01pre do Brazil. · . 

- ~gora, sr: preslde.nte,'. tratarei d~ ~ossas reiaçõesex
terJO['('.S., .sobre que muító pouco dtrot, porque em ver· 
dade faltã.o-nie dados para p~dcr emittir um juizo s~ 
~uro sobre sua boa ou má direc~ão, porque sómente 
tlVe para· consultar, o .que fiz mu1 de leve, o relatorio 
quo nos.apresontou o nobre. ministro dos negocios es
trangeiros. Na falta pois de dad:)s mais seguros. forma
rei o msu juizo tendo s6 em vista os resultados obtidos 
on o estado em que se aohão ess.as mesmas r<!lações. 

soada no facto da mortalidade compara a entro a popu· 
Jaçâo dcs~ cOrte, e, por exemplo, a .da capUal do Per· . No Estado Oriental observo qutsR intervenção quo alli 

b C tiv_ emos nos pôz em uma posiçlio difikil, m_ as felizmente .nam u o. . . 1 - c1 · · f · 
0 Sa. PA.És D. ARt\ETO: _ 0 "ovei"iló ·p··· óde fazer c.orn_ ~. ntervençao con . ~10-so satls actonamenle. I.~al· 

~:. . mente bom resull!do t1ram<?s . du uos:;as negociações 
que a mortalidade, consequencia de uma epiderniu, seJa ooru a Confed~.raçao Argentma, sendo confirmadas e 
maior ou menor nesta ou naquclla localidade 'l · desenvolvidas ~o r um tratado de commercio, navega-

O Sa~ ·AN:Jnt ·BAsTOs : -E' o que eu vou demons·. ção, etc., a.s ost•pulaç_?es que de longa d~tta nos liga vão 
trar. Na realidade, Sr. presidente, sondo a população a mesma coofoderaçao, e nem outra cousa era de es
dcsta cOito ·ou municipio neutro avaliada em mais de perar, sondo dessa missão encarregado um tão habll 
soo,ooo almas, e a da capital do Pernambuco calculada negociador, um eata<.f.ista tão consummado como o 
de 90 a 100,000 alma~, tendo aqui erecido -l,OO(r o tan- Sr. visconde do Abaote. · · · 

cessem , blica a questão de limites, . porém sim a da livre nave-
O SR. P.\ULA. CA.NDlDO : -Agora a causa: disso 'I gn~.ão fluvial; a que já tinhamQs um direito perfeito por 

est1pulações passadas, e sen~o que o nllsso commercio 
O Sa. ANoiü1 BASTOs: -Eu vou mostrar que quando a navegação se · tem de · faz o r pelo Paraguay e p13lci Pa

so pudesse censurar ao governo por essa desproporç~o ranã, dovéra ser para nós da maior vantagem e impor
da mortalidade entre esses dous \)ontos, nem assun tancia a conclusão de .u"n trat~do em quo se tornasse 
mesmo, embora se allegasse ser essa dill'erença occasio- livre a nnvc.,.ação desses rios. · · 
nada por se haver aqui amprcgado outros meios mais Approvanao porém nesta parte n politica do governo 
p1·omptos, mais rapidos e mais emcazes, nem assim,. quanto ás nossas relações com aqu13lla republica, toda
digo, o governo podia ser censurado (aJ;loiadosl• por· via farei ~entir ao nobre ministro que não deixou de 
que nós vemos que á proporção que a ep1demia ao cbo- me parecer, .não direi prel!ipitado, mas menos rctlcctido 
lera vai marchando para o norte do imperio maiores quando na :ma · nota de 8. do Julho do anno pns3ado 
devas~ções 'VBi r.ausando. . · exigia do ministro parasuayo uma resposta prompta e 

Nós vimos que ella acommettt-u est.a cOrto e~ dias calegorica sobre a qucstao a<~ navega9ào, r.omo quo in· 
de Agosto do annc passado, e CJUan.do partl_ daqu1 para stnuando que se essa rüspostn não fos~e dada, seguir· 
o norte em '1 de ~tombro, amd~ os casos erào raros,. se-h~ilo taes e taos consequencias, quo outras niio poi.tl~o 
a1~d~ mesm~ se. duv1dtva se era o cboie~a,morbus :,~~e. _ser naquella emergenoia sen~o as d~ uma guo~1·a. En· 
extsttaf trattdo . por ~ma. emba_rcaçio v1nda ·do l?ara: ·tretant~ o ministro ~o Paraguay_ de1.1:o.u do satrsfa7:er a 
O mal evou multo mn.a~ .de 20 di~s (!ara detl;6nvolver-!Je, . essa eXtgencia, e como promelt1a en vrar um plentpo· 
no entanto ue no. Rec1fe os pr~mearos casQs ap~rec~- teJlciario ãra esta· côrte ara noO'ociar dit-cctamento 
rno nos . . 1 s ·- . . , . . ,,. com o governo 1mpena, o no re JnJUts ro eve o con-
como oe dtzl8, que hjlv_mo alh se ref~gtado, v1n~at1 da tentar-se com essa promessa .... 
comarca de Santo Antão, e logo a epidemia deseovol- ·. . . N. · E . . . · . . 
vau-se com extraordinaria rapidez. ·. . . . ·. O Sn. :MtNts~ao ~o~ . BliOCtos s:nAr;\i~l~os.:- l~to 
· Noto ainda quo na Parahyba, . onde a epidemia · _prova gue as dts.POSiçoes d~ governo rmponal srao mutto 
appareceu algum tempo depois que se desenvolveu moderadas ~ .am1gaveis. . . . .. 
em Pernambuco, ua capít.al, quo suppo~llo tinha. 9s _re- • . O Sa. ANoRJt .BAsTos :- Jul~o que. não se devem rn~er 
cursos necessarios para faz~r-lbe frente, amortalu~.a4e ~aes , uigenclan ~uando &e. nao esta preparado ou d':!l· 
foi muito maior, proporc1onRlmen\o faUando, q~~ po posto P.a~ reahzar u~ fim qualquer,. no caso d~ nao 
Recife. . . . · · ·· · . ·. ·. . ~r sat1sfe1tá. a ex1tJenc1a. Entendo quo V. Ex • . nao de· 

Destes factos conclúo que o mal vai augmen\an~o em Yia terfeito. tal inttmação, a não estar disposto a em pro-
gravidade á proporção que so en_ caminb.a· po. ra ·o ___ ~orte, I g. ar outros meios~ _se_ IJl serem o_ s pacillcos; no entretanto 
"foi sob esta impressão que · manifestel ~ recea~s de . ogov~rno contentou-se em receber o enviado do gover-

18 
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no do J.>;traguay, que não nos dco satisfação. sobre o póde produzir~ (>ois que sendo a lei dc '1850, âinda se 
ponto e:JÇigido. . ··. . · . . .. . . · não acha con.clutda a sun organisação. 
· Ainda len~o . .de f a~ e r senttr umn Ctrcumstanct.a n~s Assim como estes eu poderia apresentar muitos outros 
nossas rclaç?~s _ex tenores que bastante '!te contrJsta, e e.s:emplos .de refcni)as com_pl~tas que temos feito sem se 
é a communtcaçao_ que. nos faz o noh~e mmlstro, e m!s-.. obterem. as vantagens . que sao apregoadas; no emtan\o 
mo se vê de suas not~s, que nenhuma das reclamaç~es acho que o sys~ema de melhorar a legislação que existe 

· · · · c eo 

não pude cmillir a rojnba opinião a seu re~pelt(); no 
entanto, ci..m11 agora se recommenda de Mvo.4.'ssas m.e
didas, que já forão rccommendadas nas sessões passe
das, e · como disse, uma dellas sP.jc. a do projecto qúe 
arabo de mencionar, devo dizer o que entendo a tal re~-

. peito, éhti-.í'lando a altenção do nobre ministro da justiça 
para este ponto. · . · . · · 

Julgo, Sr. presidente, em vhta da cxperfcncia que 
devemos ter adquirido,' que não . nos convên:. rnaís fazer 
reformas ràdicaes na nossa legislação; devew<>s, sim, ir 
melhora~do o uc a cxporfcnc!a nos fôr mostrando que 

' -

que t~m apres.enta o melhores resultados. Citarei alguns 
factos para comprovar o que acabo de dizer. . 

Temos a lei de 3! de Outubro de 183l~ qúe melhorou 
· · . - · tração da justiça, fazendo com que as · 
olfensas physicas leves, as calumnias e injurias não es
criptas fossem processadas como crimes policiaes; e 
como taes publicos; . · · · 

T-emos o decreto de 15 de Oútubra de 1837, qüe ele
vou . a penalidade do crime de furto .de e~cravos, que 
era considerado como crime particular e afiançayef, ã 
cate&oria de roubo, o que sem duvida é um grdndo be
nefiCio que se fez ao paiz. E por ultimo temos a !oi de 
J 835, que elevou as penas de crime de moeda falsa, alte
rando assim em proveito do paiz o codigo criminal. 

o Sa. BROTERO :-Note-se que estas lres rero.~mas to-
rao e1 as epo1s . al na legislação 
criminal; que teve-· Iugar ' com-a -promulgação--do cG
dfgo. 

~ só r r var uo o 
syt-tcma de melhorar por parte as leis organic&s é muito 
mais proficuo do que o das reformas co~pletas. H~uve 
sómente uma reforma completa, que fot neccssar1a, e 

· · · sultados beoe.Ocos fo! a lié 
Re fe~ peln lei de a de Dezembro de lSU. ·. 
· A'ct-rca de'iSa lei, quo foi tãobem el:lbonda e di-acu
Uda,, e que como já disse, tantos ~en.eficios teJD delta 
colh1do o ~lz, o quo se deve segutr o .o t~xemplo dado 
~elo ex.mm.istro da justiça, o exímio Sr. Euzebio de 
Queiroz, que sómente tratou de a ir nos poucos mais 
aperfeiÇonlido por diversas leis des\acadüs, tacs como as 
que rcspeltão a chamada dos jurados supp\entes, ao jul
gamento dos crimes de homicldio commettidoa nas fron· 
tciras do imperio, e os de resisteneia e contrabandc de 
escravos, c_riõlies estes que rorão tirados ao jury, ou 
· · m irtude de rinci ios mlli 
JUS lficavei:s, que desneccssario é apresenta-los do novo • 
. No emtanto, Sr. presidente, a t-eforma apresentada pelo 
~ctual S\';· mlnlstro da justiça, olills mui bêm elaborada 

rib icões do ·u • o 'ui amento 
pOUCO SQ tem . melhot·ado com ~S reformas completas. dos CJ imes ~fiançaveis, dei18Ddo•lhe sómente O OS Cri· 
Vemos que, pal'a nccommodarmos as nossas instituições mcs inallançaveis, 11lo se descobrindo uma razãó sulli
ao novo systema que sé l1avia adaptado, tudo quanto r.ieute e plausível para uma tal discriminação, a não 
foi innovado de 1824 a 1832 foi duran\e poucos annos ser a de se q\:ercr pourar ao jury mais algum trabalho, 
do novo reformado, e refol'mado em lodos os·~entldos mais alguns dias do sessãó. 
possíveis, e sempre dizendo-se: tt Temos ncr.essidade de Está visto que o nobre ministro da justiça tirando &c 
uma D0\'8 r·eforma. » · jury a attribuição de julgàr os crimes· 3tlançavels nio 

Eu apresent<? pat·a c:r~mplo o que se. tem feit.o sobre 'teve em vista mais do que o livrar de maior trabalho 
. assumptos clelloraes. T1vemos, além da constttulçlo, com o julgaménlo dcsst.>s crimes; ora, essa razão nllo ~ 
que tambem foi reformada neste sentido, as inslrucçõcs pbde d.o maneira·alguma comparar com as quo apreseo· 
de 26 de Março do 1826, as de 4 de Maio do 1842, a lei tou o Sr. Euseblo, para tirar-lho os julgamentos dos 
de 19 deAgos1o de 1846, ultimamente a lei do anno oas· crimes de resistcncia, bomlcldios no~s frunt&ira:J do !m~ 
sado. Quatro syl:itemas !:'e têm empregado, e ainda esta· perio e do ccnlrabnndo de escra,·os, poi11 para os do re
mos no mesmo estado em que nos a~bavamos no anno sistencia e contrabando quel'ia-so neutrahsar a lnfluen
de 1826, sem sabermos qual o nosso futuro, sem conhe· cia que sobre o jury poderliío c.s:ereer as pessoas que 
cerrnos se so tem ou não melhorado. Es:.ige-se ainda, conimettesséín taes crimes, e então deu-sé o julgamen~o 
corno novo tieside;·atum, segundo um nobre deputado, doll~l' · a · uma autoridade quo ofl'erec:l} mais garantis 
que se nome em com missões para .as divisões dos circu;: contta essas influencias. 
los, que se fação ns cousas desta e dnquclla maneira, · Pri'rece-nie, ainda: mais, que se essareforma pasSilsse 

· ' · · · · • ·- ns motivos ue então a udessem 
anno da 9a lcgislatut·a ninân esl.amos, rep'lto, n<.> mesmo jüstlficà'r :··mas uma vez que se acha votada uma le1 
estado de ignoruncia o incerteza em que estivemos '-no cômo á da ·reforma eleih>ral, em que se dã aos cidadilOS' 
principio. · . , das difforentes localidades uma· c"rta infiuenchi, reco· 

O mesmo se pódo .dizer ácorca da guarda nacional. nhccendo·sc-lhcs a capacidade de por t;i nomearem seus 
Foz-::.u a lei respectiva pnr_a substituir as a!_ltigas ~iHci!ls legi~~~dore~, não deixará de ~aver grande ~ontradicçã~, 
pcln gul\rda uuclouol, Vll:itO que ollas nao. se achavao, do. à<? m_csq1o t.empo que se da n essas looahdades o .dl· · 
em hnrmonln com o novo syslemn 9ue havu\mos .adop_- ' ·relt.<> ,pl~no de nomea.rem os seus rOJ?l'csentantes, pará o 
lndo. Dl'pO\ll, ulém dus t•eformos fl•ttas pelas assembléas que us J\}lgou .suffictentemento hobtlitadas, ao mesmo 
provlnduolll,ll:temo~:~ uu•u ouho lei n.lformnlJdo a ·guarda 'tempo sê lbes negar a necessaria cilpacidade e perseve· 
nncloual, em quo ~o deu no Ho,·crno gCI'Ul.n attribUiQão rança para·julgarem os crimes nUançaveis, crimes que 
do noulCIII' o:; uUh:IUl':t, <tuu lkàl'õo v1tollc10s em fuga r lhes 'tocao mui de perto. · · · ·· 
de temp1H'I\I'ltnl; o ulndn hojo uno 110b<Jmos o ·que o n Observo ainda ao nobre ministro da justiça que . Q 
guilrdn ·nuclonul outro uúr1, IICJnt <(UUC1i os bons quo ella principio de !le· querer incommodar menos nos jurados, 
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de se lhes q_uerer poupal' o tempo nece~sario a. outros adv:og~d?s dePernam?u_?o, e mes.mo dese~~argadores 
afazeres, nao é concludente, porque o mcommodo que mu1 dLstmctos, q~e opmao em s~J!tldo contrariO, quando 
elles tem à soil'rer llão está na demora que podem ter affirmao que o crime de comphc1dade, na hypothese dQ 
no lugar em que se reunir o jury, está sim em.sahirem, que se trata, é afiançaveL Para nos livrarmos pois de 
obrigados pela notificação, do lugar em que residem em~Qraços para o futuro é que peço ao· nobre ministro 
para. à pa reUnião; esse incommodo de tereni mais S ~a JUStiça que dê. ~ndamcnto p~ra uma declar~çâo ~-

0 SR. ANDRÉ BASTOS :-Nilo é de mnis, não; e para 
que se cvitent conOictos que possamos vir a ter com 
essa poleMla e para a boa· adminietração da ju~tiça em 
nosso paiz ó que exijo uma doclaraçilo n r~pelto. A nota 
que ultimamente nos apresantou o honrado Sr. mi
nistro dos negoclos estrangeiros dá bem a. conhecer as 
intençõea dessa nação para conmosco : delln se vê que o 
ministro da lnglsterra indagou como faz um ~uperior 
que quer tomar contas a um inferior o que se deu em 
Serinhaem sobre o dcsembar<\ue e desapparccimento de 
alBuns africanos que llavjão s1do aprisionnq.os em . uma 
embarcação vinda da Africa, e que alli pretendia· cri· 
mioosamento e1Tectuar . o horroroso trafico de pessoas 
· es. ·· 

Ora; se as pessoas com·prehendidas ou consideradas 
como complices naquelle facto puderem se defender 
soltas, .em c;onsequencia de ser afiança v e! o ~~u crime, ~ 
visto que a pe~a é 4~~e~ça parte. daquella em que in
correu o prmCJ_pal cnmmoso, digo eu que; . dando·se 
essa intelligoncJa, não podará o governo inglez ·aco
bertar-se com isso par~ fazer novas e descomtilunaos 
exigoncias, e dizer que os tribunaes ·do pniz .queroa:n 
favorecer o conh·nbando? · 

Parece-me mais razonvel, e conforme. com o espirito 
da nossa legislação, a doutrina de que \~~s . cl'imes n~o 
são aflançuveis; entretanto não me e desconhecido que 
o'!.istem pessoas muito illustl'adas e probas na classe dos 
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que no Braz.il haja essa pouca população que se lhe 
altribue, n e p0r diversos motivos que apresentou. Na 
verdade a população está dissemina.da em um Vasto ter
riWrio; sendo por isso que pouco :::e póde prestar ás 
necessidades de sua agricultura em ponto grande: foi 
isso uma das más consequencias da colonisação pôrtu
oueza ue m· causa .da fra ueza em ue achou seus 
aubsos a atantes, acontecett queum pun a o e aven
tureuos se apossárão do um vasto territorio, e por elte 
se disseminárão sem nexo, sem communicação. ··Essá 

o ulação assim es alhada embora se·a resentelllcnte 
numerosa, comtu o, como se ac a num tern ono rm
mensó, não pode prestar aos afazeres de um povo civi
Iisado, e nas vias de progres.>o, como se estiv~ mais 
concentrada. 

Em vista destas considerações eu lembraria ao nobre 
ministto do imperio que, promovendo a colonisação 
estrangeira, por exemplo, no valle do Amazonas, pra. 
curasse tambcm attrahir para aUi muitos de nossos 
compatriotas· que existem nos centros das províncias, 
muitas familias CJUC por ahi existem no estado ás vezes 
proximo á miscna c sem futuro algum, porque não .têm 

i õ c utros me·o ci ili a ã r u 
apenas produzem o simples necel$sario, as (!Unes podem 
ser convidadas e favorecidas pelo governo para irem <ÃC} 
parceria ft~ndar novos esta!Jclccimentos com os colonos 

· i m da Euro a. Da ui resultaria uma rande 
vanU.gem, " é q.ue tratun~o·s_e do Amazomas, len o nós 
de fazermos nlh a colomsaçao em grande, algum tanto 
p!'rigoso seria que essa colonisação se fizesse sómente 

estran ciros em lu ares tão afastados das outras 
pro\' iocias âo imperio e a côrte. 

No emtanto Q,\le. sendo_ fcit.a a col~nisa~ão ao m~smo 
pa8sO com ~r•lZilcrros, nao so se da ma1.1' .este me10 de 
vida e de nquczas futuras aos nossrJs 1-•atnc•os, como· sa 
acaba COffi O preteXtO de SP- poder dizer COn) fins sinis
trOS, ou por ignorancia, que ns terras do Braz.il forão 
dadas aos estrangeiros, excluindo-se os nacionaes. De• 
,·emos pois prevenir que os mal intencionados possão 
lançar mão deste argumento, mostrando-lhes que o go
verno tanto quer o hem dos br-Jzilciros que so aclillo 
dissen:inados no impcrio, ue lhes offerece uro meio. de 

:respeito. · . 
Sabemos que as ropublit.as hcspanholas que nos cer· 

cão por aquelle lodo são muito fracas, o que por isso 
podem-se prestat• a h·ntndos l~urü alguma nação empre
bendedol'a da America ou mesmo da Euaopa, e quo por 
~es tratados por exemplo com as republicas do Equa
dor, de Venm:ucla, da Nova Granada, Peru, etc., algumas 
colonias se cstahclcção nas margens mais altas do Ama· 
zonas e dos seus diversos o numerosos atlluentes; que 
nos podem causar graves daronos c embaraços para o 
futuro. 

E' preciso~ !?ois, prevenir essa eventualidade quanto 
antes, tratana·) de fixarmos ali a colonisaçiio espon
tanea, umbllra para isto o governo ministre meios mais 
extraordinarios, o quo não estará disposto a conceder á 
colonisação em outras circumstancias, para assegurar
mos a paz futura do Braz:l, pois que esses lugares estão 
hoje deshabitados, por assim dizer, e a pretexto de tra
tados com ~essas republic:>s fracas, póde appaa-ecer . . ' ) ' 

produzir objectos que possão ser transmittidos aos es
trangeiros, e de umas . provinçias para as ~utra~, não 
podendo .. comprar tambem os· artefactos, os ob)ectos 
manufactUl'ildOS fora do paiz1 COIDQ necessaria conse
quencia .por §Or gente pobre e sem· industr~a. A falta de 
communacaQoes Taz com que essa populaçao numerosa 
SG torne · como ue inutil ara o ·consumo e ri ueza 

o paiz. . . 
Desgraçadamente cahio sobre o Brazil essa terrível 

epidemia quo ma~ou uma ~rande porçijo de escravos 
ue se em re avao no serv1 o da lavoura · tem-so de 
azer contractos e eng8Jamentos para a vmda de coto:. 

nos que so Pmpre&uem nos estabelecimentos dlf agr!cui
türa; porque razao não se procurará formar socieda
des q:ue tratem de engajar no interior das nossas pro;. 
vinClaS pess'JaS morigeradas que quizerem vir partilhar 
eSBes beneficios que offerecemos aos colonos estran
geiros? 

O Sa. BROTEM: -Hoje os fazendeiros têm procurado 
fazer isso. 

O Sn. ANDRÉ BASTOS :~Não se.temprocedido com sys
tema a este respeito; acho que se o governo, o r meio 

e pu acaçoes, ou por ou ros quacsquer, c amar a 
attenção dessas familias numerosas que vivem des
occupQdas para a industria, afim df> que v~nbão es
tabelecer-se nessas fazendas· em que se tem de empre-
gar a s e op s, 1 va J so se tsso 
pnra o paiz. Penso que se temos · de obrar com a me.; 
lhvr boa fé, e que se os nossos iavradores, a quem 
faltão btaços para o scrví~o da agricultura, querem 
empr ga · sso s 1 Tes p ar o . o pr ve o 
possível da sua industria agrico!a, de suas terras, por 
certo não o qut!rcrão fazer na rP.laçiio em que se acbão 
os senhores para com os seus escravos; necessarfa. 
mente hão de ceder grande parte do p1·oducto das suas 
terras aos homens qu~ concorrrerem para essa produc
ção, donde os mesmos fazendeiros devern tirar grande~t 
lucros, e se os estrangeiros acMo vantagem elJl deixar 
a sua patría para virem a milhares do lcguas gozar 
eniro uma naÇlio estranha dos interesses que lhes são 
offi,recidos, m~ persuadó que lambem os nossos prole
tarios, esses homens que vh·cm dcsoccupados no centro , 

as pr VJDC s, quer r pa 1 - ne c1 s qu& 
se ofrerecem aos mesmos esl~angeiros. lu!io, pois, muito 
conveniente q_ue o governo proroova soctedades, ou use 
de outros me1o!l que lhe parccorcn1 mais o.cea·tados para 
oncam n tu· as cou as pn r a a a
ção, por meio do trabalho das pessoas de que tenho 
falia do. 

Repito ainda ser nccessarlrJ quo so formom sociedades 
no sontldo que tenho exposto, quo o governo as pro
mova, e qa.t~ a par da colon1sação estrangeira se mandem 
emissnrios, ou .Pessoas encarregadas de convidar àos 
babitanlt.'IS do mlel'ior das provincias rlo norte para 
virem estabelecer-se nessas colonias_ oll'erecendo-se-lht's 
vantagens suficientes e reaes, para melhorarem de con
dição, flca.ndo os que forem trabalhadores e morigera
dos prospcro11 e felizes. 

Eu lenho ainda de fazer algumas considerações sobt·e 
estradas de ferro, mas a hora já se ~cha bastante adian
tada. 

0 SR. PAULA CANDIDO: -Ainda não deu 8 hora. 
.O Sa. ANoax BAsTos : - Sempre emittirei com .fran· 

queza a minha opinião a respçito, dizendo em J?l'imeiro 

ve1 estabclecl1ndo alli co ouias para uccupar o nosso o uma em principio, a. de~ta cOrte, não devia.o ser feita. s 
tea-rilodo, ou quando menos, diflicultando·nos -depois a com a garantia do governo geral e das assombléas pro· 
concurrcncin das nossas terras, pdneipaimento se hóu- :vinciaes como tem succedido, assegurando os juros dó 
ver qualquer nolicin de que ha nellas minas de ouro ou 7 °/a do capital que nellas se empregar. Se estamos já 
de prata, ou de outros productos que possão ser.colhi;. nas circumstanmas de ter estrlldas de feno, se os capi
dos com facilidade, e das quaes, talvez pela nossa negli- taes. se. as pessoas qu.o as emprehéndem esperão lucros 
gencin, não tenhamos tirado todo o beneficio. Temos futuros, llzessem-se ellas á custa e risco dessas pessoas; 
pois obrigação rigorosa de cuidarmos mui seriamente ao governo competia sómonte facUltar os meios, fazer 
âa colonisaçã.o do Ai":la?.ODIH1. com que os .materiaes, os objectos e as pessoas destina· 

Ainda. lembro uma cousa e•é n respeito da colonisa- das P.ara o trabalho dessas estra.das rtao pagassem os· 
ção que so tem · de fazer por contracto ou cng~amerito.

1 
direatos, não tivessem ce1·tos onus; mas tirar-ee dos im· 

Eu ja observei que no centro das nossas provmcias ha posios communs, que todos pagão pa1·a, a bem de todos, 
uma grande população desoccupada no sentido de não fazer•se sacrHlcios enormes, para garantir-se o juro dos 
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dinheiros emprega~os ness~s estradas, se ellas não de:. 
rem os lucros que se esperao.... · 

O Sa. FIGUBII\.A DE Mnu:.o :-- O de que Deos nos livre .. 
O si. ANDO BAS'tos: ~Não digo que não terão de d" r 

lucros para um futuro mui remoto, é emquanto isso' se 
- a rr ar "á vai c rre-

gando com·os juros, .1ão me parecendo justo que p'ara 
o bem de uns paguem os outros. 

Vê-se, portanto, que veio a ficar dependente da ga
rantia lbli a xisten ia das mesmas estradas sem o 

73 

que não era possivel que ellas se fizessem~ Isto demons- pende rã quando muito de certas circumstancins. 
tra gu~ _D ._ paaz não estava J?l:~parl.ldo para ter um_ tal : E ainda uma outra consideraÇão, o é que para certos 
me.Jlloramcnto, que so podenll ·apresentar· grandes re- productos da industria. não é preciso essa celeridade qu.e. 
sultados, e que tocassem mais ou menos a .todos, se o se exige para os passageiros. .· . 
paiz tivesse pouca extensão~ . Não. ha, pois, · uma gr~nde necessidade que os pro-

Porém em um paiz como o nosso, extraordinariamente duetos cheguem aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, 
extenso, o que vem a ser uma estrada de \erro nQ Rio em 'Qm dia certo, visto que n'ão têm de embarcar tam~ · 
de Janeiro, uma na Bahia e outra e.m Pernambuco, em bem em del~rminado dia e em ta'l embarcaÇão; muitas 
relação ás outros localidades afastadas dâs estradas ·de vezes os genaro~ aqui chegão, vão para os armazens e 
ferro projcct.ada!i, e m.ais ainda em relaçeo ás outras abi flcão esperando opporlunidade e venda para serem 
províncias 't . .. exportados; . . 

Além de. ue nós não devíamos rinci iar or onde Vê-se· o t e · a s · ta as -
as outras naç_ões, a quem queremos lrnt r, aca arao. zem a vantagem da baratoza, não tr&~.zem essa grande 
Quando nos.Estados-Unidos, na Frnnça, na ·inglatorra, e v:mf.agem pela sua celeridade. . . 
em outros paizes 56 fite rã o estradas de ferro já havião as Para que essas eStradas fossem preferidas logo ás ordi-

. oo~nmunica -es ordinarias em o timo estado, já havião nari s a v ·ã m · s i - · " . 
l>oas estra as para carros, Clinaes, pon es, e o o m:us peza. e de facilidade do execuçãó, seria preciso quo o 
necessariop_ ara a. condur1)~0 r~~:ci_l dos product-M e dos terreno so prestasse á execução dcl\a:; com muita facili
passageiros ou viaJa~tes. Feito Isto,, e rlando-s~ á popu- dade, mas não como essa estrada do Rio, quê o ter
~Qlo em eral os me1os de communacação ordtnarla, os reno _.· or ue deve ercorrcr é muito d~sinuàl e com 
centros e popu açao que •verem ma s me10s, que, 1ore1n s q,ua lem de se gastar umá grande somma âe capiwes. 
mais emprebend&dores, . podcr-.lõ promover suas ~stra~ . Sr. presidente, eu tinha à inda outras conside\"aÇÕt'S a 
das de ferro com tanto mais probabilidade de alcançar Cazer sohre as estradas de fci't·õ, c n1csmo sobre a mi 
bom rosullado quanto não achào difficuldadcs comQ uha pro.vincia: mas estando a hóra quasi dada, resumo 
entre nós; as et!tradas lntcraes com as mais vias de com- em duas palavras o qua tinha a dizer a respeito, e é 
municaçãojá preparadas, os lucros das estradas _de ferro que ba muita facilidado em se empregar os fundus pu· 
Dão serão postos mais em duvida, como entre nós, blicos em garantias de 7% pâi'·1 estrada~ de ferro, 
qu;aodo se espora que as estra,las da ferro ·é que hão do entretanto que certas oecassidades rcacs se desprezão. 
provocar a induslrm e a construcção das estradas ordi· . Na minha província, por exemplo, um soccorro que 
narias. . · • se deu par3 a factura de _ uma ponte de desembHrquo. 

Fazer-se estradas de ferro em um psiz que não est.à em ll!gar do st'l·vir de utilidade, causará ta!\·cz grande 
~ r o não acho uc se'a de bom conselho... mal ao orlo da c:1 ital visto uc as arcas serão levadas 
o sa .. BA!(DBlltA._ DE Msu.o: _ .... _Nos_ Ec:.tados-Unidos se pe a correnteza a o struir o m_ esm1..' P_ orto; e_ sse soccorro, . a· digo, 1.\ improficuo; e se eu pedir, como peço, para que 

fazem es\radas de ferro a~ por esertos. se mande melhorar osso porto, ha do se <1iter que· ilão 
O Sa. ANDRB B.uros:- Alli quando se cmprehcndê- baf\aodos sufficientes ara isso; no entanto uo a minha 

r o es ra as c erro . o as as suas es ra as o mar a provmda cstan o c assa ca a nn • Jr em as provm
êstavão feitas. E que estradas de ferro são estas que Sll cias em relação ao rendimento das alfandoglls, ó supe
fazcm no doserto 't SAo estradas de luxo como esta que rior pelos seus rendimentos a ouh·as quó se achão elas
pretendemos aqui no Rio de Janeiro? GastAo--se contos e sitlcailas na 3• ordem, o ostnndo as suas rendas elevadas, 
contos de réis por cau_ sa da p_ersp.ectiv_ a, para derribar-se me parece que é de justiça promover-se os seus mAlho
um .templo '1 lia de se fazer .en're nós o que se faz. na ramentos mais essenclaes, " P'lr is.s•> eu peço ao go
lnglaterra . e nos Estados-Unados, onde o progresso í 'verno que mando um engtJnheil'O ll'lbi! examinar o seu 
immenso '1 E note que aiuda nos Estados·Umdos fa~om- porto e ver quacs os molhol'amontos do que ollo é sus· 
so estradas atá tortuosas, pouco solidas, não se tem em ceptivel. 
vista linhas rectas, fazem-se estradas para satisfazer a 0 Ss. FIGUEIRA 08 l'tlELW : ....... Apoiado. 
in<J.ole do po·~o, a sua actividado sem iguat 

· 1 d E tad u ·d O Sa. A~DRÉ BA.sTos: --Terminando C' meu d_iscurso 
Se queremos. segutr o exemP. o . os . 3 . • os J?l os c"amar"'i a attcnnão dJ nobre ministro da guerra sobré . comecemos por tornar nnvegaveas os nossos r1os, tn·an- . a ., y 

do-lhes os embaraQOs natur-aes; melhoremos os nossos ·o. recrutamento que no anno J?assado sa ft!z na mi_nha 
portos, e façamos tudo 0 mais ,que elles fazem, no que província, que deu para o exet'cllo quinhentos e t-antos 
respeita á industria~ que entãoas estradas de ferro viráõ recJ•utas. · • 
naturalmente sem subvenção do Estado. Temos 0 Ama- Ora, se uma província quo tem uma poptll~ção de 
zonas com os seus eOluont~, a quem chamão Meditcrra- 300 a 400,0:> almas 4eu o numero do recru~as Ja meu· 

· néo, temos mais uma immensidade de rios oavega~e1s, e cio nado, a provincia de Mioas-Gcraos, por exemplo, 
de l n uissimo curso ue escusP.do éenurnerar, 015 ue q~e tem uma l?opulação de !0 ~1is do um. milhão de h a-
são bent conhecidos; ·e por ventura es .. o e ~ su r.a . os ' V . · ~ . • 
de barcos de vela e a vapQr, como acontece n~ EstadoS_· tao\o penso que pouco uxcoàorla de cem. uJa-se, (pls, 
Uoldos? Estão suas mac-geDs cheias do pópulação? Pelo a grande desproporção que houve a este respeito. Esta 
contrario, aa provinof~s que não p~ssuom esses rfos flagrante lojustfçn pôde sor remediado fa:r.ondo-sa com 

I tA a ativamente matar populanilo que nos 11nnos t~ogulntos so preencha o recrutamento 
navegava s ~m comp r . v • &em que élle rl!cala sob1·o a provinr.ln n que tuuho a 

Ainda mais: por ventura as estrada!!_ de ferro no seu honra de pertencer. 
prfucJplo devem destinar-se á cond~cçao de gen.er9s ou 
mercadorias? Sempre for~o (lrlmearam~n~e <les\lnadas Eis o meu voto. 
para .satisfazer as necessadade~ ~o~ VtBJaotes; multo A discussão fica adiada pela hora. 
poucas não. tlverãg em seu prmcapao pol:' llln o trans- - - d . 
portEfde passa. gelros d_e ll!D centro para outro da popu- J,.evanta-se a sessão depois das 3.horas datar e. 
Iação. Entre nõs succede ~ contrarao. . . ......,.. ., 

Ainda outra cons!c!eraçao : eu duvado que a esh'ada - ---
19 
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Sessão em 28 de Maio. 

J'RilSIDENClA DO SR. VISCONDE DE BAEPENDY 

SuM~tARio-Expediettte.-Ordem do dia.- Protnoç'lJes 
dos o ciaes da armada. Disc·ursos dos Srs. Zaca· 
rias, Wattder~ey e ibe11'0 de An ra a.- esposta 
á (alla do thi·o·M. Disctwso do S1·. Paula Candido. 
Approvaçiro. · 

A' hora do costume, CJla a c ama a, ac ao·se J?re
sentes os Srs. visconde ~e Daependy, Paula Candi~o, 
c ai neiro do Campos, W1lkcns de Mattos, Theophtlo, 
J. J. da Rocha, Travassos, conego Leal, Marcelltno de 
I;.-ito Octavia.no, barão de Maroim, Sayão Lobato Ju~ 
n iÕr 'barão de Gurupy, Fernandes Vieira, Rodrigues 
Silvà Livramento, Lima e Silva Sobrinho, Bandeira. de 
Mellô' Mf!ndes da Costa, Fkmry, Teixeira de Souza, 
LisLo~ Pedrei:-a, Mendes de Almeida, Martins Ferrc?ira, 
Antoni~ Carlos, Taques; Borges 1\lontairo, Paulíl Fon· 
seca barão de 1\Iami, Luiz de Araujo, Paula Santos, 
Sini:nbtí Pacheco Jordão, Ribeiro de Andrada, Dutra 
Rocha or· n, 1e1ra c a o~, cretrn orge, 1 e1ro 
da Lu't, Luiz Soar~!::', Zac-t~rias, Leitão dnCunha, Bar· 
bosa, Silva GUimarãe!-', .losé Mathias, Pinto de Campos, 
Luiz Carlos, Paes Barreto, Brusque, Macedo, Angelo 

amos, ::)aran·a, e 1 . e! . . . . 
Cf\mpáreccndo . depo1s da cbamad~ os Sr~. Jac1nth~ 

de Mehdon~a, J .. 1. da Cunha, c Slquem1 Que1roz, abre-
se a sessão. · 

oroparcc rao co 1 ~ • 
toni o Candido, Pereira da Silva, Fausto, Casado, conega 
Siln1 Nahuco, Sr.yão Lobato, Barreto Pcdroso, Sailes,. 
Brot~ro, Dclisurio, Titára, Parannguá, Bretas, Sobral, 
Hcori~u<'s, Jansen do Paço, HJppolyto, Barbosn d_a Cu
nha Frgucjra de Meno, Brandao, André Rastos, Dias de 
Car~· lll\10, Paranll0!'1 Mello Franco, Monteiro de Barros, 
c Pllcb~co. · 

Lida a a c ta da se~são antecedente é approvada. 
0 SR. 1° SECRl>'f.\l\10 dú conta Jo seguinte 

. O SR; lAtARIAS;-:- Sr. :presid~n\e, pedindo a pala
vra para offerecer a consH:leraçao da casa algumas re· 
·flexões sobre a ma teria em discussão, não é meu intento 
á tacar o projecto ·em suas. baó;es, nem tão pouco quebrar 
·tan as para mostrar que elle é uma obra perfeita. 

ã to t-:' s 
emfim disposições .inteiramente annlogas ás IJUC elle 
contém regem as promoções do exercilo'brazilelro; são 
uma lei do paiz desde 6 de Setembro de 18&0. Não me 

ro onho mostrar ue é uma obra rfeita · . 
só os membros da commissão de marinha e guerra que · 
assignárão o anno passado o proiecto o declarão, como 
tambem o nobre ministro da marinha o reconhece no 
seu relatorio. . . 

'E com . effeito basta fazer-se do projecto uma rapida 
leitura para se conhecer que elle é cópia; foita com des
cuidos, dá lei que já nós temos para as promoções do 
exercito, ~ da le1 ·que rege na França as promo~ões na 
armada. . 

O honrado deputado pela provincia de S. Paulo, que 
b«>ntem estreiou a discussão, cabio na inconveniencia 
de. estando somente na discuss!ío o to arti o do r -
Jecto, e ovo ver-se na lSCUssão de todo o proJecto. per
dendo assim o direito a ser acompanhado em. seu diS
curso por quem houvess(t do responder•lhe. Por outro 
fado as reflexões ue o nobre de utado ex endeu 
me parecerao 10 e&rame:t e ra3oavers, I)orquedilSCObrio 
inconvenientes onde realmente os não ba'Via; deixando 
entretanto do prestar-nos ó valente apoio do seu escJa
recijlo juizo no dt>.scortinar defeitos ue o ro·ecto 
ven ura o~cer~e, e po~ao ser reme ;a os !la iscussfo. 

Peço, po1s, hcença e <'Btnara para, restrsogindo-mo ã 
matcria do primeiro srtigi>,considera-lo debaixo de um 
aspecto que não foi altcnaido hontem. · · . . 

O projecto que se discute, Sr. presidente, estabele
cendo regras para as promoções na armada, relativa
mente ao tempode peze de guerra, e ã circumstanclu 
extraordinari3s, determina no art. ~o ~§ 8°, to e 5.o 0 
mlnrmo de sorvJço, ou o meilor panodo de tempo que 
deve o omcial servir no posto inferior áquelle a quo tem 
de $C f elev~do, rnarcanao o esl?aço de tres annos: mas 
arcrescent~, . quanto aos prime1ros tenentes e ca itãea-

50:000N para promO\'N' a co onisnção nas terras que 'VI!! ou c esqua ra, ex ge que os. res annos um S6Jil 
possuo na ilha das Onças, provincia do Pará.-A' cõtn- do mmando de força naval. 
missüo do commercio, industrin e artes, Vt!·se quo o projecto faz depender a condição do 

tempo para a promooào nilodo serviço em geral propa:lo 
Idem do vice-presidente do Pará, datado do !8 de da patente, mas ào um sarrl\'0 espcclaJP ou aeja de om

A{(oslo de ~8&&, eilviando dous c>:emplare.sdo rclatorlo barque, ou docornm.t.mdo do navJ.o,ou de forças.navao.."r .. 
com quo seu predcce')sor passou a adrnmlstravão da· o qual, por certo, nllo resumo ern si todo o serviço pro
quclln provincla.-Fka a camat·a inteirada, o va1 archl· re~sJonal quo pódc prestar um officlal de marlnba. · 

var-se. Ora, a ::amara sabo quo o embarque nos navios do 
Idem, do presidento do Rio-Grande do Sul, datado do Estado, que o comrnaailo do um vaso nacional ou de 

23 àe Março do corrente anno, enviando cópia dos uma força da marinha l..!eqcudem da vontade do m!nis· 
actos legislativos daqt,ella provincin.-A' commissão de tro, e portanto dabi p6de vir um abuso, daudo·so.o 
assemhli~as provinciaes. c·aso de qu~ o .ofilcial que não tiver as boas graças do 

Um requerimento dê Luiz de Souza Maia; pedindo 0 governo para \er embarques ou alcançar o commando 
lugar .de guarda das galerias dã camarn . .-A' mesa. - de um navio ou de. uma força naval qualquer, tique sem 

direito ao mínimo do serviço para a sua promoção. 
Idem, de Domingos Laza1;o do Barros, pedindo auto- Esse abuso pão prevaleceria, não teria lugar, se por 

dsação l?ara se1· natutalisado cidadão brazilt:ito.- v~ntura o aêto do- ministro relativamente ao embarque 
A' comm1ssão do constituição e poderes. ou ao commaodo fosse sujeito a certas rvgras, se não 

Lê-se e a roYn-so sem discussão o arecer da com- dependesse sómente do alvedrio do chefe dare arti ão. 
missão de iilãrinha o gucrrl1, enviando ~o roinisterio da a_s o que nao succe e. . .. 
guerra o requerimento de Joiio Fernandes J.opes, para O projecto que sô discute não ~ontém uma só provi· 
dcferi·lo como entendei' justo, visto não ser da attribui· são tendente a coarctar essn latitude immensa que o 
çtio d~sta camura a inicia ti v a da gra~\a que implora o govtJrno tem, nem o seu autor pó~e esperar que no regu-
11upplicanto. famento que se expedir-para execução da l~i.providen-

0 81 .• l\Iagalh ães C:u;tro uarticipa não comriarec.'e•· á elas so tometn para acautelar o abuso que aeabAi de in• 
• t' dicar, porque o regulamento, circumscr,pto ao modo 

sessão por doonto. · · de ser ~xecutada a lei relativa a promoções da armadá, 
PlUMElRA PA~TE DA ORDEM DO DIA q!Jo se discute., não tem •tue entende~ com a. forma. po. r 

que o ministro dcie1'minn . o~ embarques ü concede os 
commanrlos. · · . '. . · · ·. Pl\01\IOÇÕES DOS OFI?JCIAES DA ARMADA. 

Continua a ~n diSC'US:.'ào do projecto n 70 d~ 18&5, I'c
gulando as promoçües dos officiaes dn armadn. 

Continuará, pois, como ~té agora~ e talv~z em maior 
grão; o arbitrio, dependendo n sorte do official d11. ar
mada, no que toca a promoções, inteiratuen\e, da von~ 
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tade do governo, porque este não só pôde dat· maior 
numero 'de patentes por escolbá e merecimento, mas 
p6de l.nlluir .na condição do tempode servix_ot fazeri.do, 
ou não, embarcar o official, dando-lhe ou aetxaodo de 
dar-lhe commando de . força naval ou de navio de 
uerra~ · · 
Senhores, se a ei em discussão não acaute a o abuso, 

tambem não P?der~ ~ honr~do min_istro da marinha di· 
zer que nas dJspostçoes hoJe em vtgor o abuso, prove
niente do arbítrio a ue &Iludo, de ai um mçdo se 
prevma. · ao p e lZ • o, . porque a egts açao rea • 
mente presta-se a esse arbitrlo. . 

« o .ministro da mari~b~ não está habilitado a reger a·. 
sua repartição convenientemente, a tomar as melttores 

as ordens mais adequadas. '' 

/ 

. 75 
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no conselho naval, direi que o abuso .figurado por mim· 
não é prevenido em disposição nenhurna . do prqjecto, 
pois a _cornroissã? de promo. ções, de que eUe !_rata no 
filll, nao faz mais do cp,1e receber as mformaçoes qutt 
lhe fôrem transmittidas, coCJrdena-las para facilitar o 
rabalho da roroo ão além de sor meramente r.ovi-

so1'ia, e por isso sem nenlluroa força, porque a não p6de 
ter, uma entidade, de que, na phrase do prójecto, se 
lança mão~ emquanto não houver conselho ou t1·i~unal 

ermanànte ue se incumba da mesma tarefa. 
Na disposição o art. lo, que tenho censurado, az-se 

· a injustiça de excluir-se do minimo do serviço, de que 
depende o accesso. d!J offi~ial, o · tempo qu~ o official 
passa pre:>tand~ sernço acttv;o de sua profíssao, porque 
como ac1ma dtsse, não é so embarel\ndo e comman
dando navio d~ guerra ou força naval que o official de 
marinha <t~seropenha a sua missão. O official, . por 
exemplo, quG está empregado no batalhão naval e no. 
~orpo de imperiaes m~rinlieirós, não presta um serviço 
que se deve reputar serviço activo de sua profissão 1 
No entanto o segundo ou o primeiro tonente que abi e. s
tiver, por ordem do ministro, tres ou mais annos, ·não 
a amre trc1 o no acr.csso. 

No exercito, a l~i de 6 de Setembro de 1850, estabe
lecendo a condição de tempo para o accesso dos offi
c.iacs, inarca o período do dous annos oara uns e do tres 
armos para ou ros o ctacs,· mas nao cspec1 1co. serviço, 
contentando-se com o serviço activo, qualquer quo elle 
seja, corr.csponden~e ao posto do ?tJicial. Porque raz1io 
não se utr oo proJCCto que se dtscute a mesma regra 
CXlGID O·S U O rt O : .r I C IVO pr • 
fisstonaJ, sem mencionar corta c determinada qualidade 
deito? · 

A disposição do projccto, que me pareco ~oder ~cca
sionar abusot apresenta o r.afactcr dessas ideas victosas 
que, apezar ac diligencias ~m contrario, não so podem 
conciliar c pôr em harmonia com um pensamento são e 
de cquldade, em quo concorram. Eu mo explico. 

Em uma das suas disposições ulteriores o projecto 
det.ermina que se conte paru os acr.cssos o tempo passado 
pelo offici3l em missões. ~lplomaticns, minis~erios, pre
sidonci:t!:!, çomrolssões mrlttarcs o outros serv1ços, a ezar 

. ·· ~~ o~ 

ser,iço estranho á rcpartiç.õo da mnrlnha. 
De que scr,·c. porém. mandar quo se conte esse tom~o, 

se por outro lado pretende-se quo o minimo do serviço . . .. . . • . s 

pedirei. á· pàlayra, S!3 me .fór possível, para ex pender .C! 
que penso de suas .drsposrções, declarando..me desde Ja 
fãvoravel ás emendas. que sobre es:ies artigos estão pre
paradas de accordo~com o ministro da repartição a que 
diz respeito o p~ojecto; e q~e votax:_ei por quaesq~er 
outras ue a erfea oem o ro oct cu as rmc1 aes (:bs-
posições já uma vez. disse, não me proponhD .combater 
em sua essencia. · · · . · .. 

Não prestei o a.nn_o pas~do ~ minha assignatura ao 

menter a este projectó, e· océ:upei agora a attenção da 
camai'il por alguns momentos com· o fim principal "de, 
em . occasião tio opportuna, co !Do mé parece .esro, pedir 
ao nobre ~lnistro qu!3 tr~te do .con~elbo naval primeii·o 
que da let das promoçoes, prttneJrO quo de ttualq~er 
outra instituição. E uma vez que S. Ex. re·conliece quo 
não póde evitar erros na gerencia deis negocias a seu 
cargo, por falta. de um conselho que ao espírito do pro
gresso JUnte ô da conservação das tradicções admfnis
trativas, comece a orglinisação da. marinba pela creaçã9 
des!.e conselho, que isso· será verdciramente ·começar 

elo r' c · 

O Sll. WANDRRLRY (ministro da marit?.hai:- Não 
sei, Sr. presidente, se · o honrado deputado que acaba 
de faltar entende que so . deva adiar a discussão deste . . . ... . 

annos de embarque, para os capitães de fragata o mar e O sa. ZACA.RiAs : - Porque não 1 Na dlscusslo se 
guerra seja do tr~s nnilos do sorvlço, sendo dous com- verá. 
Jlnmljando-nnv~~ra ol:i chc!cs...do. divi.'iàQJ~. d& esqua-
dra \rcs anuo:> da serviç.o, dous do~ quaes comman:- O ~R. M_(l'fi!!_TRO DA. MAftlWlA: -Nós já ~!!loa um .i lei 
daodo for~.a naval? · . · sobre promoçoes, e e$las fazem-se sem âepen-dencla do 

O 2o ou 1° tenente que estiver nas commissões a que conselbo; os prlnciplos regulador~s da mataria não são 
me referi, seis annos, por I'XCmplo, não terá direito ao novos{· ~u tio estranhos aos nossos conhecimentos qu3 
accesso por lhe faltar o minimo de sl!rviço, no de não um m n1stro e a caanara não possão por si discutir as 
ter embarcado tres annos, e os outros officiaes, por muito bases desta proposta. · 
que se demorem e bem sirvão. nns mesmas cómmissões, Quereria o honrado depu~da qucsE\ creasse primeiro 
deixaráõ igualmente de ter direito ao accesso se lhes o conselho naval para depoJs de P.Stabelecido sar esta 
faltarem os dousannos de commando, \•isto que- o tempo lei sujeita~() seu exame e podermos é!ltiio discuti~la ? 
passado nas coromissõcs s6 lhes póde ser levado em Creio que n!o ba n~c8SSid~de alguma disto. . 
conta como um nnno do pcriodo marcado no artigo que Pôde. o conselho nava~, como eu disse, ter grande in-
se está discutindo. fluencia sobre a maneira por que- se hão de fazer as 

Os officiaes de ~uem se exigem ires alinos de embar.- promoções; mas ;>ara adopção daa bases que devem em 
que são assim ma1s prejudicados do que os outros; mas geral regl!r as p~moçõos é absolutamente escusadã a 
"d11s tambem não doix.ào de sê-lo. Um 2Q tenente ou um sua creaçao antertor. . · . ~. 
i ' n<mte que 3;céi~ar r.ommi~sões de~ tal ordem ficarãõ Não sei tambem se o honrado de ':ltado referiudo 

, · pe .o mo o ~r que re erw as oxpressoes de que usei no 
'.l.'alvez se diga: em patentes dessa ordem não é natu- relntorio· quanto â. necessidade do conselho naval, · etn

ral que tenhão de recabir com missões como as de que se. pregou uma lin~uagem ironlcat Ó\l se concordou com as 
tem falindo. 1\fas cu pondero que o talento e o genio tdéas que eu ah1 eruitti.' · · 
não têm idade, e que por consequct.cía muitas vezes o 
governo empregará com maior proveito do serviço do O S~. Z.-lCARIAS:- Concordo. 
Estado em commissões .comp

6
etentes um 2° ,ou um 1° te· O Sa. MINISTRl> DA. MAaum.a.:- Se o i!h~slre depu· 

nente, ~o qu.e. um offictal d( patente .m,ats elev~rt~, e ,tado concorda com essas idéas, pensG .qua não posso ser 
que ass~m ó InJUSto negar-se .a esses officwes o mmJmf?. censnravel quando, tendo de manifestar ás camaras as 
do sl':_rv1ço P,ara o acr.esso, amda que, po1· outro lado, n.~cessidades da repartição a . meu catgo, sou franco 
tonhn~ set·vtdo largos nnnos no d('sempenho. de taes llmda mesmo oaquillo. que póde parecer ·Otfensil'o , ao 
COIJ!.mtssões. _ . . . . . • ,. meu amor proprm. ··. . .. · . . . ·. . 

Sao estas as renexoes que me occorre ácerca do pr1- Eu decluo, senhore&,. como o honrado deputado de-
meiro artigo do projecto. Na discussão dos seguintes olu.rou, que entrando para a repartição da .marinha, 
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hospede.l!as ~a terias. que co~stituem as attrib~ições mento .em discussão, e quando elle passar em segun_da 
desse m10asterao, sentl ammedmtamente. a necessadade · poderea promover no senado a passagem em rorceara 
desse auxiliar indispensavel; e~que outras nações mais discussão do P.l'Ojecto que lá se acha, em occasião em 
adiantadas do que a nosso possuem_ para coadjuvar os q~e o ~e nado tem menos de. que se occupc, e depois da 
ministros de marinha, reunindo as \radições admin_is- dtscussaq dos orçamentos trazê-lo a esta camara. 
trativas à üm. espiritõ de razoavel pro resso. . . · · ·· Ex licado a i -· -- · · · - · - · · · 

. Reconheci tambem · <JUe este inconveniente não pro- cer, não. as r.en~uras, que na o as tomo com? laes, mas os • 
-~inha s6meilte do indaviduo que so achava á testa da reparos que o tllUstre deputado fez, por nao ter eu pro
reparliçllo da marinha, porque es8e mal, st:: sa deve movido primeiramente a discussão do projecto do con-
e«>nsiderar como tal de entrarem a · · · - selbo naval? A camara o dil·tí. · 
marinha indivi~uos que não pertenção á classe, é um. eixan o d_e parte est~ assumpto, sobre o qual mais 
rnal ccmo que Jobel'ente ao nosso systemn polit.ico. Não largamente dtscorreu o tllustrc deputado, passarei a 
.ló temos·tido, como ainda hav~mos de ter muitos mi- responder ás objecções que elle apresentou contrà al
llitros de marinha que n~o fação parte da classe de ma- gumas disposições do projecto. ·Pcrmittirã o illustre de
rJnha, e é preciso _que no nosso systemai aonde a poli- puta do que eu note, s.em_ que por issg Ih 'as queira 
tica tem grande influencia na nomeação dos 'llinistros, exprobrar, uma contradtcçao em que cahw, taxando de 
os habilitemos para que possão servir convenientemente, incomren!ente o disl)urso de um outro honl'ado depu-
dot.andó as repartições de auxHiares, parc1 qu& não tado que hontem encetára a discussão... · . 
aconteça que_ os mintstros andem á_s ?égas, que possão o sa. Rm1uao DE ANDRADA : _ Apoiado. · 

· emprehender melhoramentos p.rectpttadamente, ou em-
prebendão os menos uteis com preterição de outros O Sa. MINISTRO· LU. MAHtXHA. :-Estranhou o illustrc 
mais uteis. . · . - ~eputado que; estando em disctis!>ão o f o arti o do ro-

, tal o. prudencia, pois que os gonios são execpções na . natu
rsd. Eu, Sr. presidente, não reputo inconveniente esse 

. systeme., que é, éomo !á hontcm disse, ado tado elo 
«. çomo, conhecendo vós a necessidade; a indispen ~ regimento da camara, o:- uc é o meio , 

~v a 1arem-se as _ .. ~VC11ias isposiçücs do ~ualquer pro
em vez de promoverdes a di~;cussiio desse proJecto, v in· JCCto, .as suas relaçocs e alcance, c a sua u!tlidado prin-
des em primeiro lugar pr~vocar o _d~s proruoç~es~ que cfpalmeote quando n.ão tem ta discussão ... (A.p;iado.) 
devla ser uma coosequenc1a .Ja crea9<1o do conselho na-
Y&l 't Podereis afiançar-nos que va\'ereis tompo !las- O Sll • . Ransrao DE ANDR,\M: -Até mesmo para eco· 
brote no minislerio para que possais fazer passar essa nomisar-sc o tempo. · . · 
lei dó conselho D8\'al 'i Não, ·l?or.q!Je O$ miulstorios entre O Sa. MJ.NI~!I\O . ~_A . l\IAR.INRA :-.E' v~rdade; p1 rquo 
Bós não morrem sóa:nento .do anani~o, morrem tambem certas duvtdas apresentadas em. ptmr.lp1o c lo~o re~:ol-
de congestão I » . . vidas facihtào a discussão. (Apoi-zt!o.) 

Sr. presldenté, eu n!o pOSSO afiançar ao i_llus.tro ·de- Acompanharei pois o illustrc deputado uo ten~no om 
putado, o se o fizesse. cotnmettcrla. uma lnd•scnçiio In· que elle rio coll~ou. . · . 
descul avel ue far.ea assar o ro1ecto ue se acha uo Notou o honrQdo de utado o ~' . · 
se na o crcan o urn <;onse o oava , e mu tG monos quo . so um corto tempo de · emllarquo o de Cl'lbmon o, so
• minha vida mfnlstorial chega ré. até lá ; o quo posso gundo os dUforcl!tes. poslos pura quo as promoções 
assegur.,r .é qüe e!Dpregarel todos os meus esforços para - poslli\O ter lugar, o duaxondo·so ao governo o arbilrio de 
u&~Ue entre em dascussão o s"·a ado tado·; 'á di as nomear ou dólxar do nomear >ara · · -

camaras em meu re a oro que o approvassem, . os os o claos que lho aprou,·c•·~ ttlltl mãos do governo 
A "invocaçio pois do lllustre deputado deveria d!rl· está promov~-loo ou dolxar dQ promové-los, faciHtan<to

glr-se iis cãmaras, e não ao ministro da . marinha. Sil lhes ou dlnlcultando-llw:~ os ombu1·quos o commandos. 
acontecer que o ministro da mar!uha ou o ruhsistorlo Antes do tudo~ Sr. prcsldlmto, cu dcsojúra<IUO o two
vonbn a retirar-se do poder, este e outros objoctos se- rad<> membro, aotado do tantas h11.CS o prnlfc.a dos ne
melbantes qu~ constituem a sua heran~a ahf Ucito, fade- goclos da m&rinha, aprcsautasso um substitutivo, um 
pcndentem.ente de verba tO.iitamentarta ; .nquelle que mett!. qualquer que sorvisse de base ~guladora das pro-
tiver direito a ella, que promova a passagem de.ssa moçoes. · . · 
lei. . ' . OuE~r o illustre deputado ou -deixa de quorer que o 
· De;•eremos acsso suppôr que só ~te minlsterio está embarque saja condlçao essencial para aspromoçõesdos 
bsbilit.ado para fa~Gr paasar medidas que sejão de vit.al officlaes da armada· 'I Supponho que o honrado deputado 
interesse e convenit-ntes ao melhoramento dos negocios não pt•eter.derá ql•e as promoções dos olUciaes de ma
publir.os? O illustre deputado, ou qualquer outro que rinha não tenhiío por base o tempo de embarque a 
nos succeda, tomnrl\. a peito este negocio ccmo nós bordo dos navios do guerra. 
tomam<ts os que nos forão deixados; preste-lhe o diwido Senhores, a palavra o está dizendo; officiaes de m;.t
cuidado, assim como prestá mos aos que o illustre dopu• rinha não são offir.iaes de terra. (!!poiados.) Ha uma 
tado · lf3gou-nos por falta de· tempo ou embuiJ.ços ds propensão natural, acoroçoada por outras causas conhe· 
situação. . . cidas do illustro deputado, que leva o ollir.íal de ruari

N.ão ·promovi, ~r. presidnctei f1m primeiro Jugàr a nh~ a pr?curar de. p~oferencia as com missões .Ei1n terra, 
discussão do proJecto do conso ho nanl por algumas fu mdv as comm1ssoes de mar 01· serem m:us osa as 

. razo#!S e ccoaomaa mp! . n m resse . a passa- e ancommo as. ua o rocw que e vemos adoptar paa·a 
gom dessa. mcsma lei; V. Ex, sabe que o projecto .!o · contrabaiançar esse pendor natural do bomom ao seu 
conselho naval acha-se no sanado em 3" discussão; tefidõ · commodo, e animar aquolles que a custa do perigos e 
já passado por tod&:; as discussões nesta casa, será pois sacrillcios se queirào dedicar a vida para a qual o Es
facil no caso do o senado sdoptar as idéas do ministro ta do os destina e p11ga ?. 
da marinha, que essa lei passe com raoidoz: e se volt.ar o meio é conceder maiores vantagens áq.u:~Jies quu 
oom algumas emendas a osta ~marà~ soiTrerá urua só rnuis sacrificios fazem, que embarcão, e deixar os que 
disoussao, o ,que pouca demora ta·a~á. · . · _ procurãc suas COI_D',!IOdldad!Js, que pr:ocurão empreg'?s 

· Aconteceria o mesmo com, a Je1 ~o promoçoes, que em terra, em posaçao de nao compettrem com os pn-
. ainda oão foi discutida em nenhum dos ramos ~o poder meiros nos accessos a que só "stes por seus continuados 

legislativo, que contém idéal! ooyas ~ontra as quaes era serviços é ~acrifloios tem .in~isputavel direito. (dpoia
provllvel que apparecessem. obJeCçoes como a eamara dos.) Se ass1m é, se esse pnn~1pto não me !JÓde ser cou
v~ qu~ está sucoodendo? Creao qiJo prudentemente obrei testado pelo honrado daputado, como mo contesta as 

.fazendo . com que este projecto eotro.s:~o aqui primoara- disposiçoes do art. to do projecto na parte em que exige 

20 
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numero do annos de embarque? A questão parece-me de sJ.. . . . . · 
que um .offieíal para ser promovido. deverâ . ter cet·tol um ~erto tempo de Joaimando, onde elles dêll) provas 

que der!'ria ir ter a outro terreno; a questão seria se Mas o gqverno póde. deixar de dar esses commaúdas. 
convinha mais ou menos tempo de embarqlle ou com· -Aqui v<Jltamos ao argumento do abuso. ·Pois se o go
mando; mas nunca se o embarque é ou não base essen- verno é o majs inler~8sado em conhecer quaes os me-
Cial como o ro·ecto e:ti e. lhores officiaes ·como crer~se ue elle deixará de dar 

' uão CIUlSBl' o poito, nlo p.,nsiU'('IUos plll'R olo uballar o 
corebro, cmlim llcarcmus 1·cdu:ddos u perfeitas ostatuu. 
(ApoiadoS.J 

A oLjcc~tào a rospolto dos commnndt)s lom pot· co~to 
maior fOI\~ tl do ;lu<' a apresentado o respeito do tcmp() 
do ~mbarquc; Eu roconh<~ço que ncsln pnrto o illusll'O 
deputado nq;umcnta com ''ignr: porém, Sr. prosldente, 
peço á cnmaru quo attcnda a todas ns disposições do 
-projecto, <1S quaes fol'mão um systema e se encadéào 
umas as outras, do modo qu~. a querer-se contrariar 
uma destncndamente, facil scra enc.ontrnr erros que dus
apparecem se se prestar attenção ao seu todo. 

Até quo posto, senhores, (IXige o projecto quo para 
qui) se ~lossa. adquirir direito á promoção deva-tie ter, 
além do tempo de embarque, um certo tempo de com· 
rn<lndo ? Note a camm·a que não é nos postos inferiores ; 
para so ser 21) tenent(l, para se ser 1 tenente, para se 
ser capitão-tenente não é mister tempo de commando, 
basta o tempo de o~barque ; mas do posto de capitão-
enen a pot· mn e Ja ex:tg~se que os o ctaes en 1 o 

alem do tempo do embarque nl~um tempo de com
mundo; e porque ? Porque .são otltciues .superiores des
tinados prin~ipalmcnte u commaodar. E officiaes do~ 
quaes se devem ti l'ar os futuros. olliciaes-generaes da 
armada tcrião do ir galgando os postos sem se mostra
rem habilltâdos para ns difficeis funcções de commando 
dé navios do guerra? Póde-se ser excellente official de 
mar "' ser-so pessimo commandante. · 

E que meio teria o governo, que segundo as disposi
ções do projecto .1"" e tirar por escolha indepeodente 'da 
antiguidade os otliciaes <tuo tem do passar: aos post·os 
superiores ao de cnpitiío-tenenle, para aquilatar o mé
rocimento desses oll1ciaes? Sem duvida ,~ l.H·ignndo-os a 

. ~ 

garantias que evcm ter os oillciaes nas suas promo
ções 'f Crdo que sim, salvo ~;e se quêr adQptar o principio 
da antiguidade absolutlt, porque oei>ro c.aso cessa todã a 
questão. Creio porém que o bonrsdà deputado que im
pugnou as disposições do prcjecto niio setá pur certo 
partldarlo desto principio. . 

Sr. presidcn\e, cu ttnhll ainda a dizer alguma COUH. 
e~ respO$ta ~ obbern~çõ~s feitas ao art. ao ; mas como 
liO)Io de mcoor lmf;lO~tancta, e a bora de entrar t\JU dis
cusalo outra matorta J~ esteJa dada, roservo-me para a. 
occat~llo em quo esso artigo tenha do ser dis~utido. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

REil'OSTA .( FALU DO THRONO 

Conllnút o d!acu~ilo do projt!cto de resposta á faila 
do tbrono, coUJunctamonto com 1t emenda substitutiva 
ao$$ 8°. 

O SI\. PAULA CANDtM:- Pedi a palavra, Sr. presi
dente, no lntulto da offerccer á cl\mara algumas mfot·· 
mações que por ventura pudossern sflr pedidas · na 
dlscussllo do voto de graça ácerca da um objecto que 
suppunba eu merecer·!a uma grande dlscussão: qu~ro 
fallar da epidomia. que felizmente se acha terminada. 
Tencionava em fôrma do improviso virotferecer a quem 
as pedisse cons iderações meditadas, e jà estudadas, por
que emfim a fórma debaixo da ~ual se apresentão as 
i~éas ~hes dá mui~s v~zcs maior accitaç.'\o ; o o impro
v~so da. sempre m~tto brtl~~· · · Entre~nto~este assumpto 
nao, fUI po~co fehz em rnll!_ha prevtd.enClB; ;, porquanto 
mu1to hmttada.s observaçoes têm s1do t01tas, e mui 
oucas as informações edidas: a roveitarei todavia a 

oppot um a a para su me er ao JUIZO a . camara a
~umas considerações a respeito da epidemia, porque 
JUlgo este objccto de grande i!llportancia para o (>Uiz. 

E' desgraçadamente corto, Sr. presidente, que a1nda 
não houve exomplo de palz algum da Europ& am que 
aptese"tando-so o ckolera nela primeira vez nào sere
produzisse no thh de periodos varjaveis, mas limitados. 
Se o cholera fosse escrever ·um otlioio em fórma de di
plomacia, tinha muita acertada oecasiào de dizer-lhe: 
cc reitero, etc. , Constantemente se tem reproduzido no 
fim de certo tempo, desde a 1\ussia até a Europa Ooci~ 
uenlal, no intervallo de 1830 e 1832, ópocas em . qu0 
forão. invadidas dilferontes capitaes da ~uropa, até 18&4, 
todas as capitaes, Petorsburgo, Berlim, Vianna, Londt'és, 
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Paris, o conflrmão; todas tem sido por tres e quati·o 
vez~s de-n_óvo acomniéttidas, e. com ellas as respecti"Vas 
naçoes. ' · ·· · 

Ora, não é pslo mano~ de summa prudencia · suppôr 
que nós não estaremos ao a'Ql'igo de uma reproducçilo 
deste mal ? Parece-me ilu:iegave · · · - · · · · · 
sejamos preservados-; mas o preceito divino, que nos 
manda fazer da nossa parte aquillo que pudermos, não 
nos inhibe, antes nos impõe o dever de tomar todas as 

- sari · · · ess · · ecei o · óde ser definido 
como ja foi por uma grande capacidade, da maneira se
guint<l : « Confiai na Providenc1a, mas procedendo como 
se della nada esperasseis. ,, Entretsmto confio, Sr. pre
sidente, que serei. Oassanàra; espero que o meu paii 
será pois preservado, com o auxilio d!l à.ivina Provi-
deDC13, da reproducção do mdl. . . . . 

Sei qlJ.e o Sr. ministro do imperio trata de tomar me
didas para fazer face a essa possível emergencia; S . . Ex. 
se tem mesmo dignado àl{Sumas vezes ouvir-me acerca 
de lat!s medidas; mas julgo do meu dever, do lu~ar ern. 
que me acho, diz~r ao meu paiz as minhas opmiões, 
e marcar o cam o em ue nos de•;eino!l coliocar pata es-

çar !l navio que tem . . de deixar os no~sos portos com 
destmo aos de seu pa1z, onde a carta de saude não é 
necessat·ia, é um vexame inutil aocommercio; ninguem 
acred~ta nestas cartas; se ellas de nada se•·vem fóra do 
. imperw . • . p&l'a _que força E esses navios a r~cebe~las? 

porto do impel'io sem. carta do porto donde proce em, 
acho logico e justo ; mas 'Obrigarmos um homem a re
ceber um doc.umento que não fem de s!'rvir nos portos 
a u s destlna é na verdade um contrasenso é um 
vexame inutil. 

Sem duvida, no projecto que tem de transformar-se 
e!D lei ou . 1·egul~ment.o, S: Ex. o Sr. ministro do impe
rJo espero que nao detxara de pôr em ordem todos esses 
elementos desencontrados. · ·. 

O systema até hoje seguido para soccorrer os lugares 
fiagellados pFlo cholera. tampem n~<? _me agrada ; conheço 
que a autoridade tem s1do tao ~ohc1ta como era possivcl 
ser; algumas faltas que têm havido em diffet·~ntes lu~a· 
res não podem correr por conta da autorídade. São 
males inberentes a semelhantes crises. . 

perar por essa \ris e even uall a e. 
Eu entendo que dous são os principaes pontos sobre ao governo elo imperador, seu tão louvavel 11smero em 

que devem versar as medidas preveotiva!l; as medidas soccorrer a todos os pontos do Imperio, me parece com
. de rudencia : 1°, ore imcn sanilario dos portos do im- tudo que com mais trnnctuillidadc no inten·egno do pi-e
peno; . o, as me 1 as que Sfl evem omar em rra ·. · · erotco-se pode systematisar as · medidas de 
para espalhar os soccorros onde quer que o .mal ap~ man01ra que com menor trabalho e menor despeza se 
pareça, e para remover as causas que alimentão a epi· obtenha o resultado de soccorrcr a tim maior numero 
demia. ·· . com maispresloza e _de modo mais proflcuo. 

ma ~ran e par e, scnao :1 1 a . _1 s, para nao ca ar q c p 1 , l(•et 
estão a1Dda por se crear: · nos portos precisamoP de · que commis5ões compostas de ITJedicos c enfermeiros · 
casas ·onde se recebãG os doentes que por ventura che- munidas de todo o material necessario, achando-se pros: 
guetn affectados, Q ondo se proceda ao que convém· em tell e dissimiilãdas por C.iffercntas lugares, constituem 
b~nelicio dos navios. Os estabelecimentos que têm o em meu entender o mais adequado syst•ma de medidas, 
nome de la..:a,·etos, onde estas providtmcias so dão, são por<I,uanto pbde·s3 desta sorte promolamcnte levar ao 
muito dispendiosos, se qui.:ermos esttlbelecê-los Cúmo i:lQmtcilio dos cnfermat; os soccorros, õ que é no cbolcra 
devem ser. · de inapreciavel ' 'antngcm, porquanto · não se trata de 

Para provar o dispendio, a difiiculdade de seme- uma molestia ~ara a qunl ~CJa indifferonto uma pequena 
lhantes estabelecimentos, basta di:Lcr-vos que na França demora ao en rmo; não, so o medico niio vai prom

_não ha propriamente soniio dous lazaretos nio se ptameute acu ir ao. enfermo, so o caso ó eravc, acha-o 
multiplicãó em todos os portos, porque .. dcspe~a é morto. Pelo intel"ior, nas po,·oa üoli ccntracs, isto mui-
enorme ; o que a 1 so az er .. . , ~ 

saes em todos os portos, nas quacs se ~inistrão os soe- ros grandes ,·nntogcns se. tirou aqui dosse Importante 
corros e~qu~nto se transpt?rtào os uav1os para os dous_ serviço que a santa casa da 1\llscrlcol"dla prestvu com o 

ontos pnnc1paes. Entretanto, entendo que no Brazfl, estabelecimento das suas enformarlas. O go,•crno achüu 
em a guns'}>or os, como o . a ·, . , . • · · -. osi.\S~imo. 
Bahia, no Rio do Jan"iro, e talvez em algum outro porto {J.lpuiados.) 
do Sul, se devem crear tlStes estabelecimentos, senio em Mas, alóm destes sol~co.rro~ dlasimlnados prestes a 
tão grande P.scala como ua Frant;a~ ao menus em ccrta:1 runcclo~nr quando se dor epidemia, outros bà talv6& 
proporções. · .· de multu maior impol'lnncia que ontretmto nl\o S!lltio 

r ·p-re-ctso, - senhores, quo nós nos conv6llçamcs a aos olhos; silo as medidos hyglo~~cus c&uo prosor,·Aó a11 
comnosco so con\•enção os partidarlt>s das quarontenas, populações do post!lbi11dado do r~:roborcm o incendlo 
que aquelles que sujeitamos s essas quarentona~ tam- cpidemlco, quo dcsh·oem ou nnlqulll\o os alimentos do 
bem são homcn:!, tambem são christilos como nós; ni1o quo se so1·voria a epldumin. 
devemos saeriftcar . os miseravels que ch~glio doman- · E a osto respeito· pormlttn n camara quo ou cite, reta
dando os nossos portoli affeclados da mole~tla só pelo tlvamonte ao Rio do Jnnolro, um mollloJ·ameato que, 
esolsmo de não a son·rermoa tambom: um tal sentimento comquanto ni\o porfllitn, o ando multo açoitado pelos 
nao é digno de cbristãos. Eu desejaria vêr muitos quo jornaes, tem produ~ido satisfactorioa rGsultados: é a 

. clamiio pelo rigor das quarentt~nas em um navio sem remoção quo se faz .do lixo das casa:> da cidade. 
poder vil' para torra, com grande mortalidade a bordo Esta medida tem r.onsideravclmente melhor~do a sua 
e muitas vezes soft'rendo fomfl: esses serião então os pri · salubridade, é verdade que com esta tambem outras 
meiros talvez a clamat· contra as quarentenas. . medidas Sfl tem tomado. Tenho para provar Bte benil-
. Mas virando folha sobre este doloroso nssumpto, direi. ficio o algarismo da mortalidado em consequencia das 
que as quarentenas como vulgarmento se '3ntende, como roolestias ordinarias, exccptuados os · mortos pela febre 
base de systuma, são completamente inuteis. Não ti J.>Or amarella e pelo clwlcra·mo1·lms, desde 1851 até 1855 
mo1o deltas que pteServatcmos os pmtos de ser · · , - . ál tivemos B.a:u 
çtadps, mas por. ~m systema qUe cha_marei de desin- ~ortos {de molestiusordi~arias), e~ 18&2 tivc~os 7,78-i; · 
fecçao, do qual hm1tadas quarentenas sao m.eros acces- Ja então se começou a cu1dar aa limpeza da c1dade; om 
sorios. E' segundo este principio que eu desejaria vê r 1853 tivemos 7,722 mortos; em 1854. tivemos 7,480 ; e 
desenvolvidas as medidas que tem de constituir o regi- em 1855, quando esse sot·,·iço principiou a set· feito com 
men sanitario dos nossos portos. . alguma regularidade, tivemos 7,000 mortos. 

A p1·ovedcil'ia dos portos do imperio acha-s!! organi- Ora, eu sei que ha ainda muitos abusos, e que muitos 
sada por uma lei que não St'i.se de lei tem mais do que cidadãos ela mão com muita justiça contra algumas fal
. o nome· é uma balburdia, é um embroglio tal que em tas; emittindo ostas idóas tenho por fim persuadir, se 
alguns portos rccusão algumas embarcações receber me é possivel, á população das vantagens, mns não da 
carlas de saude do: provedoria pelas quaes se paga um perfeição deste serYtço para qt\e se não esfrie nn conti· 
tanto ao erovcdor, a quem n lei .oão marca ordenado. nuação delle. Assim como o dn Hmpeza das praias, das 
algum; nao sol de que cntengeu a lei d~;,·er viver o. rua~ e dn~ praças do Rio d? Janeiro, os melhoramento!! 
pt'OYedor 11 Po1· outr.o lado a mcuherencta é dosefor- aqu1 reahzado~ devem sernr como espelho, pat·a quo 
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depois destes ensaios adoptem as províncias identicas 
medidas. . . 

A limpeza das cidades e um objecto clamorosamente 
pedido pela civU.SaÇão actual; este objecio· é imperio~Sa· 
mento rec9mmendado a guem deseJar removea· ou di· 
minuir a possibilidade da 1mportação d6 molestias con-
tag10sos. ·· . 

Neste ponto não posso deixar de tambem agradecer 
ao nobre ministro do imperio a honra que me fez de 
attender aos meus reiterados pedidos, ás vezes mesmo 
a vez 1mper men s, para tngtr su s v s s ro eco

ras aos torreoos sóbtllnceiros ás agual! que vêm parr. 
est!\. cidade. 
·. Senhores, quando o governo do imperador collocou

mo no lugar em que me acho de presidente da junta de 
bvgiene, perguntei a mim mesmo por que motivo ha 
muitos anncs se não tem refleclido que a grandeza fu· 
tura do Rio de Janeiro depende como de uma das con
dições essenciaes da conservação de suas aguas, as 
quaes por, sua vez dependem da conservação das suas 
11orcstas nas serras que nos rodoião? llorque, senho
res .• o que será ~esta capital se deixarmos extinguir os 

dera o Ri~ de Janeiro ter fabricas e grande p~pulaçã~ 
sem agu<~~ Não, porque o hcmem niio vivo sem agua; 
não, porque a industria não pódo dclla prescindir. 

avera a gurn mew e man e r as nguas ao 10 e a
neiro sem ser o da conservação de florestas em grandis
sima escala nas serras que nos r.ir(~umdão? Não, a sci
cncia nos IiWstra que, dcscortinando·sc as serras, des-
rum o•so as ores as, as a~ as csapP.nrecem ;e en o 

por que mol.ivo não se m1:-ou a~ravcR cto prisma das 
qucstoes políticas que o futuro do Rio de Janeiro dcpen· 
dia tambem essencialmente da conservaçlio das suas 
nguas? · · 

. Fallanào destas medidas, nAo posso t.ambcm déli"ar 
de pedir as. Ex. que quando houver do l'cformar o 
regulaml~nto da junta de rl~'gicne, tire de sobre os medi· 
cos innumbidospela lei un crcnção dessa junta de pro
mover as circumstnncins snnitarins do pniz o peso da 
autoridade. 

Senhores, pralicnmento fatlnndo, sCijomos francos, nbs 

bli;a. n Quer i1.er que é' uma t•ommi!liuo toda sole~~: muros date cldadct~ do Dru&ll pura nlo .a boa· _du rulta qu& 
fica, composta de medkos que da\·cm llstudar (.lrofistdn· ha deues recurll<ls o que cada fuondelro ó um modlco : 
nalmcntc estas questões; -110 cnt 1·etn~uo ocon~o a\ó IA aonhoras doa fozondolrol alo roflnnda& HVJlO• 
é Isto: apenas um homem se collocn na JUnta de hy- crate1. (Rislldai.) · · . -· · - .... 
gicno que1· logo mellcl· nn rndt'n n IJIIflm 1·ura som ter B ai doe escrav~s so WtiiiiD nllo fobe. Cumpro mesmo 
diploma legal passado pela csl'oln mcalcal quer Maadar conftiSsa·lo publlr.amonte: em gea·ol oa nosso11 fazeildol
citar tudo, qu(\ tudo lho llhcdc.c.u. ((UO n nguem exerça ro! apresentlo um coraçllo multo humano pnt•a com os 
industrin · s~m st>u benoplecllo, quer.,, l\llsôficordla 1 seua escravos tJnfcrmos: so ó por lntorossG pl'Oprlo, ou 
Parece quo a todos l\ nntUI·al n lndole do exerCl\r auto· por espirlto religioso, é QUilstão em que nlio ~uoro 
ri<fade. o que acontece é que o cmpregadn ~ajunt& de en&rar; o facto é qus ,, escravo enformõ'no Brazil é 
hygi~oe que fizer consisth· 0 seu dever em inspecdo· muito beru tratado. (A~oiados.) Pela rulnba parle, como 
nar, em mandar estabelecer quarerJtetJas, em ma~d~r sou e sempre fui IDlmtgo iurado .do infame trallco da 
citar, em mandar sobretudo, nao cumpre a aisposfçào escravidão, falto assim sem o manor receio; conheço 
essencial da lei, porque a lei incumbe mui cspeciatmonte · escravos no B1·azil que são mais bem tratado~ do qüe 
a junt& de apontar ao governo as medidas necess~wias ; muitos homens livres que vi tt·atados em suas mo
todos ;)sses outros episodios são verdadeiros epigram- lestias :1.a Europa. (.Apoiados.} 
mas; o fim da lei. ó incumbir á junta de estudos protls- Sr. presidente, um objecto como este ha de sem du· 
sionaes. Pela minha parJe declaro fraucamente que ~ vida merecer toda a solicitude do governo imperial, e 
como a entendo. eu 11eço por conseguinte perdão à camara de haver 

J • f L 

poa· causa de tacs la titudes dadas as commissões de hy
giene.; ja resultou ente~d(lr-so qu.o pc~o f~cto de. flllano 
de tal curar sem ter d1ploma esta oflend1da a dignida
de da junta ou da commíssào de hygiene. A di6nidade 
da junta e das r.cmmissões está, penso eu, em Indagar 
com esmero as caUl>as do mal e lo\'a·l3s ao conhechnonto 
do governo, ()ara remove-las, a nào em que fulano eure 
ou mate sem âiploma. . · 

No Pará, em Pot·nambuco, no Rio-Grande do Sul, 
etc., tem haYido colUsões, pol'que pensárão os empre
gados ~as respectivas commissõcs que olles erio rebai
xados, ~orque um (>I'Oto ou outro Jnr.apaz do exercício 
de mEidiCida exercia esta profissão. 

. s a nçao. com es s 1 as; mas e a v 
q~e eu de alguma maneira achava-me na obrigação de 
dtzer alguma cou~ a este t·espeito. 
· Niio po~o porém satisfazer a ulgumas informações 
que pedh·ao alguns nobres deputados relativamente á 
marcha do cholera; assim uro nobre deputado pergun
tou : « porque motivo o choleJ•a val-se tnrnando cada 
vez mais grave á medidl\ que se afasta do Sul para o 
Norte? 

Porqua motivo, qual é a causa que faz. o cholera der
ramar mais os seus estragos por uma cidade do que por 
outra? O que se tem faito para que na capital do inipe
rio morresse menos gen~o do que ~m outral! provincf~s 'I 
Ora, senhores, quaüto a taes perguntas devo c<'nnilçar 
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.,or dizer ao nobre deputado pelo Ceará, relativamente 
a· ida do êholeru do Sul para o Norte: c< S. E;[.· está en~ 
gana~o ; ~ P,rimeiro ~aso. de cholcra dado no Rio de 
Janeiro f01 v1 ndo do· Ceara ••. n. . · · 

O. Sn. S!l.VA GliuiA.BÃES :;_No Ceará ai~da. nlio boúve 
cholefa.· .· · 

•. 
Ora, é posslvel; · senhorcB, quo das mar~~Jns do Rio 

. S. Frauclsco, sondo muitos codaveres forlo lançados, 
nn provlncla do Sergipe, e no Interior da: provhicia de 
!lerllimbuco, partisse o cholt~ra para invadir depois as 
comarcas mala proxlmos de belra•mar; mas Isto é uma 
bypotheso com quo nlo desejo o atrelar ao nobre depu

.........wlo; . ..mcamo o lugar ..D!n-.A.~o~.taes...dlsser• 
tações e peço â camara desculpa se multas vetes me 
dflixo levar por um objucto que não faz parte do plano 
principal de meu discurso: :sa alguma vez isso me acon· 
tece niio tenho o Intuito de abusar de BU(j pacle:tcia . 
. Entretanto conheço que a pergunta do nobre de~ulado 
tem um grande alcance, o tambem reconheoo que ~ó 
quando tivermos conhnclntontos exactos dt maneira dã 

-se ,~;>ropagar uma epldemia, estaremos habilitados l?ara 
. evttar suas invasões. E' esta uma grande questão cutda
dosamen~ estudada na·Europa; e sa é possivel as gran
des cousas JUntarem-se ás pequenas; eu tatnbem procu
rei coutribuir para sou esclarecimento ; f'm meu relato-
r1o occuptn· e seraamen e. es . s a , e pet 
quo se não silo muito exactos os enunciados que ahi 

. transcrevo, no menos me pareca que não · me afusto 
muito de pontos que me parecem ser a v(wdade. 1\las 
is1o são co usas que não tem neste lugar cabimento, e 
uma vasta mate,·ia sobro a qual grandes opiniões lu tão, 
o Dr. Snow, o Dr. Muller e outros mlldicos eminentes 
da In~laterra. da França, da Allemanba, etc. ; é pois 
materto ainda não resolvida aquella de quo o nobre de
putado quer ser esclarecido, e por isst> não posso res-
ponder-Uio como qulzera. · 

O nobre deputado deve estar boje_ arrepen~iid.o ·de ter 
lançado um pesado e n&o me•·ecido epigramma contra 

lera apparcceu • 
. O Sn. P.\uu CA.rmmo :- 1\las o nobre deputado não. 
bde deixar de reconh~cer ue muitos outros medicos 

O Sa. PAULA CA.:-iDIDO:- Tambem, e muilo_s outros, 
morrendo muitos medicos na provinci:l da Bahia, em 
Sergipe, e em outri1s morrendo muitos alumnos. 

O Sa. DuTtÜ. 1\oci~A:-Os aC3dcmicos portâi'ãc"se me· 
lhot· do quo os medicos. (Apoiados e l'ivas ,·eclama-
çlJes .) . 

UM Sa. DsPUTAtJo:- Alguns acadcruicos portár1io-so 
melhor que alguns m~dicos, outros portárào·sc muito 
peior. . 

O SR. _PINTO ~R. CA.~l'2S : - En~rr os P?Uc~s mcdicos 

1\.. A.ES ARRBTO:- ouve ostu ante o sogun o 
anno que pedio lOOS pot• dia.. · . 

O Sa. P A.ULA. CUD1DI):--.. Se o nobre deputado peo
·sasse na manalra honrosa p!>rquo til) portlirlio, no gora!, 
na P.rovinclado Pará O!ltnedico!l, havia do su cunvencor 
que 'fol multo injusto. E'"vordadc que nnquel!~a provln· 
ela houve discrepancln sob1·o a naluro1.n dn mo\eslio quo 
ao C!tmomlnm11uttmr;·subrn-n-s-raticlit:~rrldoiras, e 
comidas 11algadas, ate., os medlcos su cntrowirlla a tao:!l 
disCU!JSÕO~ ; m&ll quando chegou o perigo, Gr•cf(O!I tl 
Troyanos porlàrão-se com a maior doâil'ação. · 

O Se.. MEr.i.o FRANco:- Cum~rlrão o sou dovot·. 
0 SI\. WILKRNS DB Muro~:- E' isso O <lU O COn:!lilUO 

a sua-gloria. 
0 Sa. PAULA C.lNDIOO:- Agui no nio de Janciro'dous 

medicos dó hospital marilimo de Santa lt.al>el, os Srs. 
Bento Maria da Costa e José Teixeira de Souza prcsttl" 
rào-se com tánta dedicação quo rhegàrão a at"t'uiuar· suas 

~e~lar.9vão-me que~ n~o- que~Y~o. ~u'o sen'i~~ a<~ so~ 
paiz, que nada querião. (Bmvo.) Aqm no Rio de Jaueit·o 
como estes dous modicos muitos out.ros apparecêt•ào; 
essas oxigencias fabulosas o mui revrehcnstvas não ap· 
parac~rão nesta êôtte; eu não quero -defender aqueUes 
que abusá rito da sua posiçã,, para tor:uplctar-se a custa 
da humanidade alllicta, nem âquellcs quo desconhecêrão 
a sublimidade da sua missão (apoiados) : mas o meu dl~
sejo ê retirar do sobre nquellc~ que, com">t'ehendendo 
todo o valor, toda a importancia de sua m)ssão sobre a 
terra, prestárão·se com ~·erdudcira solicitude a alliviar 
a dôr. (Apoiados.) 

2l· 
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Eu, Sr. presidente, promo:vendo uma modificação, 
um melhoramento nos regulamentes da junta de by .. 
giene, não quero de sorte alguma que se entenda resul
tar para mim algum interesso_ pt>ssoal; é obrigação do 
deputado mostrar que _ elle, nas medidas que propõe, 

- " do or interesse essoal e somente o diri e 
o interesso publico. 

Eu vinha pois pedir ao honrado Sr .. ministro do im
perin que quando julgar que convém ao serviço publico 
outro individuo uo não eu ara a dil·er -o da ·unta 

de hygiene.~. 
O SR. PEDREIRA. (ministre do impe1·io} : - Estou 

muito satisfeito. 

a s . • , 
mais ou menos saud:n·cJ, teja indifferentc ã colonisação. 
Tangcncialmcntc a este topicodirijo a V. Ex. um pedido 
para que lance a sua attcnção para um objecto ·~o grande 
;lk&nce, é C' que se dcprehcnde do numero do llomens 
e m\Ílheres que existem nesta cidade. Senhores, nós te
mos nesta capital 160 homens para cada 100 mulbore~ 
(riso); e~la verdade não pôde ser contestada, resulta 
ella de uma cstatio;ti<'a mortuatia, que offerecc, quando 
exacta, a melhor base de urna estatistica. , 

No l\io de Janeiro durante o anno proximo passado 
morr~rão 4 30! homens, o 2,701 mulheres; ora a ca-
mars dc"o sa er que o proporçao a mor a a e a 
COm tniJitD I:'Xnctidão a proporção dos Vi\'Os; e, Cl)mO 
já dissP, a mdhot bnso para se estabelecer a estatística 
<Je um naiz ou •lnra ~ahcr-so com e:uclidão a sua O· 

nossos fazendeiros. Ora; é exactamente o que eu tam• 
bem penso : é preciso. que o paiz saiba quaes são as 
condições, quaes as difficuldades da chamar braços, e 
resolva conforme julgar conveniente; convém c(lnbe· 
cer as difficuldades para melhor vencê-las. · . . i 

manha, ou na Circassia, isto pertence ás altas 
gentias. . . 

Sr. presidente, faltando da escas5ez de populaQio e 
fra a to or ão · as mulb r s a ·os· liomens ã 

calarei as vantagens que resultariilo para o ·ensino pri
mar i o se elle fosse exclusivamente commeltido ao sexo · 
feminino; boreens ensinando a infancia a ler, escrever. 
contar e a doutrina não é natural, é_ uma· funcção que a 
natureza destinou p!lra as mulheres~ não ·sei como ·um 
homem, muitas vezes robusto e atbleta, so possa resi;.. 
gnar ao pacifico miJ?isterio de ensinar meninos dtl qua
tro e cinco annos 1 e uma cousa que repugna. 

Eu, que mais por este lado julgo que o paiz tem. ne-
cessidade de mulheres, insisllrei senpre pàra que se 
tome em consideração este desfalque da parta mais no
bre e mais sensivel da sociedade l 

Sen ores, a relig1ao os senthnentos que sao e 1 os 
nos primeiros annos da vida transformlio-se em sueco, 
em sangue, Jião se separão mais do individuo ; esses 
sentimentos só as mihs só as essoas ue crião os me-
Dlnos os 1ns_p1rao. uere1s. sa er em gera se os os 
são morat's? Consultai tl moral da suas mãis, vede qtl'e 
essa mãi inspirára á seu filho sentimentos indeleveis 
ara toda a vJda. · 

e nos queremos popu açao mora , se queremos que 
por toda a parte onde o sentimento de humaaidade fôr . 
reclamado appareça clle sem excitação nobre da _ ami
zade, sem ~ssa torpe excitação pecuniaria, tUrijaiDOs 
ncsttl sentido a educação do paiz, demos . aos meninos 
mulheres habJliladàs para os educar. O cle_ro. que re-
<'.ehe mais facilmevto e5Sês sontiment9s de hutnanidado 
pela e~ucal}ão quo l'ecobe, mostrou-os na crise ••• 

. O SR. PINTO nit CAM"PO!l : - Apoiado; di vemos p&ro
chos morrérão no seu officio, e os carmelltas de Pet"-
nambuco portárão-se dignamente. . 

pulaçne = assJm., para es 8 Cl a e 0 • 10 . e . anearo .mor.to .no· cum.p•·•;mc·o o o seu servJ"n, o_ do p'11ar-mo· .... apresentar uma mortalidade do i em 39,5, e mu\tipli- wv ·-
rP.ndo-se 0 numero de mortos JlOl' 39 112, acha-se o nu- r eu victima do mesrno dever san:o 1 ... Em Pernambuco 
mero de seus )Hibitnntes: ora, ôada essa base infallivel, e em outras partes deri0-80 facto<i bem honrosos para 
obteremos 160 homens para 100 mullleres ... As conse-. o dero: ora, nllo é isto a conscqueucla do um senU
quendtts dcstns dE'sproporcões a camara as tirarA, mas ment? innato, mas vlgorad9 pela educação~ Me pareco 
pE'rmitta-mo ~pre~cntar uma ~llas, o é que, ao menos, que stro. . 
não pod~r<'mos esperar o augmentn da populaçio como E' liecesserio que a camara reconheça, qus o governo 
se Igual fosse o numero de habitantes de um·· ente outro tome --\)01'- norma impre_~I.J!_tlvol do auas acoões_qpe o 
sexo; p:-im~rrQ devel' á favorecera - moralidade J)ubllca 

Senhores, esse negocio tem alguma consa dejoco-serlo, (apotados), e a moralidade puõlfca n~o :a pbao bem 
ou talve~ de m3licio:;o, mas .a camara vê que no fundo en,caminhar so niio cuidarmos em inspirar à infancia 
a questão é gravi~sima, ellaenYoh·ea ideo de promover desde os seus maís tenros anoos os sentimentos ~o 
o augmento âa população. D~os pla~tou no coração do todo11 os homens. Quando 

Hontem, quando oraWi nesta casa um nobre depu- os patronatos, os empenhos e principalmente os lojus· 
ta do pela provincia do Rio de Janeiro, que encel()U a iiças relatins dom i não, ai do palz I 
disr\lssâo âo voto de gl'a<;as, se bem entendi seus argu· A moralidade é o pdmeiro protector do tnt~nto c do 
mcntos, me pare<'e qqe o nobre ministro da marinha merecimento. E' preciso que o homem de merecimento. 
não os entendeu como cu; Dizia essa nobre doputado o homem que prestou serviços, conheça que elle tem eiil 
uc é necessario quo os fazendP.irus soubessem debaixo s~as prop~ias acções um titulo valioso, csue não ó.prC?-
e que c1s •ravao ·\'lven o, a v1s a as 1 •cu a es e , -

obter braços para o trabalho; ap<.mtou o nobre depu· mento nã<' najula, e':;;pe1·a que o vão procurar, porq_úe 
tado os inconvenientes dos chins, os embaraços, a colo· cftnlla Dll moral publica •.• bem differentes são os qiie 
nisação européa, etc., para que os fazendeiros esco.. andiio sempre com requeriràentos, com petições rias at
lhesscm qual o syslema que mais lhes convinha, se me~- gibeiras, os quaes muitas vezes são d~spacbados para 
mil, por e:ltempl(l, vender suas terr~s, mandar v1r se ver a autoridade livro de semelhantes sarnas. 
colonos á sua custa, ou adoptar outro systema; o nobre Eu, Sr. presidente, não desejo por maiiS tempo enfa
deputado preferiria, Dão acon~elbou systema, foz vor dar a camara (n!Jo apoiados) ; mas não pósso terminar 
os embaraços inherontes a qualquer... estas minhas brevos reflexões ~em admirar o poder e a 
u~1 sn. DHrtlTAllO dú um llplute. difficuldade da diplomacia. Para ,nim. é uma scienc)a 

qut~ se não . é, parece poderosissJma, é uma sciencia 
O SR. 1,-'UIA CANnmo : - Se enganei-me, o nt•bre diillcllllma. Vomos que a diplomacia mudou em outros 

deputndo IM perdôe, mn~ julgo· quo o fundo do seu tempQs a taco, do mundo, que ella ultimamente póz a 
pt'nsomento foi ~nher dellnnw do que lei devUio viver amotinada Europa toda em paz I EUa tem subllmidadcg 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 16/01/2015 1010- PÃjgina 10 de 12 

O SR. Bi\AKDÃ.o: ._ Peço~ pa\ovra para responder ao 
Sr. ministro dos n·egocios estrang6iro9. - - --

O SR. HoarA pede o encerramouto dossn discussão. 
O Sa. BR.\NDlo : - Alndà me· persegue o Sr. Horta 

com a sua rolha I - -
Consultada a camarn, vota pelo encerramento. 
OSn. PA.UL.l FoNssc.\ (pela ordem)~- Sr. presidente, 

persuadido que a camora abunda nos mesmos senti• 
mentos quo me lo"árlo a offerecer á sua considcraçio 
a emenda que t~m estado em discussão t.:onjunctamente 
com o proJecto de resposta â falia. ~o tbrono. e conven
cido de que realmente esta rnannestação da . gratidio 
nacional deve antes fazer parte· d. e uma mensngerp, e 
não da resposta a !sUa do tbrono, que é um fnstru· 
mento politico, peço a V. Ex. qu~ consulte a caffiera se 
consente na retirada dt~sta minha emenda, 

0 Sa. PRESIDENTE: - Seoundo o re imento não ódo 
agora 1er ugar o pc 1 o o no ro eputa o, .visto 
estar encenada a dJscússão, 

Posto a votos é approvado o projecto de resposta á 
falia do throno o rejeitada a emenda; remette-se á mes· 
ma commissão. ·. _ 
Volta~se a 1•J?arteda ordem do din. Continúa a !• tiis

cussão do, proJecto n. 70 do anno passado. Tru~a-se 
do art. 1.0 

0 SE. RIBEIRO DE ANDRA.UA:- Sr. presidente, devo 
uma.. resposta ao nobre minisiro da marinha. que bôn
tem contestou diversas proposições que eu hsviil omit~ 
tido em contrario a outras exnradas no projecto de lei 
sobre promoções . . D.evo tambem uma resposta ao nobre. 

83 

a discussão. Declarou qua eu avia infringido os pre
ceitos regimentaes quando no art. to discuti materias 
que entendião com outros nrtigos do mes111o projecto. 

Uma doce consolaÇão, porém, Sr. presidente veio 
immediatamente modificar os meus pezares, qua~do vi 
que um parlamentar tão experimentado como o nobre 
deputado, que um homem quasi profissional na questão 
como o nobre deputado, pois que por mais de um anno 
tinha occuP,ado o ministerio da marinha, segtiio justa· 
mente o ~!llho que elle l1e.via estranhado em mim (riso}, 
quando v1 que o nobre deputado não se contentãrido .. - . . -

venci-me do- que razõ~s pod~rosas influirão pa~ qu; 
elle, abnegando suas idéas, ape?.ar de haver COt!surado 
o meu procedimento, proferisse trilhar entretanto a 

De facto, os estylos desta casa têm mostrado a conve· 
nlencia de quando se discute o art. 1° de '1ualquer pro
jecto fazer consideraçi)es geraes a respe1to do mesmo 
prvje\;to, e isto porque do ordinario um projecto encerra 
um .. combi. na.ção ~rudéas tfil, que uns artigos so prendem 
aos outros. E amda ma1s, senhores, por economia de 
tempo; porq~.:e, discutido em detalhe cada um dos .arti
gos~ ba de consumir muito mais .tempo a discu!lsiio; e 
mu1tas vezes o que so tem em. vJsta, adoptando um tal 
alvi~re,, ~ proJetar a d~scus'são de qualquel' prajccto, o 
.imposs1b1litar mesmo a sua pa~agem. Ora, como este 

· O nobre dcriutado, com aqucl o tom dogroatico a que 
sem-duvida lhe dão direito os sous conhecimentos na 
rnatcria, qua\Hlcou ·as considerações quo bontem fiz re
laUYamente n alguns artigos do pmJacto do desarrazoa
das, declarou quo nlio orfio razoavc1s. 

Acho, senhores, o termo un1 pouco duro, muito mais 
quando, por modo &lgum, cu qulz tirar ao nobre de
RUtado o privilegio do discuth· esta mataria. Se estreei 
n discussão foi po.rque não houve nluguem que se qui_
zcsse~ &;Jtes de m1m, encarregar desta tarefa. Sou o ~rl
mclro a reconhecer as altas habilitações do nobre de
putado, e que está muito mais habilitado rlo QUe eu 
para discutir estas questões. E nem é lsto de estranhat·, 
não demonstra da sua parte grunde merito ; o Mbre 
deputado foi, por espaço de um anno o tanto. ministro 
da marinha, deve. por conseguinte, ter conhecimentos 
muito mais espeéiaes da ma teria <:lo quo cu tenho, quo 
apenas bn poucos unnos que estreei a vidà parlamental·, 
e nesta questão sou ap~nas um c~r~os~; o o nobre de-

curioso, porque não ó da prQiissão da marinha, com
tudo, eor circumst3nCias Cspcciaes, SC tem achado em 
condiçoes de estudar com mais afinco as matcrias l'ela
tivas a esta profissão. · 

Peço-lhe pois, desculpa se por ventura o preveni, 
quando o primeiro li.lgar devia cabcr•lhc nesta auestão; 
não foi por culpa minha, e sim porque o nobrê deptt
t~tdo não havia pedido a palavra; esperei algum tempo, 
mas vendo que níni?uem mosh·avn desejos Cle fallar, e 
que se ia proceder a votação, então entendi dever dizer 
alguma cousa para que não passasse silenciosamente 
uma lei da imporlancia desta. 

Feitas t:stas reflexões, sonho1·es, c sem querer dar o 
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rou que.cornquant.o as tcndencias da legislação norte 
amertcana fossem para que pudesse o merito ser tomado 
como n :ba~c das promoções, isto ahi não se seguia; os 
usos erão' absolulament.J contrari\ls. . · 

Ora, scnhore~. pard que prevaleção os u·sos e estylos 
contra a legislação de qualquer povo ó mister que hajão 
ra:r:õos ponderosas, e estas são por sem duvida na ily
po\heso vertente,<> perigo de investir o governo de um 
arbítrio som limites para fazer ns promoções. · 

São poisos argumcntosaprcscntados peio nobre mi
nistro que mo fornecem razões contra clle; foi o nobre .. . 
sido embarcado~ durante 3 anoos, a bordo de navio do 
guerra, não é uma garantia sufficlcntc para que se possa 
aqutlatar o ml!t'ito desses mesmos ollicJaes, e que nem 

.. . . . ... . . . . ~ ' 

sutncionle par11 quo se po!~sá. faz.or idéa do seu riierito. 
Ora, da propria letra do projccto é qut: cu deduzo o 

contrario daquillo que sustenta o nobre ministro. 
Vejo quo depois de terem o cu1·so completo e 3 annos 

de serviço a bo1·do de navi!Js do guerra estes olllciaes 
podem.· ser promovidQ!l até o posto do capitiio4onentc: 
logo, é o projcclo mesmo quo di7. quo o desempentlo 
destes.serviços ó um ·requisito sufficiente pnra que so 
po$Sa rea\isal' a promoção~ E, ainda mais, pelo pro
jecto, nos postos superiores, quando o oUicial commauda 
11m na·lio em certos casos e em Ol•tt·os uma esquadra 
por dous anu'ls, pód~ ser· promovidó. 

Logo, ex.igindf? o projecto ::;or-:cnte estes requisitos 
para que se versfique a promoçao, declal'& evsdonte
mente que são elles os sulliqientos para que se dê n 
promoção.. · _ 

O nobre ministro citou diversas disposições de direito 
cot"-Stituto para me arguir de as qu~rer contrariar ; 

s senhores o facto mesmo da a rcsent~çâo de uma 
lei de promoções ~ostra~ que a eg1s açao an er10r u o 
a conveniente. Nos nao tratamos pt·cscatcmente de 
direito constituto~ e sim de diroíto constituertdo, tra
iamos do fazat' melhoramentos convenientes, · e u.~sim 
não é o nosso intuito respeitat· a legislação anterior; e 
tanto isto ó assim que estamos tt·atando de reforma .. la. 
Asstm, pois, entendo que as rello~õcs do nobre ministro 
da marinha não vierãu muito aposite, visto que trata~ 
mns de melhorar a legislação relativa ás promoçõ5s. 

O noba·e m~nistro du marinha comprcbondeuwlile mal 
quarido arguio-me do querer apenas como base para as 
promoçõ~:s s[mplesmento a antif~uidade; eu nao disse 
1sso, pelo contrario declarei que achava preferlvcl o 
systomn ecleUco, que reune n antiguidade ao merfto. 

hora $cja difficll, comtudo é .bem posslvol, e p_or sso é 
que eu entendo neoossarlo haver umR pro,•ldoncla que 
inbl.ba ao ministro da marlnba, quantlo esse méo scntf· 
mento de odlo delle t~e apodere, .do poder ser um obsta~ 
culo à recompansa do mer~ dnquelle sou inimigo. 

Fioabnento; havendo eu estranhado que havendo-se 
o anno proximo passado votado · uma lei de incompatibi
lidades quo teve per motivo não so n influencla inde~ 
bita dos funccfonarios desta ou daquella localidade, 
como lambtlm o Inconveniente de perderam estes func
cionarlos o habito do serviço quo lhes fôra conftado, e 
tendo alnda mais citado eu uma lei do 18&0 e ou estatu
tos das faculdades de direito que mandlio descont.ar do 
tempo para a aposentadoria do!l maglstr,dos e do jubi
lamentu dos len~es das racutdades de d(reito o tempo 
que elles passão no oxerclo de funcçl)cs legislativas ou 
administrativas, disse o nobre ministro da marinha quo . 
élChava conveniente que se conservasse a disposição ~o 
prejecto que privil~giava aos ol!.ici~es de marinha, por . - . .. . . . .. . . 

·-elles para o ministerlo ou para o corpo legislativo. 
Mas, senhores, eu l>llrto de um principio de justiça 

relativa, t\ o que deseJO é não vér dar~se á uns a~ulllo 
que a outros se ne&_a; estando essas classes nas mesmas 
circumswucias; uao é meu intuito; senhores, arredar 
do~ bancos do corpo le~islativo ou elas pastas dn minis· 
terio os olli_ciaes de m~tt·mha, julgo mesmo de necessi
dade que \odas as classes sojão representadas nesta 
camnra, para que possamos discutir convenientemente 
cada melhoramento que -se tente introdu~ir nos diffe· 
reutes ramos de serviço publicó, para que nos não 
vejamo!! obrigados, curiosos como somos. em questões 
de marinha e guerra, a entrar na discussão dou orQa· 
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~-~nto:s .4e_~5a~---~~._rt_ lç_ Õcs_ :Se~._-. P_q~.U.ir~os ·_f:Js: p_r.~cisu~ deguerra para que a promoção pos~a· ter lugar, 6 é ist:; 
.c.~~h~clme~.t.o}!i' 'D:l.SS ~-que .n!J,!) de,.s_ !ll~ 6 q_ ue. ~~a classe o que s~ q~~r ~~optar ~ntre nós. . . · 
ee~a mala prfvugsad,li que outra:; : . :" · . · · • · · . - . · · - , · · . 
. Çr~~- ter:.c,o~sia~~do; ~t· ··-P,~~~~~~e; ; ~nt:o .l,l~á~to· • 9 ~~ .. RniEiRODE ANDRAD.\:- ~f em eu combato estes 
~~ lll~~-fo.~~ ;~a !Dtnha.mtell_i~~ilCL!I,; ~s d1vorsas pro~ prmctplo s.... · · . . , . · · · 
IJC)sfçõ em1Ultlas· 6m · contraru)<Jade ·ap meu discurso .. ··O Sa • • ~l~lSTBo . .Q..:·MA::a~~HA : . ..;;. ~las se o iliusire' 'de· 
····;·· .• ·- . . , ...• - . _ •..••• -, ..• ".~. . 1 .·· ·· . . . • •• 

'YàÇÕes ·qu~ tinh~ a Ja~er, ~uardando~mé porém par~ projecto ?_ Q_uer., qu'e a · antigui adl seja unica norm~ 
fuer. algdblas:-outrlls ·:relattvameote· a qualquer 'Outro das.promoçoes 'f.... J-- . . · 
ar,t.;go d~ proj~~?~ caso, o julgue coav~nienta.1 , · • · ' O SR. Ruu>IIto ne A~ o nADA. dá u rn apat~t&. 
·. •• ~. . . . . .r . 'f1\$ o., ~- mart~ ·!Z : .':""" O.Sa. ~INlSTR.~ DA. MARINHA._:- _Que1·que o mereci· 

S.J;' •. presiden~e.t d1re1·mut pouço e~ r~postl ao tllustre I;D.6q_to, seJa ~ombtnado com .a antiguidade,? Pa·re~e.que. 
dep!ltado por :s. P~ulo, qt.te ~1nda · 1,níns~ nas ídéa~ por rei-o. IJl!ls é .1sto o que o. proJecto tambem quer. Quererá
el~e. ho~tem, -enuncul~~ ·na· d,tscussão d~~e pr\ljectÇ~• · que a ·escoJba ÇJU merec1rnento não entre em uma propot· 
. Enc~ntrou o il~stre depl,ltado .rai~es no discurso qu'e ção tão .avantaJnda·como o projecto pretende? Então, diga 
profer~ par~ ~ais fuod~mentar a s~ur. opposição ;:,i algu- o. h o_ n,radu ,d_ ep~tado· e_ m qu_ e pr'?_ p_o.rção desc_ja'que ·à.n.t~. : 
~a~ d1spo~u;oes do proJçcto; ref~r1o-se elle com espe- a escol~a combmada·corn a ant1gu1dade? . ·. · . · ··. 
c•alldade ao que succede na marmha norte-americana, . Mas, não, sen~o~es, o il~l}st.re ãeputado não quer nàda · 
aónde a lei,- pesto que dé_ ao governa o dlreito:de' fazer ~ístr>, o tftie quere a ant1gu1dade pura e simples~ el1-:
as}1ro~oções pelo ptincípio'_de escolh&l sem auenção a tende._que o t(;;!UPO d~ comma~do, o tempo do e~bar
antlgu•dade, com tudo os eatyll'S Um tão trrande força que .sao suffic1entes para. aq~;~tlat.ar u mer_ecimQnto .fios. 
que ali redomina exclusivamente o rinc1 io da anti- offictaes. Mas de ue serve u e a - · · · · 
gua a e; sstm· com e e1to; sen ores; mas eSte. ar- ~rqu~s, qu~ se conheça por essa occasião ·que. o!t._9ar
gumento em vez de aproveitar ao illuslrb deputado é c1aes sao lllaJs ou menos ap!os, se o governo não se póde 
conLrario ao seu intuito. Peço11icen9a ao iUustre depu- guiar senão pele antiguidade ? .;:-- . · - · · 
lado ara lér um trec-ho do relalono de um dos minis-

. 1z aq,~e e une_cLO.nar•o, ·CUJas razQos . evem ter . .. ·- . 1< , porque nos em. 
gr~nde p13So em DOSl!P animo : <« Em minha opinião, a bar!ll!es ~. que ha .~ccastao d~ experimentar-se a sua 
pNl5onte · orga.nisação da .·marinha é não só essencial· :1plidao ; Ja e1les temo preencb1do as condições da .lei 
mente defei~uo~ e inj':'sta,' mas nté ·na suâ·applicaçto quando se reconhecesse a sua inaptidão, ou mctéct! 
prt\UCà pNJUdtca . sér1amente e de·svtrtua o caraéter· me~ te inferior ao do outros. 
üeste ramo de serviço publico~ O grande mal no actua.l E de.rnais, não poderia aeontecer ql!o c!ícs tivessem 
SySte'mli. é qua nem O merítO, nem O servi90 do ufar. commisSÕCS Clll terra, O contando·se tambem ÔSSQS com. 
n~Sm a coragem, nem a ca,pacidade, mas sómente a an- missões, como conta o projecto; fossem prum,lvldos 
tiguidade regula a . promoção . c o . soldo. Os homens posto que .com algum tempo d~ serviço mais? · . ' 
-valentes 6 activos desanimão~ perdem o ardor e vêm As cc.ndlçoes, portanto, do tempo .do ombarquo o d~ 
extinguir-se ll sua atnblçlo o galliardia, e-muitos delles com mando ttiio sao, não podem se~ suficientes; em toda 
fielo ao serviço-só na ox -ectativa .da reforma, E''ver· a parte, ~ntro nós m~s!Jlos, como Já se tem d!to, acha·se 

a pr 1110 ... , ua q r rço o, exocu wo para • . · . . . . orma; mas 
deflviar-.se desta pratica serfa acol:nndo d~ favóritlPJQo. o dofoilo dessa leg1slaçilo não consJstc om a~m1tUr 0 
Ha na marinha dos Esltldos-UnldosoOlclaes que nêlla se principio da escolha combinado com ~> -prlnclpLo da an
acblo·ba -lO auoos, e que todavia nem tO set•virão uo ttguidnde, e da ~scolha simples ~o ·certos postQs para 
m~r~· e entretanto recebam o mesmo aoldo que outros cima; o seu dor~1to consiste em .na~ marcar cond!çõcs, 
dll mesma patente que oontão 1~. 19cr mais de 20 annos om olo .estabol~cer regras quo fi lr.vau de no r~ a na ava. 
de serviço Uo mu. A(!uelles olllolaes. que asalm estie Uaoi.o.do_ s serv_ •ços, o não se exige t{ue o ollkLal de ma.· 
rec»bendo soldo, impedem a promoçlu d~>s que lbes estio rlnh.a tenha ~empc. do embarque para pod~r sGr promo
abài:l.ó, mae que tém dl.)brado fiOrt'iOO do mar 0 ~oncol'• vido. A conscquonc~u. d!'ste defeito .da lot (\ quo os ot. 
rido .para e. gloria do . seu pa~ Ha o Dcie.lis inacU_vo• .fiei aos procurão as cq!Dmll$sõe~ em ~o•:ra, e nquellos. que 
que· nlo têm r.eno aervloo no mar ou em terra ()O r 1 o, : aoffrem o poso do, mato r sor·viço. vêm-se P,retoridos pelos 
1& e 20 aunos; ha te11entea que l~CR dobrado serviço dos :comluodltitQs. Fo1 n_ este sont!~o que oilot a lol, o citel·a 
ojJlcJaes au~rlores o sb reJJebom a mstade do soldo; ba ·porque pnre~eu·me que o illust;o doputa~o não queria 
. .multas guardas· marinhas de mala de . 10 aDnos de ser.• ~dmlttlr o ~r&nclpio âa escoJhn • . cntllo tlz.t_ho vc~' que 

. vlçoode mar cujo soldo com Ueeq~ é d& 600 'pCllos; o Já o~le c:tlsli~. onlre ni!s, ,nao era uma novrdt~do que Q 
·· ha oiDoiaas de i?8tente superior de menos de 10 aoMs de ,projec!o_ q.u1zesse adm1tt1r. . . . . . . . 
· serviço cujo soido é de 2,ãOO pesos. », • · · · . Sr. p1·es1dente, é este o ponl<? esseocL.&l da .dtscussAo.; 

. . • · · • · • 11 . d · · . • . . - · . ;quanto aos outros .em que o 1llustre dept~tado tocou 
E a~am contmua .e e a , emonslra_r os •.neonven•ent~ :teremos· occasião . do lá chegar; em deferencia ao hon! 

co~ ~e luta ~=;rij~:.a norte-a'?enca~~ · .P,~lo seu mao rado ~epütâd~ j.á ~ei um~ resposta hontern, qunndC\ tive 

. Crêi~~ Sr •. p~ésidente, que ~Qm~ a expõ.siÇao quo ~cabo permissão para não demorar ~ais 'a isCl;ssão o art . .to' 
de lêrt· escriptà pot uma pessoa' tão autoris_ilda ·quantô é r6Senando·l'ne para na do terceiro apr.es·entar ou re~ 
ojpi~lro da marinha dos Esta~osda O~ião Amer!can~ •. •novar as razoes que ha l?ara que sd conte ao oficial de 
justifico completamente as bases rlo p~oJecto em d1scus:-. marinha como tampo ue serviço uquelle Clll que eUe 
são, o IJ).ostl',~, _qae o iUustre ~ep~tafi? n_ão pó<i,e ~hamar pos5a ter de passar em commissões diplon.'aticas, pre
em, i ~.eu,. ;apolO .. os Ol!tylo,~ es~õ~~~etdo,s n_ a ma.~mho. da . aidcncins de provincia e c<'rpo legislativo: · Lenh'> espe. 
A~~r!c~(do NOI:te para combater :o~ qqe ora q~~r~~~~ ranças de convencer .o. illustre deputado, pois não posso 
adoJ?t.at · • · · · · 1 • pôr em duvida a boa fé com que entra em semelhante 

C1tel ~o dlu'stre deputado o qtie suc~edia 'en:\ .~a.~~rthà;s nebate. ·· . · 
mais adiantadas do que a nossa: clle não m·e"oont~~ou, · Discutida a matel'ia e indo·se votar, Vtlrifica·se não 
e riilo o·potllit ifazer. Em todasessasnaçõese::tige-se não haver-casa; o SL\ presidente declat·a encerrada. a dis. 
so o serviço êllêctivo nos respectivos postos, como tam- cu,são · do~ at·t, 1° do projocto, manda proceder á cita-
bem o tempo certo do embarque o cómmàndo de navios mada, e levanta a _· s~são. · 

22 ' 
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Sessão em ~9 d~ .Maio 

PÍ\~SIDEi\"Cli\. DO SR. VISCONDE DE.BABPE~Y 
' ' . .. .· · · , ,• . . : . 

1 , ; 

Sui~mAnto.- Expediente.- Ordem d~dia.-Pemê1es â . . . 
Jacinthó. de Mendonça 'e Pa1da Oantlido.'Â.4opçaa• 
-Promoções a.o.~ otflciaes· da armada. ~'lS~rsos 
dos S1·.s. Zacharios , Wanderley , e Rtbearo ·de 

. 
··A' hora. do cóstuoe, feita a charoada, achão-se pre

st:riies ·os srs. visconde de Baependy, ~au~a Candld<t. 
Wilkens de Mattô!l, Mendes da Costa, Carne1ro de Gam
pos, Titára, Liv.ramento, ,Octaviano, Perdra Jorgfh 
. Pacheco Jordão, Silva Gutmnrães, barão de Gurupy, 
t:duardo·França, 1'~iX\Jira de So11za, Luiz Soares, Mace· 
do, I.ima e Silva Sobrinho, Sayão Lo bato Junior, .barão-

. de Maroin: }>aes Barreto, J. J, da Cunha, Mar,elhn~ de 
Brito Gou~~a Vjeii·a de Mattos, Mendes de AlD:leJda, 
Lu\1. Cátt<ls Tà ues, Martins Ferreira; Brusqu!!, L\sboa~ 

· ' "' · Ho ta Pereira da SiiYa. Dias 
de Carvalho conego Leal, concgo Silva, Fleury, ub-a 
l\ocllà Sarai;.a, A,nge\o Ramos, Fernandes Vieira, Ri· 
beiro c:Íe Andrada, Jacintl1o da Mendonça, Souto, Leltlo 

so c Z'acarias. · 
Cômparecendo depois os sr;;. Luiz Araujo, Slqu~ira 

Queiroz, Fausto, Bal'~osa, Sayao l.obato, Anton1o Çar .. 
los, Casado , Magalbacs Castro , e Borges Monte1ro; 
a .,. 
Comp&recér~Q dcpoi~ de aberta fl se~s~o o.s Srs . . sai

lcs Sobra\ Pinto, Nnbuco. Behsano, S1mmbu, Brotero, 
Figueira de Mello, Brêtas, Ribeiro do Luz, ~ontelro de 

. Dilrrós,_Pinto de. Campos, .Par&nagua_, 1\o<fr,gues Silva~ 
Paranbos, · Brandão, PedrEnra. Bandena de Mello, .Jan· 
sen do Paço e Hcnriqucs. 

Lida a act.a da sessão antecedente, 6 approvado. 
0 SR. 1° SECRET~IUO dã contá do seguinte 

E.XPKDlR~TB 

L~se. e apoilrSO o seguinte artigo additivo, que é fé
serv2dO para entrar em discussiio depois do projecto. . . .... . ' 

« O projecto lido na s~ão de hoje que np~Jrova as 
pr:osõ~·~ conped~das á viuve: .do Dr. Angelo Custodlo 
Corrêa·~ á famiha doDr. Betamfo. · .· 

«'. Paço da çamllra dos deputados, !9 de Maio de 1856 •. 
-Dias de C<sTU«lho. • · - . 

Tambem lê-se e apoia-se a seguJnte emenda, que entra 
em discussão com 6 p~j~cto. ·. . . . . . 

Ll•m·se o -vão a Imprimir, para entrar na ordem dos só- J'azendo·se etl'e<:tlva a graça desde a data dode
\rab11lbos, o projccto CC'D'I quo a cornmiss'ão d~ marinha '()reto.que á concede~_:-.Bausfo .4. do Aguàar. » .. 
e guerra concluo o seu parecer de"do sobre a proposta . O Sa. Wn.DN!J . .CK WTTOs e outros mnndlo á mesa u· 

\Su7 a 16b~ apresentàda ~lo respec\i\'O mintstro. se3u n e ar go a Yo. 
o parecer da commJssão · ccclesiastica, creRodo uo ,« As viuvue doDr. Auguttto c. Corr~a e Dr. Beti.mio 

munlciplo da córte umn lrtguetia com a denomlna~io tcrM rlireJto 4 perce~'IQiD (ias graças que forlo"'~onc~df. 
de freguozia de S. Christovllo. daa doado a data d~ reapccthos doe rotos.-WuNMS dfl 

o. parecer da com:lllsS!o de yensõ&B e ordenados, MaUo$.-Leitlfo dq Cunh<t.-M. P. Sall6s~-Fasuto 
upp!'ovando o decreto·de ~~de Novembro quo concede d6 ...iguiat'.-Paranngud. ;,. · . 
às m11as lcgiUmns do visconde de Magé a pensao annual o sa.-·JACtNTBO oat MENDOKÇA: -Sr. prssidcnw, ·oJo6 
do t:8ooaooo. . · mlnba lntenolo oppor·me ao prt~ecto, nom tlo·pouoo 

O pat·ccot· d11 ·coJDIXlls~o do . pensões e ordenados, aos additlv.oa·q;ae ae,blo de Ger Qtforec.idoa; O' . moth·o 
"'PPTtw~nd~ as ptlnsõ~ concedidas; a prhnelra de .pelo qual se concederilo t\8 P.Cnsõoe a q_ue '" reft!re.. 
1 :'O(I80CO a D. Anna ·nuflna de Souza Franco Corrê~, .tambem é tat _que dispensa qualquarJ'ustmca~o. RstoQ; 
viuvn do Dr. Angelo Cu:dodif! Corrêa; a . segunda de mesmo convencido quo a camora os Sra. aepu1adcs. 

·t:aoonooo á. viuva do Dr. CypHano narbosa Betamlo. aproveitará esta occeslllo para inostrar que aque1lee qãe 
O parecer das commi!;sõcs reunidas de constitulOão'e nos dias do perigoso es:poem sm tavor da patrla OU'!it'-

ju:~tiça crimiual sobre o processo em que é autora a jus•· seus semelhantes podem contar com o ~conbecl~tcJl · 
tiça, o réo, além de outros, o Sr. deputado Manoel Joa4 da nnt;ão. . · . · . .. 

quhil Pinto Pacca. · · · Pedi pois a palavra unicamente aflm do obtsr. uma · 
o SR. Pl\EsÍnE~Tl~ declara. quo, fllndado no art. 1.SO do in(otmt~.cvio da commissio do -pensões e. ordens\\~~ NS-. 
. a -nsa ·o areccr fica adiado or ter uiri eito <le uma. nsão concedida por id~ticos ma~ivos.' 

dos membros da cümmissão a:ssignado com restr cçoes. · am1 UI e um .a eras ue po tcu1 .~ • . 
· · · · · · · · · · · · · · · ceu e.'ise &,l.fe~es' na.ddad~ de Porto~Alegre, n9s l\lqtuo~os 
Q. Sn. :wtLKnNs requer que o parecer que acabou de dias de l.)ezentbro~ e 0 governo lbe conqedeu 1lnui p8Jl· 

ser lido sojn impresso em scpat aâo e distribuido antes são. no · éortei· 'do mez de .. Janoiro deste ·a uno, ~reio at6 
de sua discussão. que·. nn n;tésma data ·d~s pc~sües .do . que \ra\~.ulll·.dcs 

Consultada a camnrn sobre o pedido do nobre ~epu• addi.tivo • . . ' ·. . · . . . · ·· · · 
tado·; consente neue. : , , · . · · . Peç!> :~~:S, .info_r~·aÇõà~Jlar~ !lO caso _db llin4~'Jião ter 

ORDE
M DO D.tA &l:esp~c~ya. ~o~~1~'5o .. :~ndo parece.r, r9gn'r-lHc. q~é, 

quantu antes · .o raça.~ porque a farollla des. se alferes,~ .. 
ta~.~.tq, , : ~~-mdlto. a e~ p~n~ão quanto . aq11ellçs de ~~:se 
esw. ra ·ti o. · · · · · · · · 

' ~ , 1 - ' , • .' , 'q :.. J • I i . ' · o ' .. , 1 ' • 

Entra em discussão o p1·ojoclo n. 6 deste ànno; .que Julsu·•o a mat~rla sumclent.emcntc .disoutldll, e poaio 
approva a pensão nnnuol dó t~ooos conc,ldlda por do- · o proioato a . voto11, é : epprovado jnnt&Blente oom • · 
ereto de 10 do Janeiro do tSõO a D. Fl'anolsca J.ll)anla emenda do Sr. Fausto do Aguiar. · ·' · 
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X· ~x. a, completo~ nom~~nd.o~()us .membr9s':pàrinubS:.: ;· ~ta~ i o I A ectado do :mal, veio ex balar o ultimo sus-
htau· ·aat.'tl'u-. 11e a chio ausentes. · ' ' . · . · . · · · , · . . , p1ro na cida_de da Bah1a f • . . . . 
:<A-C<;Jm. · mfstilo ~tfpetisões· trord~f!:ldos é. ama daquellas . Esta p.en.sao, .po. r. consequenCJa, estâ implicitamente 
ao~de. ~a grand~ D!J~~ro d~ pape}S a que_ 5~ tem de dar llPiJrovada p~la camarn. . · . · . 
expedxebte: pur,e.m,a~e· po1s· ma1s · oonveni!!Iite . que o , las, senbmes, não. era. meu fim, quando pedt a pala
nobre deputad0 ~ 1Se dirigisse 11 _lÍUa_lquer dOS membros . vra •• ~ecordar. OS serVIÇOS prestad?S pelos .falle.cidOB Vi~ 
dúll~, oxi~l~~ -o andamento desse ~e~ocio; seria l;)reve• pr_e~1 ente .do Para .e Dr. Betamto, ma_s sim.Iembrar .á 
mente sattsfe1to;· t:lnto mais quanto na o está :no iriter~e camara, ~ mesmo !JO. governo, que na o está ainda re
~e. n.~nhpm ~os memhros da comm!ssão demorar· pr:O- chada. a lista ~35, V!Chmas qu~ succumbirão ao cholera 
JCctos- ~essa <?r_c)j)m, e qu!3_ ~ comm!ssa9 aca.ba de pro.v~r ~ pr~stando m~u 'allosos ~-ervJ~os, e podendo-se fazer 
o seu ze.I.o para taes negoctos dando nnmediatameote o· . esta declaraçao ·em or.cast!lo ta o solemne, declaro que 

• ' · •· TOlO · -

·o s~ .butR.\: ROcHA: -E eu estou rcf~rináo ·.(l. :ve'~-
. d~'de . . ~ . ;, ' ' .· . , .· . . : , · · .. . , · . · · · , . 

.o ~sa, ,. PAutA. CA.NDmo :.:...Não J)Osso lutar cbm o nobre 
depntado. quo Jl!8 p~recQ_ !oi testemunha ocu~ar,; Ji:t'l 
todo : a ·caso,· tristisstmu!l: ert\0 , as ·circumstânéii$' da m
dad~ do S~nto ·Amaro ::os cadavere9 ~iú:ião • apodrecidô!l: 
DO· interior:das 'Ca8a91 dispet'SOS -mesftio polás , ruàs;•FO{; 
n~ssas ~ircunjstanoias que; achan~o .. o goyerJio :p~ovi~· .. 
cml ·mu•tas -d .. Jfficuldades para· env1ar. pessoas 'Q'tl~~acll· 
di9SOM·â·.desgra9nda ·cidade, appareceu o J.)r.· Cyploiàb.o 
BaJ·booa·. ~ Betaroao·, :que, rennnclRndo., aos' commodos· 
do sua vida privada, aos seus interes&es particulares 

os conbechnentos pratlc1.1s qu~ para 
oxlgldos do gunrda-marinha. _ .. , . 

« ~ s.o Nh1guem sc1·á promovido a prlmelro,tcnento 
ou a copltito-tcmonto sorn que-tenha servido no posto 
imml!dlatamente inferior pelo menos tres anno$, a 
bordo de navios do guerra. . 

u § •· 0 Nlnguem será promovido a capitilo de fragata 
ou a capitão de mar o guern sem que tenha s~rvido no 
pos~o immediatamonte inferior ·pelo menos tros aonos, 
dos quaes dous commandando navi.o de guerra. . 
·. « s; 5.11 Nlnguem scn\ promovido a ctiijfe de dlvisilo 
ou a chefe de esquadra sem que tenha servitl,o no posto 
immedlstamente inferior pelo monos tres annos, do~ 
quacs um comtnnudando força naval. · 

3 .~ 6.0 O accesso a vice-almirante ou a almirante po
detá dar-se com <tualquer tempo de serviço no posto 
anterior. · · . · 

<t ~ '1.0
. A falta de tempo do comrnando de navio em 

um posto poderá .sor SUJ;lpridn po.lo e:I:cesso qt_!e :~e tenha 
I - ' J • 

tando, pnrém~ para a promoção· do capitão-tenente, ou 
cápjtão.· de fragata, mais de um anno de com mando 
como primeira. tenente. . · · 
. . ,« O tempo de cornniando de ~nio poderá contar-se 
pel.a. metade coma tempo de command,o de força nav~l, 
~ este pelo dobro daquelle. >l . . 

: Entra em discussão o següinte : 
, ~. :Art. 2.0 ~as promoções da armada se. Ql>servaráõ 
as re11rus segUintes: . . . ~ · . ' · . 
. « ~ 1.0 Os gnarda!i-marmhas passarao a !Segundos
tenentes logo quo tonhão satisfeito ns Condições estabe-
lecidas no ~ü·t. 1°1 ~ 1°. ' · ·· .· · · · · 
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<c Será demittido o que não preencher as ditas con
dições d~ntro do max;mo do t.empo .que· fôr marcado 
no.s regulament~ do .governo, O!J merecê-lo pelo seu. 
n:iao comportamentu. · · ·. . · 

· « ~ 2•" Os póstos vagos de primeir(Hene.n\e serão 
conferidos tres quartos por auhguidade, e u.m quarto . ' ; ' ' ' . ' . 

« §' s.o Os postos va6os de capitão• tenente ser.ão con
feridos metad~ por anttguidade, e metade por escolha. 

cc § 4.0 Qs postos vagos de- capitão de fragata serão 
COD • • . •. 

por escolha. . · . . . · · 
. « ~. &. 0 Todas as vagas desd~ .capitão de mar e guerra 

até almirante serão pteencbidas por ~scolha. >) 

O Sn. Z,\CA.RIA.s : -Sr. presidente; tendo eu bontem 
sahido deste recinto para conferenciar com al~uos col
legas sobre tt·abathos de commissões, prec1samento 
quando o nobre ministro da marinha occupou a tribu
na, não pude ouvir .o. seu.dis~urso7 pa~·a apreciar as 
palavras que me dtrJgto. Amda tJOrem v1:n a tempo do 
ouvir o nobre deputado pela província de S. Paulo 
que fR1lou. no fim da sessãu, ·~ muito senti ue s~ désse 

Entrarei no oxamo do arti~o 2o quo estabelece as pro.: 
porções da escolha e da antl&Uidado nas promoções da 
armada, ~izen~<! com n c?nv1cção de que sou capaz, . " 
acha va! fllz.er mai~ daJ,Jlno do quo bem .á marinha de 
guf)rra. , . ' · 

Que inaovação traz o projecto? Pela legislação \"i
gente' as patentes até o pQsto de capitão de frogata são 
dadas trcs quartos por antiguidade e um quarto por cs· 
colha, dnhi por diante domina exclusivamente o prin· 
cipio da escolha e do merecimento. Agora o projec.to 
determina que o.s posto.s de 1° tan~nte sejão conferidos 
tres quartos por antigu1dt.do e um quarto por mereci· 
mento, os do capitií~tene11te metade por antiguidade e 
metade po1· merecimento, os de capitão de fragata ·tres 
quartos por merecimento e um quarto por antiguitiade. 
A innovaçiio cstà, pois, no que se determina relativa
mente aos postgs de capitãés-tenen.tes C·C\lpitães de fra
gata, e consiste em ampUat· as proporções da escolha ao 
ponto de entrar por metade e por tres quartos onde até 
agora sómente. tinha lugar por um quarto. -

Ora, a escolha elevada a tão aita escala é o que me 
arece roduzirá mais damnos do que bens a armada 

n~caona, . an o ugar ao a uso __ os avores e pre 1 ec
çoes. Não me rellro nesta oceasHIO no honrado ministro· 
cujo caracter aprecio, mas refiro-me ao futuro. · Não es! 
tam:os discutin.do uma medida de confiança, mas uma 
lei pct•tnanente) e então niio ó lici\o ter em vistas ciréum• 
!;tancias e qualidades pessoaes, mas prevenir o que 
possa ar.ontecer de peior. 

A escoiba, senhores, ou o principio do. merecimento 
tende ~ctualmento a. excitar intriga e descontentamento: 
Excita a intriga, porque o official, ma~nio sem merito 
mas protegido . por padrinhos altamente · colloóàdos' 
conta assim chegar aós seus fins, e não pQucas vezes,Ô 
consegue. O g1·ande negocio não é prestar serviços, mas 

mundo conhecia qu!to tadl::nente os reis ·e os ministros 
se enganã:o, o quo multu vezes quando pensão galar-
doar o merito, estao favorecendo afilhados. - ·. ' ' o rin l il 1 d · · · · 
e~omplo as nações. m.nls dignas de imitar-se em mate
na de pl&rlnba do guorra, dã Inglaterra onde elle sem
pre foi _predomlnanl.o~ o sb agora procurão modifica-lo 
e dos Estados-Unidos, ondo exerce a inil,uencia qu~ 
ainda ha pouco o.nobre ministro reconhecêra em um 
de seus discursos. · • . · 
· ~c.on~ordo que nesses P.111zes haja excessivo tesJ?eito ã 
I\D~tgu1dalle, o quo convem deixar maior espaço ilo que 
la a esCQlba. Mas ~rgunto eu: .o aceesso que a legisla
ção vigente franguêa no moreclmento ou a escolha era 
excessfvamente limitado? Com.o quarto na P.romoçlio 
dos· officiaes at .1\ d fr · · · 
da h i ·para. cima a por escolha, nl\o est.avão soft'rivel· 
mento aquinhoados. o merecimento ·e eapacid•de· dol1 
oillciaes da armada '· · · ·. · 

uuro su 
pouc~ tnai.s a· algúmas. ~te,ntes, as de calllt.ães-tcnentes 
e ~.apttnes de fratJata, ft escolha .. M~s em pl)ssar logo, 
quanto ás prtmelras, de um quarto a metade, e nas se· 
gu~da$, tatnbem C:a um quarto atre!l quartos, pareco· 
.que houve exceaso. · · 

AJei das promooões do exercito foi menos prodiga 
co~ a .escolha e m~rceimento, e respeitou: multo mais a 
antlgutdade. Abl os IJO&tos s~. o providos por anti~1ii
da<!o severamente contada até á -pn.tente ·de capitã() ; ~ de 
mllJor até coronel meta do per antiguidade , e metade. 
por escolha, o desse posto ~ dian.te pm~ mer.eci.'!Den.tp. 
Por que razilo a lei de prosl\oções da armada ni'to ht! de 
quanto fôl' possh·el approxhnar-se da do e:tercito? . · 
. ~.exercito do· Braz,U, d!zfa um dia .d~st~ .o lto!ira4o 
mtnM>tro) é um só COílslderado deb-~ixó'-de · dou$ sspe;., 
ctos, do mar é de tert·a. Sondo isto assim e sendo· certo 
que as promoções regem-so por príncip{oif conim'Uná e 
geraes nas fo.rçatl de m~r ~omo nas de. :terri\, ·porq\fe nilo 
o~servar. ;mal~.harmonta entre as di&PC!'!liçõ~ .da)ei de~ 

r~anceza, qu~ servió de mo 11h> qo proJecto as is,I?osl~ 
ço~s·qU;e·· regem as promo~ões do exerCito ~1\p!iéih:J!Se âs 
dn mnr:noo~ com a differença que em tempo de gueftà' 
as do exercito soffrem alteraQ(i&~ que, não se estendem iá 
armada. ·· . · . . . . .. , .. " ~· . . 

-Nã.Q ni~r.consta,9uO: o exercito do' BtuU· yá ·~aipo~- ~ 
qut' ~ão lfoJ.i llttent!Jdo, em ~aior propor~IIOi ·o prilictpio 
da:osc~lba. Irá b9m .. a marmlla porque.·uflSta 'Par:.t&· :vai 
avan.taja~s~ .ao exercito't O,tempo moot.rará~ , · , , 

Se :"·111armha 1\~0:tem chega.~ o . ao ·g·r.áo d~ ptosped
dacl~. que ·mc~·eoe; nilo .é de .oerto .porque seJil escassa•: 
~eo~,, &\~.tendldo nns·leis :vigentes o principio de mei'e-' 
<llil.\tiDt.O, ·I . , • • , · . , . • . • . . .. .. . , 
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do art. 2o tal-

89 

q~e ba algum engano; e quo alli a~ pr-oporções do-ine.N
Clmento e da antiguidade não são as mesmas no exercito 
de terra que no exercito de mar~ · 

o s~; Zj_CAR!AS. dá .um aparte . 
. Ü, Sa. MINISTRO D.\~Al\INBA.: -Como a discussão con-

o _honrado deputado é um pouco susceptive• quanêlo 
discute I · · · . ·· ... 

E11 alguma razão teria hontem de tornar-me tambem 
suseeptivel, ouvindo algumas proposições do honrado 
deputado que não me parecerão bem cabidas; mas as
sentei que melhor era não · respondert Hoje quando ou 
apenas para ex~m::ar o meu acanhamento . ~igo que não 
estou acostumado a encontrar-me em camp;l diverso 
com o honrado deputado, mostra-se elle como que olf<'n
dido ,1 Quem concluirá. desta phrasc que o honrado de.: 
putado está em lado político a·dvcrso ao meu 'f 

R •. ZA.CARIAS: -suppuz que o no re min1stro tJ
nba dito ist<'• 

O Sn. MINISTRO DA MARINHA: -Do aparte do honrado . "' 

aidente, tivo • intollcldade do n•o. ser bontom ·ouvido. 
pelo honrado doput.ado quo ancetou hoje o debata; se 
ou tlvera 'Ido a fortuna do Callar perante 0 honrado O S:a. ZACAl\tA.s dá outro .aparto que não ouvhnus. 
deputado, nlo &erla neata o~siAo dorapetir algumas O Sn. MINISTRO DA MAilL.,UA: -Oh 1 perdô:~-me o H-
dali propoalçõe• qUI) eu havia .enu11clado .~ustenta.ndo o lustr~ deP,utado: por ventura quci:tei~me h·HilCill por 
priuolpfo adoptadu pelo -projecto de combinar o mere- bcver o tllustro deputado como que lançado-me ern 
cimento ou a escolha t~om o prh1~iplo da antiguidllde. rosto o não ter eu promovido a.pJssagem da lei d•) 
Tcrel por isso de ro.1lsar argumentos e sustentar opi- conselho naval, cu qu.1 aiuda não ha um anno que 
niões quo a camara Jâ. ouvto; peço-lhe desculpa, mas estou no ministerio, .tendo ontrado em Junho, quando 
s. ou lovado a asslm praticar pela de.fercncia que pr~to o illust~e deputado estando por espaço dtl dous annos 
ao honrado deputado, com ~uem nlió ct~tou·acostumado no minlsterio não pôde entretanto dar um só passo pllra 

• • . s; • ' • -

acluahnente ex stento. Acreditava &u que quando se · 1zm ea, r. pt·est !3n e, quan o ut m errompt o por 
tratava da .vantagem,· dó progresso da· marinha, as este episodio, q, 1 duvidava que ·rosse oxacto o sfnW~ 
nossas vistás devlA.o ser i:nais la~gas, devíamos inda· trs:ii.do pelo illu:;tre depUtado: mas 4uando assim seja, 
gar se o serviço publico ~nhava ou perdia com a observar-lhe·h3i que nessa mesma lei da promoção d()$ 
adopçiio desses dous princtpios, e· não· encararmos a officio.es da armada fr~nceza a proporção da escolha do 
questão como pessoal; e assim a pas~o chamar em re· primeiro posto é muito maior <lo que à adoptada pelo 
férencla áquelles ~uet não confiando nem no proprio projecto; daqui vê-se que nas promoções do marinha 
mer~to, nem na· ·tmparcialidade e justiça do governo, procura-se dcsd.e princ~p!o fazet·-so '!_apuração por rnüio
ai?pellão sbmente para o· favor da Providencia,- o de escolha daquelles oflictaes que vao sendo reputados 
vzver. . melhores ou mais habeis. Se, conforme o illustre depu-

Não ba duvidt~. de que pelo projecto dá-se mais al- tadc ha pouco disse, acontece que nos Estados-Uuidos 
guma expansão a~ principio d'l escolh~, o isto unica- predomina contra a lei o principio da antiguidade, co
mente n!l graduaçlo ou posto de capit?o-tenente e de nheco··so pelo tl'echo do relator10 de um dos ministros 
capitão de fragata, porquanto para ó posto de 1° tenente da ·Unliio·Americana, que ainda hontem apresentei, que 
regula o mesmo que actoalmente .existo. · . ali. considera-se um granf!e mal e como um vicio 

.ora, se o honrado deputado niio a-cha inconveniente, radical -da marinl\j,\ americana eo::e systerr.a de · ,pro-
e antes concorda om que subsista ~· principio d11 esco~ba · moções. · · 
simples e pura do posto de capitão de fragata para cima, Eu comprehendo, Sr. presidente, porque emfim é uma 
vé;s~ que as suas qbJeçoões ou;o .seu temor de patro- opinião seguida por muitos, e até por Luiz XIV, cuia 

1 t -se mut ouco. autoridade não retendo dl;}clinar, uo baja quem pro-
Não posso a mtuir como procede~te a pP.~;iciadecom~ fira o principio . e an 1gut a e pura a stmp es ao prm

pl~ta e,1:1tre as,pr~mo_ções nq exercito ~e terra: e as pro- cipio da escolha; JDI'.~ logo que ··jul~a-sG conveniente 
mo'ções no .~ere1to cie mar, e nem ace1tar o exemplo .do adoptar o principio da escolha combmndo com o prin
que s~ dl\ em f.railça. ·.. - · ·· . · .. cipio da antiguidade em CQrtos gráos, a questão já torna 

lndub!tavelmen\e o exerc~to . é .um e o mesmo, certos ·de mais ou de menos. Ora, . o. illustre deputado 
princípios devem regular quer para a guerra quer par~ :não contestou o principio da escolha; em que pro
a marmha; ·mas b" especialidades no F(lgimen de· um e porção porém . deseja . que esse principio regule? na 
de outro, que. exigem princi_plos peculi~~s; nem ~.S ba· proporção actualme·nte existente? A proporção ~uar· 
bilitações nf!m a responsabilidade são ns m~~lln~s, p~s.to dadà pe~o projecto ser~ e~ag6l·ada? A que~ tão . já hmita· 
que os postos seiKo lguaes •••• , . . . . . · , se a' mats ·ou mcnosi hm1ta-se a pouco, porquanto no 

N«o poderei dizer ao certo se o honradQ deputado foi posto de to tenente e a mesma quo actualmente ·t·e~ula, 
ou nllo e~:aoto citando. o exemplo das promoções do a di.fferença dá-se unicamente· nos pQstos do capitiío
exerolto franoez em roreronola â armada; creio, porém, tenente e capitão de rrag~ta. 

23 
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O principio adoptádo .pelo projec.to será um ~rincipil) 
completamente atbitrario, sem um fim de utilidade pu
blica? Já demonstréi que não ; parece-me que á propor• 
ção que um official vai subindo em postos é tambem 
amais opportuna occasião para apreciar-se melhor I) 

seu mereetmento e habilitações para os postos mais ele-

Aqu.ellcs mesmos paizes, senhores, que admittem a. 
antiguidade put·a e simples, como acontece na ln&la
tcrra, nos postos supcrior~s deixa-s~ uma latitude 1m-

. postos inferiores. 
O illustre deputado sabe m~lhor do que eu que_ em 

Jnglatcrr:t sómentc nas promoçoes dos J>Ostos de offiCJaes 
generlles é que se segue o principio da antiguidade, e 
que ao contrario nos primeiros postos dá-se a escolha 
pura e simples, c este systcma ó um pouco mais ra~oa
''el que o contl'ario adaptado pelo illustre deputado, o 
qual deseja que não haja escolha nos postos inferiores, 
ou' g_ue sejã mui limitada. 

Nao olJ:.Iaot(} dever ser a Inglaterra considerada como 
lypo em materias de!>ta ordem, sabe o illustre deputado 
que hi mesmo tem-::;e rccoahecido s · . · 
\es na_pratica desse systema do antiguidade applicado 
aos officiacs g('neraes, c procura-se reformar uma legis
lac;:.iío IJUI" püo ;i frcuto dns esquadras da Inglaterra om-

.. ~ Ot't• • • • 

aos postos com aquelles que prestão serviços rea~s ? I 
Não, Sr. presidente, não é por~sse lado que o .proJecto 
pecca. •· . ·: . · · ····· . - .. . . 

E' possível, e direi; se o. quizerem, é provavel que o 
patronato não desappareça, que hajão prererições m~ 
justa~ e parcialidade no aq~ilatar-s~ o mer~cimentõ 

mali a de a que não se podem recu88r. 
Sem querer portanto ·contestar a existencia <to patro· 

nnto; sem queret· afian~ar quo-ollc não possa ter l~~r. 

. . c o mo o iUustre:-deputad&.-'Quanto, · porém; ... ao descõft. 
J?lsse-se quo pelas . do pro]ecto abre-s~ tentament~ quo Q p~·eferenciadada antes.a um.do quo a 

mator es_Paço ao patronato e a afilhadngem, ~ que dah1 c;>utro offiCJal póde tra:er á corporaQão da mannba, per
result~ra dcscontentamP.nto na classe da rJ?Unnha. . guntnei ao illustre depul!ldo qual o systema que clle 

Scuuorçs, sou. obrigado sem pro a repettr e fazer re- adoptar.ia em ql~e o descontentam"nto não apparecesse? . 
cordas· qual seJa o estado actual sobre -es\e,~ssumpto •. -AdoplalS a_.an_tigutdane absoluta r Descontentareis a. 
Se ha legislação qu~ pr~ste-se no pn~ron~to e~ afilhada- todos quantos têm aspirações c merecimento superior a 
gem, é a que possUJmos, ó essa leg1slaçao CUJa revoga· outros. Preferis o met·ecimento f Descont&nlareis os 
~à? o illustre deputado s~ppõe um mal, o eu um bene- que·tudo esporão da antiguidade. -· 
tiClo para _a cla~se d~ m?t·~nha~ . . Nesta di.llic:~ldade, senhores, procuremos o systema ' 
_ Quaes. s~o ~OJO; Sr. P1 esidCDle, .a~ regras, .as cond•- quo nos parecer mais util ao sEtrviço publico; e deixe· 

çoes ex•g•da:. para que . um ollimal de marmha possa mos que os descontentes ralhem e gritem, porqu.'l issoó 
passar de um a ou~o _posto T Nenhuma absolutamente. infalhvel qualquer qud· sei a 0 adoptado · .· . · • 
O goyerno tem o dire1to de cscolhe1' até o posto de ca- ' .· ~ . . . .. • . . . • 
pitão de fragata um qua1·to por merecimento, c dahi· . Or·a, porque pôde suc~eder qu() este ou aquelle offic1al 
para cima põde escolher a quem 1~ aprouver, sem JUlgue-se com lllelh~H· d1~eito, deveremos pôrem.baraços 
attenção á antiguidade. · . . a ~pantos po_dem ter nsp1rllçôes aos posto~ superl~res? 

Não existindo regras que obriguem aos olliciaes a estar C i OI.~ que na<J. Trate · o govern,ô d~ Ser )Ullt1l, SeJa do 
em cada ponto em tempo determinado, e .nemtãopouéo. boa.fé, e ver"se~ba que para aba{ar os gritos de meia 
existindo re ras ue os obri u6m ao servi 0 em nav1oo duz1a de descontent~s apparece.ráo as .·.~ozes, não só dos 
de guerra, p e acontecer, so so quizer u~ar~o pntro-. . em ~ll)~arc nes, como am em <?S que comra~ .o 
nato, quo em menos .de dez annos um pr1motro ou se- ca~elX! sahs~e1tos . . . . . . . . . . . 
at~ndo·tencnto acl\ar·so-lm elevado ao posto do cbefe de A vtsta dtsto, senbore~, cut4o que o hon.r,ado, depu-
âivisão ou de esquadrá, visto que não ha dispf)~ições t~do ~ii~ teve ra~ão de 1mpugnar com .. ta~ta fqrça as 
alg'.lmas que reaulem a formaçíío o garantão uma boa dJ~pos1ç~es do prOJ!)do; a meu vor ofias. a~nda. estãq; o 
escolha. " . · · · po1s parsJSto em propugnar pela sva u~bdads. · 

Senhores, é esta a lcgisl~ção. CJ.UO e':ita o p~tronatQ . Julge-se discutid.o o art. 2°, .que é approvado. 
e a afilbapagem, e ao, contt:arto v1ra abrtr .. larga po1·ta 11 . . . · . · • · ~ 
se.mel~antes abusos o proJecto quo ·obriga os officiaes ~. Entra em discussll? .o segumte. • . .. . . . .· . . 
omlJarquo, . que exige tempo de com~~ndo, que. ~a .o cc Art. 3.0 A antiguidade pa.ra,.o~ 3(ccessos seril coa .. 
numero do an:nos ~m que deve o ollimal pet~manec~r ·!ada_ !i.a d!\tll; t\o. decreto do ultuno post():. 5entfo.esta 
nos postos, o proJecto quo exclue {se me posso serv1r lf$Ual, prevàlQt'!fa a dos postos . succe.ssiv~mente ,inCe
desta expresst\o] os pnrasytas da armada de concorrer ·uorcs ~té a primeira praça. Se fôrem iguaes todas as 
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datas, decidirá o maior tempo de serviço, depois . a · u~ individuo já tem 40 anuo~ e eu tanho a infelicidade 
maior idade, a finalmente a sorte. · · · de .ter 39 deve~me ser preferido, porque tem um ánrio 

(( A antiguidade relativa dos guardas~marillhas ac~-' ~aas do qufil eu, e quando esse anno não 8 d~ serviço, 
demico~, que fôre01 . despachados na . mes~a . data; será quando durante ~sse tempo não servio a nação ·? Suppo
determmada pelo ~overno nos seus regulamentos. · . · nh!l·se que lhe falta apenas um dia para ter !O :mnos :" 

« Não se cantara p . · OIS or essas 24 horas felizes esse mdividuo ha de ser · 

Lê-se e apoia·se a seguinte emenda do Sr. Pereira da 
Silva. . . 

. « Ao ax t. 3.0 
- 3° membro - supprima se a palaVl' 

-registrada. » . · 
0 SR. 1\!~Ell\0. DR ~R~D~ : -Sr. • pres!dente, . pedi 

a alavrlt não · so ra JDSJShr nas mtnbas observ3ções 
re ativamente lDJUs ça que encon ro na spos1ç o o 
art. ao, que manda contar antiguidade .aos omci~es de 
marinha que fôrem empregados em commissões diplo
tnaticas, fu.ncções Jegi1!13Uvas, presidencias de_ provin
éla&, ou em . qualquer das pasta!l do ministerio; como 
mesmo p!U'a . oO'erecer .á consideraçílt da ~mara uma 
outra inconv.eniencia que eneontro na doutriun do 
mesmo artigo. . ._ · 

Contintlo a sustentar que nilo contando-se antigui· 
dade a outras C'lasscs de empregados quando õccupados 
em serviço que não seja o de seu ear~o, nenhuma razão 
veiu ara · ue os officlaes de mani\ba sejão privile-

PM Sa. DEPUTADO:- E' peior, porqae é céga. 
O· SR. RlnlnRo o& A.."onADA. : ...- Mas n~tc caso ba uma 

hypot~ese favoravel para o individuo o mais moço, 
\: . . . -

tbeso lhe resta; logo ll sorte é um alvitre mais justo e 
equitativo. Mas vamos .adiante. So a idade é leYada a 
seus uitimos limites para a preferebcia, segue-se que o 
individuo que tiver 80 ou 90 annos, se não estiver j11 
refcn:.m~do {f:? CJ.!le _pód~ ri~onteqer), dove ser preferido a 
outro que esteJa no ngor da Idade, quo tenha 30 a <lO · 
&tinos ; de modo que o individuo menos capaz de des- · 
cmp~nhar c serviço, a este é a que se ha de dar prefe
rencta .... ... 
· 0 Sa. PERB1R4 D.A SILVA :- E a SOl'te não pbdo fazer 

omesmo'l . . . 

Diz ó ãrl. ao, logo. no seu principio: « A antiguidade Tenho tomado parte no· debate para aprcsegtar os 
para os acçessos .ser a contada _da· data do decreto . do escrupulos, as duvidas que occorrem contra as dispo~i
ultiml) posto {n.isto concordo). Séndo.esta igual~ .pre,·a- ções do projecto, e com isso, longe de .ter feito mal ao 
leceró. a , da pr~meira praça (ainda . aqui encontro um hOnrado ministro, tenho-lhe feito um bem, proporcio
fundamento justQ}; é.o serviço effectivo senilo no posto nando-lhe occasjão opportuna de mostrar que tem estu-
immediatamedte anterior áqu,clle-para 0 quaJ se vai fa·. dado <>s negociosda repartição. · 
zcr a promoção, ao monos nos postos anteriores.,, Ainda .Exàmina1·ei sômente a parte do artigo em discussão 
qua.n4o. di~ a ~Qg'l,linte: ·« So fo~e.m ig\,laps todas a~ dal~s· q~e _manda ao~ pr~sioneiros de guerra .c«?nservar seus 
d(\Qldtra o .mnto.r . t~po .de serv1ço l>, me parece justa a du·lntos de antiguidade, salvo se o apriSionamento fôr 
di~posição :dQ ar:tigo; mas. o quo niio me puece justo 6 pór motivo reprovado, assim julgado na fórma .das leis 
qt.\e.Geja ~motivo de prefenu~cia a maió.r idade: do official.· crj~inaes militares. De sorte que, salvo o caso de mo-

Pois, senho~.~. um. homem porque nasceu alguns dias .tivo reprovado, devidamente reconhecido, assegura-se 
untes do outr9 deye ser pet·fcrido. a esse outro' Porque a 'os oWciacs da armada um direito indefinido ao accesso, 
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quando ::;ó deve ter direito ao posto immediatamente 
superior ao em que estiver na accasião de se:-.prisioneiro. 

O ser um ófficial feito prisionéiro e uma desgraça que 
merece da parte do legislador ~..1ma consolação quando 
ella .não res~lta de_ falta de corag_em do oficial ou de 

. . ' 
officiaes prisioneiros o favor de que fallo, expressamente . 
consagra a· ftl$lricção que indico, para o fim de .evitar 
duvidas. Quem redigia o projecto em discussãO, olhando 
talvez menos para a lei de 6 de Setembro de 1851) do 
que para o respectiyo regulamento, onde, pót ser des•. 
necessario, se não falta da rcstricção, e sb so define o 
modo de avaliar o procedimento do oillcial a ver se tem 
ou -não culpa, transcreveu. no projecto a regra omittindo 
a restrícção, quo é cs:;"nciat · 

Só direi isto con~ra o artigo, não só por estar adiao~ 
ta da a hor:;, como ara de todo modo mostrar uo, ana-
ysan o a · · - · , -

opposiçào a todo trance. Prcscinâo do varias reflexões 
que a leitura do artigo está provocaudo. · 

E LE ministt·o da mm·inha):- Sr. 
nresidente,_o ar\igo foi impugna. o por trcs ·' _erentes 
túrmas. Pnmetramcnt.c,- considerou-se como lDJUSta a 
sua dis osíção emqu3nto determina que _se conte como 

· · o servi .o ao ollicial da armada a uelle ue fôr 
pa5sado no corpo legislativo, em .m1ssoes •P oma cas, 
prcsidencias de. provu~cias c mini~terio.s; segundo.! qua~
do em igualdade de . cu;:umstan.cms, tra~ndo-se. a~ anti
guidade, manda prcfcrtr o offictal q. uo. \1ver m:us tdade. 
E por fim, emquanlo conserva ao oílicial prisioneiro do 
puerra direito ao accesso que lhe competir. 

Bastante se tem dito, Sr. l_)residonte, paru csc\arcl.ler a 
camnra a respeito do prime1ro ponto, 1sto é, se se deve 
pcrmittir ou ni\o que se cm1to como tempo dd serviço ao 
official do mariulla aquelle que é yas:;ado nas commls· 
sões referidas no projecto. Eu entendi que nt\o era in· 

• ... ';- - ,;o: • 

0 SR, RnsEIRO DB ÁNDl\.UtA : - Perdôe-me, isto estli 
prevenido no artl$0 seguinte. · 

0 Sa. MINISTRO DA 1\IAP.tl'IHA :-Ou O o!ficia\ já reune 
as condições precisas para ~ J)rom<içüo. o então seria 
injusto, que ello.fosse pretendo, ou ni'l.o reune, e entno 
0 tempil de ser v•ço conta-se para n sun reforma; para 
o accesso não se conta se cUe não tom as outras con
dições. 

O SR. RtDRJRO DE ANni\Al>A : - Está prevenido n(): 
art. 4.0 • . . 

O SR. 1\ltNlSTRO D.\ M.tRt:m.t: - Logo não. póda· haver 
~ . e-

O SR. 1\t:l"l.\ti\O "OE ANnR,\1>,\ dá um aparte que não 
podemos ouvir. -
~ Sa. MINI.sTRo DA MAIH~H"- : - Qua.nto á preferenc\~ 

da tdadc em Jgualdade de CircumstonC\as, é uma ques
tão, Sr. presidente, que me parece n~o valer a pena ser 
aventada. Ha de se procurar um me1o de se dar a pa:e
fercncia; entendemos que quem fór mais Valbo· ·deve 
ter esta felicidade, j á que caw~ga com outras infelici
dades; o honrado deput-ado quer entregar isto ã sorte: 
a eamilra decidirá. Eu creio que a disposição do :artiS\) 
pbdc passar; e não me espautãp as hypotheses que o 
honrado deputado figurou de ofllciaes com 80 nnnos de 
idade concorrendo com os de 30 nnnos. 

. 0. Sa~ .RI~"Bil\0 ·nE ANDRADA :-A lei favorece à quelll 
t1ver ma1s Jdade. · . · · · 

O Sa. MiNISTRO n.~ ltlA.l\INÜ.A. : ...... E o contral"io. 
O Sa. funE1ao · DE ANDRA.DA : ..... },avoreée aos ..:ente-

na rios. · . ·· · · 

O Sa •. MitaSTRO J?A .l\IntNUA: - .Q~ant? ao terceiro 
ponto, isto é, pcr~lllthr-so que os- J.>rlS10ne1ros de guerra 
C«?Dser.vem seus. dírei~os ·de-a~tigutdade, c~eío q~te esta 

xerc1to. No exer-
cito se declara que o o. cial prisioneiro que não o tiver 
sido por motivo reprovado ou punivel conserve . o seu 
direito de antiguidade para ser promovido ao posto 
immedia~o, ê dahi não poderá Pcassar. . . · 
- Na marinha conserva-se igualmente' ~e dirElito, sem 
limitação, no .presente artigo ;.. porém ·a limitação achá
se estabelecida tios artigos quo exigem o serviço effeclivo 
de embarque ou de commaudo por um certo tem(!o 
para se passar de um posto a outro. O offi<;ial póae 
estar habilitado, antes de ter sido prisioneiro, a ser pro
movido ao posto · immediato; .mas n!!:o . póde, estando 

risioneiro habilitar-se ara o se undo. Vem ortanto 
a disposição a ~r a ml)sma; a declaração em tul caso 
não u·ia de encontro á intenção de quem fez este pro
jecto. Em alguns outros paizes eslal>elece-sa a limitação 
não do osto immediato e sim de um certo razo ex~ 
cedend~ o f:!Ua o o cial não · tem mais ueitq a gum á . 
promoçao. , · 

. O~servo que na lei do P!Omoções pela qual se r~ge a 
marmha hollandeza ue e uma das e uenas marmllas 
mais bem monta as, se: etetm1na ~ua o o c1a prtsJo
neiro de guerra consorva.ró. o seu drreito ao accesso por 
antisuidaâe comtanto que não exceda de 4 annos. Se 
n pnvação da sua liberdade .estender-se a mais tem~o 
que o de i ~nno~ perdt? dahi em <fiante o<!ir~ito âe 
ser \>romovado. ~.'·um modo de manter o dire1to dos 
pristoneiros dUfercnte: d~quull~ que uós adaptamos. 
Algum outro so podol'la adoptar, mas eu prefiro eatcs 
quejá cstà estabelecido nas nossas leis em relaç§o· ao 
exercito; o mesmo mG parece .mais garantldor do di-
reito do oficial. ·· . 

So acaso -so dedu:lisse do artl o ue o official prisio-
nearo v o. er1a ga gnr . os os po . os es . ~ .. ~ em po er 
do tnumgo, eu nlto o approvana. A de:~graça, como 
bem disse o honrado deputado, dero merecer multa 
considsraQão mas não uma cons\deraolio tal qua vá 
pre er r serv ços ~reaes o e ec . vos. e mu o menoii que· · 
possa ac~roç~r ou facilitar o aprislonaio~fnto,_ por;.: 
quanto d1mcn é conhecer-se bem re o acto do ncar o 
oftlcial-prisioneiw..Joi ou qi.Q_por .culpa sua. . .· 

Em conclusAo Sr. prestãeiite." achlrm.e de accordo 
com o honrado deputado qu& fal\ou ultimamente; pela& 
explicaçõ~ que acabo·de dar, nllo posso concordar com 
o outro honrado deputado que me ·antecedeu, porque 
julgo q~e a disposição do arligo atlonde mais á justlça 
o à equ1dade. 

Não havendo mais quem. peQa a palavra .e lndo·se 
proceder â vataçlio conhet.()·so ntl:o bavol:' casa. · Ffoa 
portanto. n discussão do art. 3,0 encerrada, faz~sa a 
chamada e levanta-se n sessilo. 

-----~ ......... ----:..... 
Sess4o em 33 de .:Maio 

SuMu .. uuo.-E.::cpediente.- Ordem do dia.-P'romoç2Jes 
dos ofliciaes da ~,-,nada. Disct4-rsos dos 81's. za..:. 
carias, Pereírà da Silt•a, Pm·a,~hos,- Sayao Lo
bato, Watide,·ley, Ribeiro de Att-drada; VoCar<lo. 

·-Otflciaes do co7-pO de saude dà ahnad!t. ~ 
' · · . .; . 

A' hora do costume, feit!! a cbainada~ ·acbão-se pre
se~tes os Srs. viscond~ d,e Baependy, ~aula Cand~do. 
Wtlkens de ·Matr.os, Guuvêa, Meodcs da• · C.o9ta, Silva • 
Gui~arãe~~ ,Teixeirà ~e Souza, Sayilo I.obato Junl~r, 
•Pettura Jorge · Octavumo; Fleury, Horta, Luiz- Soares, 
Lina:mento, Marcellino de Brito, Vieira de Maitos, Pa· 
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augmeutada do rclatorto; todavia o ioconvcliiento 
da fa~ta da sua distrib~ilo na casa está serido seil- · 
tida. · · . 

A di~ussão do veto do graças passou sem que o rela
torio d~ reparUçllo da justiça .fosse lido o aproveitado . 
pelos Si's~ deputados; · approx1mava-se a discussão dos 
orçamentus, e'!· Ex .. não lgno~a q_uo o preceito da lei 
~que os relator1os dos Srs. mfmstros se aprescnkm nas 
camaras até o dia 15 de Maio, pn;ceito. que .assenta na 
necessidade de se inteirArem os representantes da nação 
com as ~nais amplãirJofOt'rnaçõos pAra as resoluções que . 

Or.,.aleitura <rue .foz. S. Ex. o.Sr • . ministro daju-::tiça 
do seu relatorio foi uma ·leitura de mera formalidade; 
S. lb::. nilu podia ~er ouvido pelo modo por que se 

. ' . ' 

0 SR. SAYÃO LOBA TO .:-Então. subsiste a minha 
observação. · . ./ . 

OSn. PAULA CA~DlDO (1° secretm•io):- Não sei se 
~sta falta .é da. typograpbia ou de. outrd parte; sÕbre 
I~õtú .não posso mformarao nobre deputado. · · 

O-SR. 0 c . 

, reme en l.l . as consu as a secção de 
fazenda do conselho de estado de 25 de Janeiro e 6 de 
Março d_o corrente anno, sobr·e actos legislativos das 
provlnc1as de Sergipe e Sar.ta.Calharina.-A' commis
são de assembléas pro\·incifles. 

ldef? do secretario do senado, participando q:uo S. M. 
Imperusl consente nas tres resoluções autor,sando o 
governo a coDC"der cartas de naturaUsação de cidadão 
bradleiro: to, a Joaquim Gi~nini e a Francisco Lang; 
:ZO, a João José Gomes Leal, a Rapbaol A viatn, a L~iz 
MdMCI Bozzano a a Jobn Gatis ; Jo, a João Claudio 
Mauveroay.-Fica a camara inteirada. · 

· 'ã o rva ao a-
pyú, '3St~dantc elo cu,rso jurídico de S .. Paulo. pedindo 
ser matraeulado no 4' aono.-A' cmnmJssão de mstruc-
ção puhli.ca. · · 

letorlo na presença cia camara; cada uín a~uardava poi" H' lido e. approvado 0 parecer da commis.siio do ills· 
a dlstrlbulçAo elo relatorlo para_ vcrdad~Jramou~e o ler trucção pubhca, mandando archivar por não htwer 
6 aprec\a1·, e cntre~anto ·até .ao d1a do hoJe e~le,nao telll nada a resolver, os requerimentos e papeis de Maneei 
sído dlstrJbufdo I Pode ser q~e eíita fal~ continue, e que Ailtonio Fernandes Pereira, de tS53, da congreg:u~~o da 
se WtllO e ar-uma- vordadeu~ -m')·sttlioa\}l\o 1-·PQ.l' !sso. -a~e-mia.das BeiJas-Actes~ de.l.8.5fl; das llrofessores.Jll!:o:.: 
J>eÇO a V. Hx! que mande v e. r1tlcar se po. r descu. 1do ou bhcos desta cõrte1 de 1S!i5, de Joaquim Sater o dos 16-n:
deleil:o de alguns empre~ados da casa e au? se tem dei- tes da faculdade a a Bahia, de 184!;, · 
xado de fazer a dlstrlbU1çlio desse relator10, e quando v · · · é l'd · 1 d b" · 
ni\o saja es~ a Cllusa, ao menos creio que esta ~in~a . 8~ ~.~csa, 1

1 o,Ju ga. o ? ~ec:to de dohberação e a 
observaçllo senirá para provocar a prompea reahsaçHc Jmpnmu o segu.nte proJccto • . 
de um serviço q~e, segundo a lei ~ o;;. e~tylos, de ba a A assembléa geral legislativa l'csolve : 
llll;llto ~evla e!l~t exaculada. · • Art. 1.11 A' lrmnndadtl de Nossa Senhora da Gloria 

·O Sa. PaESID~TR: -Devo declàrar. ao nobre depu- da cOrte são concedidas oito loterias iguues ás demais 
tàdo que o rciatoi'io do S1·. ministro da justiça, que foi conr.edidas a ou~ras irmandades, para com sou producto 
Udo perante d r-amara, acba .. se sobrea mesa. continuar as obras da matriz que se está construindo 

O Sa~ Snlo·Loauo :-Jâ se fez a distrn)uição 'f nó largo do Machado. · . . · 
. . . . · · . ., , . . « Art. 2. 0 O governo as rara extra h• r quando entenda 

O Sn. PaasiDBNTB :-:-A c&tfo respeito o Sr. 1° secreta- conveoionlo; ficando assim rovllgadas todas as mais 
rio informará; o a\ltographo' acba-se-sobre a inesn. disposições em contrario. · 

O Sn. SAYlO Louro :-Esse autographo não pôde ~ . _aço ~ cnmara, em."' te~ alo e 5?.- .• • e-
~proveitar a todos e a cada um dos membros da casa. resra da Selva.-Cand~doBm·ges.-D. 7. de !Jacedo. 
·Yol sempre estylo fazer-se a distribuição dos impressos -!f'austo. A. de A.gtHa:-.-IJ(c1'llo de Maua.-J. J. 
e é uma necessidade reconhecida por todos.· Luna e Stlva Sob1·mho. 1> 

.O Sa., PA.ULA CAKDIDO (to secretqrio(:-Posso in- ORDEM DO DIA 
formar.ao nobre deputado quo o relatorio do Sf.mi
niatro <bljustlça, que foi lido e apresentado eorno auto
gral'tho," po&·qu~ 6 por S. Ex •.. asslgna~o, ach~·se sobre 
a mesa; como Já declarou o Sr. prestdente d~ camara: 
agora, os impressos quo .costumão ser remett1dos -~ r,a.
mara para serem destrJblllrlOs pelos Srs. deputados a~nda 
não·v1erão á casa. 

rnm10çlo DOS OFFJCI.lES DA AIUIAD.A. 

Ptoced~ndo-se· á votação do nrt. Se 1o projec\o n. 70, 
o da emenda a elle otfe,·ecidn, cuja dis~;u!'lslio havia fi
cado encerrada na sessão antecedente, approvn-sa o 
mesmo artigo com a emenda. 
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..... Entra em di~cussão o seguinte : 
<c Art. 4. 0 Aos officiaes que se empregarem em opera~ 

ções activas de guerra contar•se-ha pelo duplo o tempo 
em que nel1as fore~ empreg~os para pree~:~~h_imento 
·dos annos de serVIÇO ou de commanâo ex1g1dos no 
art. t.o . · 

11 Das regras, porém, estabelecidas no art. 2~' somente 
se poderá prescmdir·: · · · 

~I § l.D"" Por acçõe~ de extraordinaria bravura ou ser-.. "' ' ~ :'\ . . . ' . . 
sendo tae$ feitus ou serviço devJdantente justi eados 
e especificados em ordem do dia do co~mandante em 
chefe das fo1·ças em operações, ou da autoridade mUi~ 
(ar a quem corresponder, quando o ofici-al pertencer a 
navio ou força que não tenha commandante em chefe. 
}.. ordem do dia deve:rá ser publicada pela imprensa, 
log1• que seja possivel. 

a ~ 2." Quar.do fôr urgente e não se pud{)l' preencher 
por outra fóz·ma as \'agas que occorrerec:. nas guarni-
ç~cs crrt presença do inimigo.» . · 

Lê-se, é apoiado o entra conjunctamentc em discus-
·' . . . . 

o artigo que estabélece regras para as promc.çõcs da 
t~rmodo com rf!l~ção ao tempo de guerra, a circumst.n-
cias cAtraordinorias; · ~ 

Começando peta p-rimeira parte.-do arti~o; direi que 
cll& me pnrcco mal redigida, podendo alias exprim•r o 
melimo pensamento por pu lavras mais_ claras e tcl'mi
nantc~ ; e por outro lado, priva o gover.r.o de uma fa-
culdade qus ll1e cabe convenientemente. · · 

_N<io hll melhor modo de censurar este srti~o do que 
c.oufrvnlando-o com dous artigos; um de le1 estranha 
no paiz, ~ outro de lei so_hro promoções do nosso exer-

o: 

u Em occul:\i:\o de guerra. o tempo exigido para as 
pro!lloçõ~s p~d~ sct· re'àusido ~ metade, ,! Jijs o que d.íz 
a le~ t!~lrangeua. Agora a nacwnal expr1me-se assim: . , • . . ··· -... 
seni 1·cduzido á metade para osofficillcs que se acharem 
em l:ict·\·iço do g~er1·a. » Isto ontende-so .bem. · . 
· .Q..ad.ig.o ctn ID.&rJissão -exprimo~so assim : « Aos oai· 
cint:s quo sb empregarem em õporações-amiV~uerra 
contnr·sc-ha pelo duplo o tempo em que nellas fôrem 
cmprt'~odoll pn_)·a pre.e~cbimenlo _ dos annos d6 setviço 
ou do commando, úX1g1dos no arl. l;o » Tudo isto p&de 
diz~ r-se em pou~~as pà~ayras: ((Em occasiAo de güei·~a 
o t~ropo de :scrvtço cx1g1do para as promo~ões reduz-se 
Í\ metudl!. n ... · · 

Qmmto ao pensamento da parte do artigo que exa
mino. ve-so que mailda;se c.onta~ sempre em occasião 
do guerra o tempo do sorv1ço pelo dobro do que ello 
ordinariamente ·vale; entretanto que me parec1a mais 
eonvenicbte tornar isto facultativo, COmO determiDa a 
lei estraugcira que servia de modelo ao projocto. _·· 

Sed a tie muito boa polilica determinar-sê que em oc
casitio de guElrra o governo pudesse reduzir á metade o 
tempo exigido para a:> promoções, conforme as cir-
, 'as . ·· · · · • 
guerr~ e de tempos a tempo~. Ha occasião em que é n!)
ces_sarw o go\-·e~no estar <!rmado de t~d?i> os tneio~ para 
eslrmular o~ hn os o os ammos dos oflicl&Os da armada ; 
~uh:as vezes·. porém, os seus snimos podem estar já tão 
mchuados ao combato como na hypotliese de uma guer.ra 
em que esteja empenhada a dignidade nacional, queniio 
set·á prec!S? excitar brios e emulação com a reducção do 
tempo ~:ug1do para as promoções. Se, pois, a disposição 
do pl'OJticto fosse mera~onte facultativa, sei:ia, em meu 
modo de entender, me1hor calculada do que determi
naudõ q ue sempre, dado G caso de guerr e, o tempo de 
s~t·viço ndlo p1:estado valha o dobt•o do tempo d~ ser
VIÇO do paz. 

· Cbntiliuando diz o artigo na seg~nda parte : cc Das 
n:gras porém estabelecidas. no art. 2° sómente se poderá 
prescindir: 1°, pór acções de extraordinaría .br.wura~ 
ate. » · . - · . . . . . _ 

O preceito do ~projecto,. como se acha concebido, 6 
absurdo, porq~e deixa de ordenar que se prescinda da 

~ . o . • • 
• t 

essencial, e· foi o que parece tet· querido evitar o nobre 
d~putado pelo 1\io _de Janeiro com a emenda que api:e-
s~ntou, declar~ndo qu~, e~ occasião de ·guerra, pres· 

nessa e~enda, que pecca por e:~.cesso, ba da pariu do 
nobre deputado a quem l'íle re~~.~m engan\> pa\mar, 
porque . o. art. _to, senhores, n~o encerra uma re&,"a s~, 
senàQ):lh:ersas,-e uma dellas_de.tal _ nal~reza ·que JlnnaiS 
se 8ó~e ~spensar. . . , . · _ ~ . 

ar~.l&, além ~a_ cond1ção ~o te?lpo exigido, para 
a promoção, C4?Dd1.!(ao que se pode·dtspens.ar, quer que 
a promoção seja sempre gradual e .successtva; oru; se o 
nrljgo em discussão; com a emendado nobre deputudo. 
estabelecer quo e!D · occasião de guerra se prescinda 
das regras do art. 11) e do 2°, so ue-se que um undo-- .. . . 
recolber~se á casa no. pôsto _de almirlinte~ 

0 SR. ?ERBIIU. DA SILVA dá Unl aparte que não pode-
mos ouv1r. . . 

. O 51\. Z.t.CAl\IAS :·- Perdôe-me o nobre deputado, séi 
q _ue _não se póde querer isto; mas a sua emenda o au.:. 
torisa. F~lle-se tão sómente . da condição do tempo, e 
nào ·se dt a : « das r c ras do art. l. o » Não sei omo 
n~s~,po~to esteja o no ~e · ew&a o em desaccordo co· 
m Jgi); p01s ô que estou d1zend04a1e parece tão claro como 
a luz da hora em que nos achamos. . 

!ia ullima·. parte dn artigo nota-se uma superabun
ctancht de palavra·s improprias' de "uma lei, · e . mesmo 
um pensamento que nilo parec~ razoavd. Creio,iJlesno
cessario entrar a lei na individuaçãO dos meios etõrmas 
de justificar-se o acto tlc bravura que sei tem · de remu
nerar; isto é materia de regulamento. Entendo q_ue dl
zendo a_ lei: a :iCtos de bravúra devidamente JUStifi-
cados, I) tem -dito qiJanto é prccisú; . • . 

Se concordo em ue os actos de b .. avura -dêm direito 
ao accesso.l sendo ev1 amentc JUS\{ ca os, ni\o me in· 
clin:> a aamitth: ql!o _lha sejão, .para o :mesmo efi'eito 
ecpup~rado. O$ se_rv,ço,ç que J.wt>t,tzo distincta e sup.:~· 
~or 1ntelh ~mr.w. · 
..· a guerra ;remuneriio-se netos de coragem e raYura 
(que áUás não excluem iotelligencía dislincta e superior., 
a~tes, muilr.s .vPzes, apresuppoeJD); ossen·iços, porém. 
que vão .exp.nmem bravura e coragem, e slU'e"eUi<l no. 
offiicial que os pre,s1aüiiiã'inTelligencia distincta e ~ 
perior, esse!l devem ser, sim, remunerados, mas nao do 
mesmo modo e como se rossem da_ mesma n~ttui·~u:a quo 
os actos de bravura. · 
.0 Sa. PEREIRA DA SILVA dá Um aparte que DliO OU• 

v1mos. 
. O Sa. ZACAJlt~s :-Para esses serviços de ibtelUgan• 

c:1a. hà outras remunerações, . ba condecorações, e mil 
metos tem o governo de os remunerar, sem c.cnfundlr-
se !Jravura c.Qm cav.acidade inteller.tual. . 
~a França; que c1ta--se como norma em ma teria de-or· 

ganisaçiio milit~r, os actos de ln·avt,ra p];'biicos·e tio· 
torio$ dão direito a acceRso, prescíndindO.s~ da cóndi
çào ·de tempo·_ e;,;igido . para serem os omciaes promovi
dos de um postl) a outro; ·os seNiços que revelão BU· 
per10r m o ~~cnc1a n o s o a.pos os a _esma P. aua. 
e m~ l>arece 1sso razcavel.. . · . 

Crm?, l_ll_>~tanto, ,_ue o utigo fical'ia mais conforme · 
a~s l?rmetplO& regu•adores de&ta materia•se delle fossem 
~hr~1nad:\s as rogras .concernentes ao modo pratico de 
JUStificação dos actos do brnvm'a,· e SÓ esses fossem COU• 
temp~ados pax:a o --direito i! O accesl;~:~, CO!Jl p~eteri~lio da: 
c ondtção da tempo de serv1ço, ficando hvre ao ~o'Vei'no 
a faculdade de . remunet•ar os serviços. de inte .. igeifcla· 
s uperi~r por qualq~e1' outro · modo que lhe parecesse 
convemente. · · ·· · · · · .. .. · 

f! ~,!\· PEl\RIR.\ DÁ StLVA: -Shito divergir ainda das 
opm10es do honrado deputado que acaba de fallar ; 
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quer a respeito das bases geraes do projecto, quer a 
respeito das suas disposições secundari&s · continúo a ês
tar em campo .contrario ao em que elle se collocou, To~ · 
ma ria a liberdade de responder~lhe ainda âcerca 'das 
observaçõ,es geraes qúe fez, se a discus8ão me não· cha
masse á materia do al1igo qü_e ora nos occúpa. Desejo 

redacçãO' do art. i 0
, porque na sua opinião 6 o pensa

mento do artigo tirado da legislaÇão fr&riooia ã:respeito 
de promoções na. m~rln!ta, e da_lt>i.brazileira.3_obç.e pro
moções do exerc1to de·terra. _· . . ·... . · · . 
.. Eu penso que. não é'Semelhante a disposição· da npssa 
lei de p:-omocões \lo-exercito de terra à que consagra o 
artigo i:toprojecto qJZe discutimos. Neste se manda con
tar pelo duplo o·. te~po · em que. os officiaes de marinha 
esti:vcrem empregados em ·operaçõe!4 activas de gu~rra, 
para o fim de preencherem os · annos de serviços ou de 
com mando ue se requet·em como c'Jndi_ção -~~ promo-. 

I t i · e có ela metade o 
tempo que o militar paasa. em campanha ••• 

0 SR. ZACARUS : ..._Está enganado. 
o Sa. PFRBll\A. D.A. SILY.A.:-- Creio ue não: não é o 

mesmo pensamen o. . .;· 
0 SR. PARANHOS!- Apoiado'.- . 
o SR. Ps:R:Enu n , su. v~ : - Quando mesmo não seja 

Admiro q~ o nobro deputado se ponha m contra
di::çno coDlSigo mesmo. Combateu os artigos entea·lorcs 
a pretexto de que quorla.tlrmar os dlre_itos dos officlaes, 

» ixar ao overno nenhum atbitrlo or ue temia 

~l~~ 0e~ 
6

ê~iticilt redacçõ-es T dispehsar~~o palavras 
para se r.ensurar estr.Ios-ou . phrases, quando o pensa~ 
monto dellas é perfea\amonto comprebeudldol-
. .Pela,minba. parte acho a re~cÇAo clara e não ol;>scura, 
c a pro~a 6 que o Ulustre doptitado . nifo lhe pOde dar 
outra".interpretaçAo se!lAo a q~e ~e.lla resalta.. . 

A respeito da dout.r10a. do ·artigo declar.>u-~e~lhe o 
Ulustro deputado contràrlo •. Quer ehe que soja faculta
tiv() no governo contar em del11r de contar pelo duplo 
au oiDcial de marinha o tempo que clle passar em cam
panha; o artigo estaJ>olece-o como dlreito:do omcli:l. 

passar do primeiro posto ao ultimo, visto cónio ella 
prescindia da graduação eshl,elecida nos postos. 

Tenho que a intenção do projecto é . a _inesma que 
comprehendi na emenda; fazia prescindir das regras 
do a1·t; 1.0 e do art-:-2.<>, aquellas a. respeito sóinente do 
tem~o ~o. serviço, .e e.stas a respeito da p:oporção entre 

a. sua intc ligcncia está perfeitamente conhecida, para 
quando a commi:Ssão tiver de redigi-lo com as emendas 
que se approvarem, uu mandarei uma su:b-émenda, que 
explique melhor o pensamento. · · · 

O SR. ZÃCARIAs.:-E' melhor. 
O Sn. PERrutL\ iJA. SILVA:- Encontrou o nobre depu~ 

tad<? siJperabtihdancia de palavras quilndo se ezi~ja no 
proJecto, que era regulamentar, como por exemplo, 
JUStificação; na ordem do dia, e justificação das acções 
de extraordinaria bravura que ·pratique o · official em 
cam anha nem vale a ena rc.:; ond~r·se a esta observa-
çào, que não offende o artigo; irei todavia que jul~o 
conveniente esta minuciosidade, p&ra garantia do ofiic1al 
e publicidade du facto. · 

ulrm nsa br d u · -
mittir que por acções de 13:dràor inaria bravura se pres
cinda das. regt•as estabelecidas dô · tempo e serviço ordi
nario, nunca porém, como tanibem quer o nrtigo, por 
servi os uc l'(.>Vém disUncta o su· erior intelli encia 
. · .. ·um11~ causa, súnhorcs, é ser intelligentc, e outra cousa 
é ser bravo ; pó de o · oficial intelligente, em occasião dA 
campanha, praticar um serviço ·que não sej$.! propria
mea\o bravurP, mas do qual resulte grandil vantagem ao 
p&~ . . N,tio póde_ · ter .uma inve.~çilo ~orri _que s~ faça mal 
ao minugo e s.e cons1ga uma Vlct.orta? Não J>Ode offere
cer um plano .de acçüo ou combato, do qual se colhão 
grandes resultados? Aquello pratica ~tos. cie extraordi
naria bravura, merece rocQmtJensa de certo; mas est'3 
nllo. a merece menos, f.}orque a intelligoncia é tambem 
uma força que a Providencia Divina não prodigalisa a 

os abusos; por ls:so nno oaeJava que pas~asse. o prln- que.lbe deu a Providencia .. (Apoiados.) A doutrina (lo 
ciplo do marecimenl<? nas ·promoções CYm a largueza artigo, .tornando dignos de premio, tanto ncções de bra
~o enxergou no. proJecto; por Isso nilo queria .que se vurn como serviços que prO\'ôm distincta e superior 
exigisse certos annos de serviço abor!lo d9s navtos de _!nteltigencin, mu parece sn. Justa o promotora da ema-
guerra, como condlglla do tempo para as promet9es. · " ·tüÇi\o e dli ·gtornfmilita!·;-'-'- · , ...... . 
· Agora quer dar. arbltrlo ao governo ; e que arbitrlo t Creio que a nada mais devo resposta, o por isso limito• 

. Não aquelle quo o serviço requer e . a justiça recom· me a estas observaçues, declarando ainda que o proje.oto 
mendll, maa o arbitrio de oonta_r ou nil.o cuntar o go~ me parece digno do sot· adoptaqo pol11 camara, com as 
vol'DO pelQ duplo o . tempo de sert{ço empregado em emendas ou moditlcaçõeõ que tivó a holia·a de additar·lhe. 
operaçõ"s actlvas de suerra •. Que se exponh!l' ~- oiDclrll, O SJ~-. ZACARIA~ :- Respo.ndo ao nobre deputado pela 
quo combata o inimigo, que G01Ira todas as prlvaç~e~ de pro-.lncia do Rao de Jane1ro quo acaba de s_entar-sé, 
campanha, nno, niio seja):l~re!to seu o de contar o tempo ~izendo-lhe que labora em manifesto eng_ano quando 
que nestes trabalhos e peragos pa&,!Jtl, r• elo duplo do que JUstifica a expressA' o de que se serve a prtmeira parte 
precisa para a promoção; ftqu& arbitrlo ao ,governo do art. ( 0 , sustentando que a disposição que ella con
para oquUata~lo como entender·: eis a opinião do bon- tém differu dn que sobre o mesmo assumpto estabelecem.:. 
rado membro. . . . . . · · .· · . os ~rtigos que citei. . . . . . ·· 

Eu penso porém o contrario; Pretiro o ·rrincipio ·es- Com es.cepção sówoute de snr facultativo por um des-
tabelccido no ar\igo ; ~ejtt direi\o·do officía contar ~ss.e ses artigos (o d!i lei .francczah o que o artigo e~ dJscus~ -· 
tempo elo du lo, e com razao. -~rque ,combate os IDl· são manda fazer-se indeponaentemente do arb1tr10 do 

· · · ,· · · · vi a e 'ãrece · v no ·Iio mais as is osi ões são idanticas. 
uue deve ser pre erido aos que.est..'lo ~m outro» empre- Na l~i das promoções do exercito (art. 5°) man a-se 
gos • .P~r~ce-roe summa.mante} [ljusto .qu~ s" fllCii ao go- re.duz~r a metade o temp~ que no a_rtigo antece~entc a 
verno JUIZ para CQ~tar ou deu:ar de contar esse teml!.o ;, lelmoge para as p1·omoçoos dos offie1aes do exerCito que 
o. g9verno tem ou~r9s ,meios de ' rêcompensar a.cçoes, estiverem .em opera~ões~cti,·~s de guerra. . . · ' 
dístwctas ; pertença ao offiolnl por si e sem . nccess1dadà · Pelo art1go quo nos discutimos se determmn que va
ou arbitrió do gove1·no esse principio. 9ue·.'me parece lha ·pelo dobro de serviço do tempo de paz o que pres
vantajoso, e quú anima e encQraja o mihtar S' ~ot·r:;r ao tar{Jn. am operações activas de guerra. os olliciaes da· 
campo da batalha. · · · · - : · •· · · · · · · · · aa·mada, o que itnpot·ta o mesmo .qu~ a·eduzir em ocça
. Observou aiJi'da o nobre deputado quo o pr~jecto era sião de guerra a metade o p~riodo do tempo de serviço 
defeituoso, quando-apenas prescindia das . regras do antecedeutemente marcado para os accessos. Ha, pois, 
art. 2.c. para acções de extraouiinaria pravura; àoc1·es- entro as duas disposições utentidade de pensamento, 
centóu tambem que com !1 emenda que ou redigi con- por~ue tanto valo reduzir em occasião de guerra o pe
tiuuava ·'J defeito, porque podia em um dia um oficial riodo de tras annos do serviço a anno e meio, segundo a 
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lei das promoções _ do exercito; C<?lilo elevar anuo e 
meio a tres annos nos termos du arh~o em discussão. 

A primeira diíferença que notei e que o artigo em 
discussão é. prolixo, sendo preciso mergulhar n'uma mul
tidão de palavras para ir apanhar-lhe a idéa, ao passo 
qu~ :~.a le1 de 6 ~~ Setembro de ~~-~o o iegi~la~or se ex-

riodo de tres ao nos a annl• c meio, ou, o que v~m a ar 
no mesmo, elevar o pcriodo de serviço deanno e meio a 
tres annos, em ,;ccasião de guerra .. confllrmc as circum-
slancias o exigirem. .. . 

Estranhei, Sr. presidente, ouvi o nobre deputado pela 
pr.n-'incia do Rio de Janeirll sustentar que o que dotar
mina a lei do exercito no ponto oro queslào não é a 
mesma cousa que o que pretende o artigo que se discuto, 
qúanlo ao modo de contar o tempo de serviço; porém o 
I)U6 mais me _sorprendc é est~r dando a entender~ D(lbre 
autor do proJcclo que ha dllfcrcnça entre reduz1r tres 
annos a metade c elevar anno e meio a tres annos. 

'fenho concluído. 
f) Sa. P.m.\NHOS (ntinish·o (lo$ neuor.ios estrangei-

1•os) : -Sr. presidente, ~enho-~e abstido de tomar parte 

Tomo agora a palavra, Sr. preliident.e, porque trata-se 
de antendol' o pcniiamento do uma disposição do pro· 

- - jccto~'Q'Ua·ao o"ba-e dedutado .p~\! ___ muito coufusa, e a 
que clle da lima iutelligencia mu1to Uivca'sa da que lhe 
damos cu e a nobro coinmissào do malinha e guerra. 

Inteiramente ao contrario do pensamento quo presldlo 
ã redacçilo desse artigo, o nobt•o deputado disse: ((Aqui 
no art. 4° se quiz estabelecer n mesma disposiç!lo CJ.o 
art. õ<> da lei do promoçijes do exercito, mas o reaactor 
do Artigo toi infeliz, de mnnoira 'lúa só de mergulho se 
pode alcançar o ::;eu pensamento. u Se o nobre depu· 
tado, em vez de m~rgulhar, confrontasse bem a di:;po~ 
sição do art. I>" da lei do cx(n;cito com a disposição do 
art. •" do 1wojeclo, Yerin qul:l essas disposições são di
versas ••.• 

0 Sa. ZA<:ARIAS : - Oh I· Mou Deos I 
O Sl\ .. l\ll~lSTI\0 nos NEGOCIOS EsTRANGEmos: - Não 

se incommodc o nobre deputado ; cu appcl!o da intelU" 
encia do nobre d~ utado ara a intolll cncia da camara 

que é juiz competeu.tf' entro mim o_o no ro cp~lta ?.· 
Di.z o art. 5° aa lCl das promoçoes do exercltO: ((o 

\empo de serviço mat·cado no artigo antecedente será 
reduzido á metade para os officlucs que se achal'em em 
operações activas de guerra. n • 

Note d camnra. que o nobre deputado jà l.abol'OU em. 
equivoco quando disse qüc osta disposição da lei do 
exercito era facultativa .... 

O Sa. ZAe.uuA.s: ~- Nuo, ni\o ha tal ; disse o con• 
trar·io. 

O Sn. l\hNISTl\O nos NEGoctos EsTRA~GllU\OS:- Se
gundo a disposição do artigo que acabo de citnl', os 

intersticiosmarcados para o acccsso de um posto a outr·o 
no e:x:.er.cito são reduzidos á metade_ para as P.romoções 
de offic1.aes que se ach~m em campanha. Ass1m um- te• 
nente pode passar a cap1tã0 tendo sómente um anno de 
anti~u1dade no primeiro posto, se esse tenente tôr pro
movu.io -quando se achar em operações activas de 

O Sa. ZA-cA.RIAS dá um aparte. _. 
o Sa. Mii.,ISTao [)os Nicoc10s EsrnANGEI&os: -o ar

ti o diz o tem o de servi -~··· 
O sa~ ZAcAniAs: ~ ú tempô de_ serviço em occasião 

de guerra marca o dobro. · · . . . 
O Sa. Mll'((STRO nos NEGOClos Es'ra.UiGP.mos :-Assim 

não poder~i continuar a discutir .•.• · -· 
As palavras-o tempo de serviço mnrcado no artigo 

antecedente será rednzido â metade-querem dizer que 
com metadç da antiguidade 'de posto, que a mesma lei 
exig~ para o accesso ordinarió, póde· ser ·promovido o 
ofticia que so achar em campanha. Ora, segundo o pro
jccto em discussão, não se dispensn metacte do inters:.. 
ticio de u~ posto a outro, conta~se somente pelo dobro 

c o o o o c1a ouver e oc vamen o servJ o em 
campanha.. Em outros iermos : o pro;ecto diz que um 
mez, por exemplo, d~ serviço da guerra equivale a dous 
mezes deserviço'ordauario. · 

O Sa. ZACAiliAs dã um llpartc. 
O SJ\, MtNisTao nos NrGoàos EsTaA.NGElROS:- Se 

o nobre de,Ruta~o se acha .au.tMisad9 pura dizer ·que a 

aca o . e enunciar com relaç!o ao pro)ectÕ, eu appe I~ 
para o )Ulzo da camara... · 

O Sa. Z.lc.uus:- Ora, ora 1 
o sa. M1mstao oos N&Goêto~ EsTn.\NGEtnos: m. ••• c 

ella que decida .,nde e!is~ pensamento · está mala ex
presso, se na !ei do exercito, se no projccto em qucsl.lo. 

Eis-aqui como se eiprime Q 'projecto : cc Aos officines, 
que se empregarem em operaç~es activas do guetra; 
contaNie·ba pelo tluplo o tempc· em que nell~s forem 
empre~ados, .Para preenchimento dos annos de se-rviço 

. -

O Sa. Z.lc.t.au.s : - E' a mesiJlissima. 
O Sa. MtMISTao bos NxGoctos EsTRA.NGEU\os.:-Pelo 

que vejo, õ bohl'e deputado adrnitte o artigo d,o projecto 
e il queet«o que suscitl>lré" sé de fórma. E enttio porque 
tanta bulba 7 . 
· Teuho concluido a explicação a que me julguei 

obrigado. 
O SI\. ZAr.AtUAS: -Peço a palavra. 

I . ' 

O sa. .PaamEMTI):-- O nobre deputado não pode 
mais faltar. 

O Su. ZACARIA.S ~--Quero dar um« ligeira expUcaoao. 
0 SI\. PRRSIDBNTR :-0 nobre deP.Utado já eti~OtOU O 

numel'o de vezes que o . n~g!mento lhe permitte fallar 
na di&:llss~o deste artigo. . . · _. · · 

O. Sn. ZACA1\IAB :-Pois bem fallarei no art. 5. o 

O· Sll. PnE9lDBI'flB :-Tem a palavra. 
O Sa. S.uio LoBATO: ~Pedi a palavra, Sr. presi

dente, sómente para pela minha parte protestar pela 
verdadeira lnte-JUgencia do artigo da ·lef que ó. nobre 
ministro apontou Ilganr,lo-lbe um Rentido que não é 
da lei... ' 

0 SR. ZAGA RIAS: -Obrigado, Sr. Sayilo. 
0 Sa. Sul.o LOllA1'0! -0 nobre ministro mostrou

se tão convencido desse ser.&ldO que excl3:rnou ~ cc appello 
do nohre deputado pela Bahia pura a mtelhgencía da 
camara. » Ora, eu Ol'eio que S. Ex. está em ver$1adciro 
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equivo .>, que a disposição da 113i não é essa ql!e elle 
sustEm :.. " ·. .· . · . 

Pela lei das promoÇões do exercito se .·.estatuio gue 
o tempo do serviço. de campa_nha· se re()~tas:Je e~;U df:!bro 
do tempo do serv~ço em C1:c.umstanc1as ordmanas ; 
nunca se teve em v1sta determmar que em tempo de 

· · · e effi · serv1 o .da 
campanha, ficav:l desde logo reduzido o lapso de temRO 
indis_pensavel para habilitar o official a ter acceiiso. ·E' 
esta 1iltelligencia _que dou ao arli.go da lci1 e que até 

. • c t av 1 e mconles a.a. · 
Imeorta m.uito, Sr. presidente, assentar bem nesta 

iQtelllgencia, vistoque o nobre ministro, como orgão 
do exec\\tivo, dá á lei um sentido tão differentedaquelle 
que ~acessaria e ~ni.ca~ente se deduz da sua disposição; 
é este um (!Otl.to mu1to mteressanta a uma. classe votada 
ao mais arâuo serviço pulllico, e cujos direitos e legi· 
times interesses mais· que mUJto mer-ecem~ e devem ser 
escudados e respei~dos. 
. Sr~- presidente, o grande princípio da antiguidade 
que de algum_m(ldo assist~ .·a ~a re12ra cs!:_abeleci~a de 
que o official não po.iS.· a ter. promoçao senao" depms de 
durante certo tem servir em o osto de que deve ser 
promovido, é um prinmp10 mu1 o sa u r; prescm m
do-se em parte.delle para o caso de guerra, teve-se em 
muita consideração de que serviços de campanha de sua 
natureza são relevantissimos ue de sua ro ria indolc 
importãci om ma1or exerClCIO, que \'Sa men e usa '.l es
traga tanto o servidor como o dobro do mesmo tempo 
em circumstancias ordinar.ias; teve-se po_rtanto ein.con
sidcrB lío ue o ma ror serviço realmente dosem . ennado 
em tempo c campl'n a, o Sl!Crl c1o assun e1 p 
oiDdal, lhe ... ·alesse . ~tade · do hnnpo uecu::;~a1·io de 
habilitação a ter accesso. • .. . 

Como prescindir-se, pois, desta re~ra c cahir-se na 
intelligencia que approuve ao nobre ministro da1· ao 
a rUgo, dizendo .. q. ue .em temp·o· de c;~mpànhll ·~ encl,lr~ 
àbsoluts.ment.e o pl'azo, .não sendo necessario que~o om
elal efleclivantente esteJa empregado em opera~oes de 
campanha, por exemP.Io anno o moló pâra se· lhe com· 
putar os s annos de hahllitação ordinaria de accesso ; 
que bosta que sirva durante um mez, uma semana, um. dia vlsLo ue só elo sim les facto de entrar em campa-
n a o o cta es a a a o s e ogo e 
com mot.ade do periodo ordinario de servlçc no posto 
de que é promovido?! . 

ente iscordante fere 
a rulio da dispos çAo da lel1 nilo p6do ser sustenta. da. 
Tenho parà mim qU!~ sb por um equivoco o nobre mi
nistro podia por momento admltllr s~melbnnte Jntelli· 
gm1cla : tenho para mim quo S. Ex:. agora meamo retlra 
essa lntelllgencia que deu... . 
· o sa. ~lll'usrao nosNscocto' EstáANGElaos .. :_~\7. Bl. 
ainda nl\o me co~venceu, apozar das disposições que 
tenho d~ ser sempre convencido por V. Bx:. . 

o sa. S..\vlo Lonuo: :._ Nll.o está por certo no nieu 
proposlto lavar a convlcçilo ao animo do no.bre minis· 
tro, desde que ello n~o encara a questao po!a mesma 
face que eu a encaro : nilo dá lmportancla ás razõt~s que 
apresento e que realmente prcsl<iirlio a essa dlsposlçllo 
~~. . . . 

O que tenho dito é com algum conhecimento de . 
causa • entrei nn discussão da lei das promoções do 
exercito parece-me que ouvi ao mesmo ministro de 
então (e esta foi a intelligencia que geralmente se deu . . 

casa ue o tem o do cam anôa se reputasse o 
dobro para o ~s() ~e accesso·; q~~ o .J>el'IO o que a 1 
exigia como habil!tação necess81'ta para . o offii}la~ ter 
accessofosse reduz1do pela met.ade,sendo esse pe.r~odo 
psssado em C!lmpanha, ep.l attençilo .. a que o· sorV1Ç9 de 
cam~anba era de naturez'à a babi!JJ:ar dQbr~dament~ ao 
offietal que o desempenhava; quemu!to mats que o s~r
viç<> ordlnario de guarniçl{o etn tempo de paz f? ser.VICO 
de campanha sobrecarregava e formava o officJal.que o 

· des~:~mpenbava . ; que neste ~ervlço e!D menor pen()do, 
portanto, ó ofilcial ganhava experiP.ncla e se amestt·ava ; 
qne .assim era de razão e de tanta equidado COJ!lOCo~
venlencia que se considorasse em dobro o serv1ç0 elfe· 
ctivamente prestado em.campanha. 

por que everá ser contado no exercito o tempo de ser~ 
viço em opar.~ções activas de guerra, Ora, não. é caso 
D?vo;_ a intelligencia deve estar estabelecida pelo m!· 
mster10 da gL1erra ; qualquer por~ntô que seJa a ·)pl
nião do honrado ministro dos negocios .estrangeiro:; 
ou a .de outro illustre deputado, nem uma n )In outra 
supponho·que poderá influir niJ. sentido da exo~uç'ic1 da 
lei .•. 

O Sa. Sulo Lonuó: -Convém qu~ não haja du
vida. 

() ~· 

dÚvida. 
O .. SR. S.u•.io LonATo: -Que está hav~ndo, o fact·o rle

rnonstra. . .. 
ü SI\. MtNISTI\O DA M.uuNIIA ~ ...... ' uma opintão, mas 

não póde haver duvida quanto <1 execução, porqucjá 
ostá estabelecida, Creio mo!ijllO que essa àuvida acha-se 
l'esolv:ida elo re ularneoto .... 

O S!l. ZACARtAS: - O regulament-> não é a lei. 
· O S!;. MtNÍSTRO D.l ~!A.RtNIU:- Mus o ragulamehto 

póde explicar a Lei, principalmente quando a lei auto
rlsou ao governo •.• 
· Os Sas . .Z_\CARU.s E Sü·1o Lon.üo dirigem spartes ílO 

orador. · . . · 
O· SR. 1\ltNJSTao D.l MA..IUNHA. :-se os bo01·ados depu· 

tados cortAo as minhas prop:Jsições, não cspcrão que eu 
acabe de enuncia-las, é impussivel que avaliQm bem a 
minha opinião; peço-lhes um p:Júco de pacicocia. 

· e1 e e e em ro e , uc reg o as p • 
moções do Axerclto, diz .. no llt'.Ligo ultimo; « O ·gov~rno 
fica autorisado para dar os regulamentos necessarios á 
boa. execuçAo desta lei.>> So so trall\sso de roguta.m~otos 
que o governo es . au.ortsa o · . p . {, , 
n4o era necessarlo que este artigo fosso incluido na ai; 
a sua disposição portanto dá mais alguma Latitude ao 
governo para explicar as. disp.osições O. bSCUl'a.s qu~ pU· 
desssm ter passaâo na le1. Assu:a e o tendo, nsstm. ex1stcm 
regulamentos (Jlla Ui10 tem sido CODSUI'atfos, O que COU• 
têm algumas dl.sposi;tõl3s novas, quo não são meramente 
regulamsn\a_res. .... . 
·. Explloado assim o meu pensamonto, qual ó a estra
nheza que pbde causar aos illustres deputados t?r cu 
dito que talvez o rcgulilmento pudesse tor fixado a mtel· 
ligo nela da lei ? ·. . . 

Esta questão c porém, como disse: incidente, não 
póde demarar a discussão do artigo qu. e se .acha. s~jeito 
à deliberação da casa. Ou se entenda a . d1spos•ça~ da 
lei relativa nó exercito de um ou do outl'o !J?Odo, da-st: 
u mesma obscuridade no art. 4° deste proJecto? N~o, 
senhores, aqu! está muito cla1·o que o. tempo de serv~ço 
de campanha e contado pelo dobro do tempo de serv1ço 

A umca duvida a[>resentada ronlE:"a <;~ a_rti&o ~~se ~~se 
artigo devia ficar i:lependente do arb1tr10 ao govemo 
ou não. 

Na 1·ealidade a lei de promoçõ~s da at·m~d~ francaza 
faz dependente esta circli'llist.anCla de arb1tno do go
verno· mas eu penso :{Ue se no exercito esta faculdade 
não é dependente do arbitrio do go\·erno, para a ar
mada tambam não o deve ser. . · 

Eis-aqui principios communs em um~ e outr~ o_r
ganisaQãO; outros ha em que póde e deve haver dtf-
furença. : . 

O Sn. ZAC,\1\t.\S dá um 11pn rta. 
.25 
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O SR. l\JJNISTno DA MARINIIA : ..... Depende da razão de 
cada um o decídir até que ponto os princípios em uma 
e ouh·a .orga:nisação devem ou não ser conimuns. Eu 
pois vou antes para a opinião que se acha expressa no 
artigt•, ele que essa disposição devcsl'r obrigatoria e não 
facu1tativa. 

1scrvou o onra o eputa o pe a pravutc1a a a
hia llUC a passar a cmend:i proposta pela commissão de 
marinha e guerra nos termos em que se acha redigida, 

oder-se-bia deduzir que a romoçlio não era necessa-
•:•a ncs pos os. m negoc10s 3es o a a c areza con
Yeniente; ~~sã não é a·intenção da commissão ••• 

0 SR. PERRllU D..\ Sn.vA: -Apoiado. 
. . 

0 ~R. !\l'J~ISTRO DA 1\IAI\INHA: - •• • nem a roinba inten· 
ção; pórtanto, salvando a emenda este pens2mento, eu 
a adopto de mtiito boa vontade. 

Entendeu igualmente o honrado deputado que no§ 1° 
deste artigo não se de,· ia cc.mprchcnaer a parte em q~,;~ 
pcrmiltc que se dispensem as condições dos arts. 1° e .';!o 
por srrviços que provem superi\Jr intelligcncla, nem 

Ut' s~- dcclarn~se o modo po~que as acções de_ valor 
l • < ' 

valor, conforme mui bem ponderou o honrado depu
tado .membro da commissão de marinha e guerra,-qu'3 
podt'-m ser rsmuneravt'.is em tempo de guer~a ; podel]l 

~~ncia que muito mais rcmuneraveis SCJàO do que os 
~crv iços consistentes em actos de bra. vura ou do valo i·; 
citarri, por exemplo, o ollir.ifll quo a resent~r um gran-

machinas de guerras _ô\i qoe der um plano e:s:cellente, 
etc .•.• 

O Sn. Z.\cAnu.s: -E' questão de gabinete. 
O SR. ~hNJSTRC' DA MARI'XRA :-'-E' questão degabinete, 

:;im; mas é serviço prestado em tempo àe guerra; estes 
!:'CI''\·i<;os prestados em tempo de paz não são considera· 
dos rcmuncravds para preterirem todas as regras dos 
arts. 1° e 20. . 

Nilo me opporia, Sr. presidente, a que se eliminasse 
do projecto a parte que designa o modo or que 

' . 
~ . 

verno no reguJAmenio nlio estii ibhibido o accrescen• 
tu outros meios aos quo aqui so a chão: mas não 
''cjo i.ncon,·eniento em que vil o alguns já declarados 

\ 
officíaes que tiverem a fortuna de se achar no theatro da 
guerra, embora não tenbão nem a antiguidade e nem os 
conJiecimentós Iiecessarios, prejudicando assim áquelles 
qu.e. tém o· mere~imento ou a antig!Jidade que a lei 
extge. .. . . . 
· Qual é Sr. residente a base. ue toma a cnmmiss!o 
para pree·nc er esses. po os? a anhgui a e e o me
recimento. Como pois quer prescindir i:telles na hypo.· 
these de que tratamos'! Póde·ser que a commissão tenJla 
notado ·O ue l:U ri cabo do fazer sentir á camara, e ne~te 
caso mu1 o na ura que e a procurasse reme 1ar esses 
inconvenien_tes com al13uma emenda, que fosse· mandll4!l 
á mesa, a qual eu nao tenha percebido quando fosse 
lida, o que aliás muitas vezes acontece a todos nós; se 
tal tlmenda existir desdcjá declaro que por ella votarei. 

E' tudo quanto tinha a diz~r. 
Lê-se, àpoia-se e entra em discussão a seguipte 

emenda: 
•< Subemenda á que aprese'ntei sob e o se~undo mem• 

bro dó ati. 4°.-lJepois c:sa palavr·a- prime,ro-accres~ 
cente-se: -quanto ao tempo.-Perei~a da Sil,a. » 

a-~e n ma.teJ:Ja per. iscu 1 a, o c approva o o art. 
4." do projécto, assim como as emendas a clle otrerecidas. 

Entra em discussão o seguinte : 
. . . 

corpos de m3rinha, capitanias dos portos e quaesquer 
oútras ·~ommissões que não sejão do serviço naval actlvo, 
cobtat'·se-ha por me~de _como te!J2po de embarque ou 

. t . 
para o accesso uma ou outr;~ destas condições, o tempo 
que passarem nas ditas commfssões~ · 

<c O mesmo se entenderá a rt>.speito dos · ofl!ciaes ql!o 
fõrem lentes da academi~ da Iiiàrinba, ou de outros es-
tabeleciroentos de instrucção madtima quo .porventura 
se fundarem. E se embaNarem com os alumnos em 
vingens do instrucção cootar-so-ha. cada uma destas 
como um anno ·de embarque ou de commando-, aiDda 
que dure menos tempo. 

« . O serviço em correios e trans orteue contará igual~ 

.Pare·c~-mo que o honrado deputado não fez outras 
observações a respeito do llrligo; elle 0 approva com Lê-se, apoia-se e entra em discusSão conjtmctamente 
pequenas modifkaçõest das quaes admitto a~,>enns aquella com o artigo a . seguinte em onda: . - . 
que. t.01:na.o artigo -mais daro, .~ admittina as outras <(Em vez das palauas-cada uma destas-digo-se:-
t&mhem se as não julgasse· desneces5arias.- - . e&àtHlm dos annos em quo estas se realisarem.-Pereil•a 

O SR~ RrnEIRO nE AxnnADA: - Sr. presidente. ·Dão da Silva. ,, 
insistirei na qucstão.suscitada e que já fC'i bastante de· O Sa. Z.\CARIAS: .-.CmÍleçarei. Sr. presidente, agrad9-
J,atida por alguns nourcs deputados; nada · direi ares- cendo ao nobre deputado pela província do Rio da 
peito dt'lls por conhecer que bastante sa tem dito pua Janeiro a maneira t~avnlllturosa por que se houve, 
que esteJa perfeHamcnte esclarecida; apenasnpresonta- tomando a· palavra qu!:' ~c não competia m:lis, para 
rei uma nova questão que poderá progredir ou deixar dizer o gue eu diria se. sinda pudesse faltar no sentido 
de progredir, confor.rne a interpretação que a nobre de restal>elocer a verdadeira. lntaUigencla do t~rt. 5° da 
codlmissiío do marinha e guerra der ao~ 2o do nrt. ·t.o lei de 6 de Setembro, e -mostrar quo a lnterpretaç~o que 

Enumerando a nobre ccmmissão os casos em que se acab8va do dar-lhe o nobre ministro dos negocios 6S• 
dere prt>scindir das normast!slabelecidns no art. 2opara lragoiros não tem o menor fundame~to. A lei citada 
as promoções, dcclilra que as promoções devcráõ tam- marca em um artigo o periodc do dous ou tres annos 
bem ter lugar com preterição das condições exaradas, da serviço em cada posto para ter lugar a promoçilo aos 
no <Ir!. ~0, quando for urgente e não se puder preen- postos superiores, em relação ao tempo de paz ; ·mas, em 
C'hcr por outt·a fórma as vagris. Desejaria ue.a nobre occ;~sião de · uerra, estabelece ue flSSe periodo póde 
<'omru•~sao mo !Sse>ssc se en en e, quan o a a · o re uz1r:se ~e a e para QS o entes que es tverem em 
pl'Ccnchimento, so é {lreenchimento definitivo dos pos- operaçoes c.ctlvas. 
tos, ou se é preenchimento interino de5ses postos para Entende o nobre ministro que . entre essa .disposição e 
pieYenir a eventualidade de :;e arharem vagos os mesmos o artigo abalogo do projecto em discussão que acabou 
postos. . de nota•·-se, ba ~rande differença, ist.o é, que no exercito 

Se n nobro com missão . entende, que essa nomeação é anno o meio do serviÇo de paz conta-se em uma promu
sómente para o preenchimento interino desses postos ção que haje.logo no começo de campanb.a como o pe
afim de que não vellba o serviço a sotfrer para que na riodo inteiro de tres annos para ser o official que tiver 
oC'casiilo das promoções J?Ossão elles ser dados aos otn• esse anno e meio da serviço contemplado ao accesso a,o 
ciaes quo pelo seu mereCimento ~ pela sua antiguidade (.losto superior, o que não succedora na armada, porque 
o merecerem, eu «.>ntão concordo com essa disposição; expressamente se manda que valha pelo dobro o temp() 
mas se ella permitto o prccnr.himento definitivo dos do serviço prestado na ·guerra. O nobre ministro está 
postos, cuti\o âeclm·o que nilo votArei por cllà, porque enganado. O tempo de serviço prestado durante a paz 
dudo semelhante coso terão de enh·ar pam os postos o.~ cotlta-so sempre de dia a dia, conforme a lei de promo-
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ç ões do exercito_, de sorte que !> official q_ue a() en~r!lr 
em campanha t1ver anno e me10 ·de ·serviço. antenor
mente prestado~.J.u~ante a paz, não póde logo ser con
templado em, uma promoção que haja, E!HIS se ao anno e 
meio !).e s~rviço de paz. j!Jntar_ nove. inezes de serviço 
nas opera«;Õ.!'S activa~, poderã então ser prorriovi.do1 

em discussão quando dein t!e considerar serviço pro
fessional acUvo o do cfficial da·armada que o governo 
empresa nesses corpos, e o reduz á metaàe do quo vale 

Segundo o projecto o serviço prestado pelos officiaes 
nos corpo& de marinha é menos aLtendido do quo o que 
clles presturem em commissões diplomatjcas, adminis

e . 
nt:slas commissões o art. 3° não estabelece reducçllo 
rllguma, ao passo que, segundo o art. ~~~. que examina
mos, manda expressamente contar por met.ad8 o tempo 
de serviço dos {)fficiaes empregaiios nos corpos da 
m~~a. · 
· Sem entrar na averisuação so·ba ou não .fundamento 
para redutir, como determina o projecto, o serviço dos 
officiaes empregados.: nos árscnacs, ·capitanias, e outras 
commissões, confessarei todavia que é idéa até certo 
ponto sustentava!, considerando esses lugares fixos 
como posições de descnn~;o para os officiaes, já entra-

m i a , e farta~ d I ar i 
Mas o serviço de officiaes . empregados nos corpos de 
marinha estará no me$mo caso 'l De certo que n!lo. 

O artigo vai fazer com a disposição de que estou tra
n um rande mal ã armada . 

. . Todos os.relatorios qa repartic.ii10 slio concordes em 
~izer que a no~a !llannha de guerra deve ao -corpo do 
tmperlaes marmbe1ro~ e ao batalhão naval, mas t\quelle 
multo principalmente, fmmensos serviços, pois é a base 

··do pessoal da noss.n força marftlma. O grande mal 
"stá em não baver gente que sirva nesses corpos. . 

A esse mal vai agora accrescer o de nllo se sujeitar de 
boa vontade nontium officlal da, armada 11. ser empre
gado e~ taes co··pos, porque, passando o artigo, '-' ~er
viço de instruir e discfpUnnr a& praças( quo são o prln
clpat rocurso da armada, Oca valendo nem pouco. 

Animo-me a pedir. ao nobre ministro da marinha que 
r~Jconsidcro bem uma tal dlsposiç~o, o lhe taça justiça.' 

Araz!io, e tambem um cerlo eaplrlto de cl'asse, obri
ga-me a reclamar contra a ldéa Igualmente exara~a. 
neste r:rtigo, de considerar o serv\oo do magisterio :~a 
acudemia d _e marinha. e em qualquer GUtro estabeleci
mento de instruc~it.c maritima que por ventura se fun" 
dar, valendo _tanto como, or exemplo, o de _um inspec-

um navio, ou de um oficia que esteja .por ahi em nl· 
guma obscura capitania I 

Reclamo contra essa .falsa aprecinçilo do serviço do 
magisterio no Pstabelecimento de instrucçiio superior da 
armada, tanto . mais porque vejo no 3rt. 3°, que já foi 
votado, concedido aos officlaes empragados em missões 
diplomaticas, em presidancias, JninJsterlos, funcções 
legislativas, etc., o fa.,•or de contar-se-lhes para o ac
ctJsso. o tempo de serviço em taos com missões, e isto sem 
clausula, sem 'festricção alguma~ entretanto que aos 
officiaes que forem lentes manda · ~ro contat· um snno de 
ensino por 6 mezos de embarque. ·· 

Estou argumentando na supposição de que ao otftcial 

d:e marinha,_ empregado em missões diplomaticas, . pre· 
stdencias, etc., conta-s2 pata o accesso õ tempo deste 
setviço ern taes commissõés ; .mas como o nobre minis
tr.o dã máritlha no debàte telll dado a ehteiidet qüe fião, 
vou solicitatde l);Ex~ümá respost~ c~tégol·ica •......... . · 

Um officta.l· recentemente promo':ld~ a 1 o tel!-e!lte é 

. O Si\. Z.\.CAiúA::. : - Não I Mas ·então o que significa 
o art. 3° quaudomanda contar para o accesso o tempo 
de serviço prestado em ta as com missões? Se o nobre 
ministro tem razão em sua resposta, ~onfesse que o 
art. 3° proinette uin favor que sé não ha: de fazer, en
cerra uma disposição de equi~do que se não h a de 
cumprir, e que vem a ser uma buda.. . . ' 

O nobre ministro da .marinha_ diz não, porque o em· 
baraça a letra do art. 1 u, que exig~ tres anno;; de .em· 

supposiçi\o; mas nol~ S. Ex:. que o artigo expressa
mente manda contac~so o tempo para o acceseo no caso 
por mim tl0urndo, c contar-se sem rcducção á metade. 

. . 
. - ' t nistro da marinha o motivo por que ha. entre o art. so 

e o 1° essa incoherencia que o embaraça, e leva-o a di· 
zer que o tempo de serviço em commissões administra-. . - . .. -:"" · , ' ., 
accessQ, quando o art. ::S0 expressamuntc ordena o con-
trario; · 

Algumas leis de promoçÕ•!S quando marcl'io o minhno 
do serviços exigem cerlo período de serviço activo em 
cada patente para ter lugar a promoção ao posto supe
rior, sem todavia indicar certa o determinada especie 
de serviço. Essas leis excluem positivaroe~te do tempo 
de se•-•iço necessario para o accesso o que os oillciat'ls 
p.~ssào em commissões estranhas, mas exceptuão algu
mas commissõcs, cujo serviço consequentcmentc equi
parão ao seryiço nchvo mi_litnr. 

-e todavia, no correr as disposições subsequentes, 
co·nsagra a CQUidade OU Í8VOr que as leis a que lenho 
alludi<io tambem consagrárão. . 

Dahi vem que essas leiS entendem-se pcrfoiklmente, 
e suas disposições se. acbão na waior harmonia, o quo 
não acontece ao nosso projecto, que vem a conceder no 
art. 3.0 um favor que a letra do 1.0 artigo embaraça e 
até pnroc& negar-. ' 

Succcde, Sr. presidente, nas leis o mesmo que ás ve
ze.'J succede na architectura. Supposto o pJano de um 
arcbitccto, se outl·o so encarrega da execução da obra, 
El allorando uma parte importanta do pla,no, em todas 
as domais obset·va-o exactamente, acontece que o obser
ndor esperto facilmente achará no ediflcio ittegUlari-
dsdes e incoherencias no todo. · 

Se o projeçto em discussão, quando marcou no 1.0 

artigo a condi9ão de tempo de serviço_ para as proro.o
ções, em vez de dizer-tres annos de embarque-chs
sesso-tres annos de serviço activo-tres annos de em-

. · · · a er de ses 
dous modos evitado duvidas, tornando fac1 o conci
liar-se a disposição do 1.0 com a do S. o artigo, e não 
aconteceria que, conforme a resposta do nobre ministro 
da marinha, estt:lja o 1.0 tenente da hypothose que figu
rei muitos annos a servir em commissões hnportanfes, 
mas sempre marcando o passo, tendo aliás por si uma 
clausula expressa da lei. 

Na letra de um artigo já votado, o meu 1.0 tononte, 
que esth'csse por mais de 3 annos em comreissões im
portantes, estranhas á marinha, tem direito a que se 
lhe conto, para o accesso, o tEmpo que l!hi passar . e 
ha de consegui-lo sem reducçao alguma se na 31l dts
cussào o nobre ministro dn marinha não fl.rer adaptar 
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pata as commissõc:s de que faUa o . art. .3. o tim~ tarifa 
q~e n;aande co~ta.r o t~mpo de servtço dtplomataco, le· 
gtslallvo; admiDistrattvo, etc., Jior metade, por um ou 
por dotts terços do tempo de embarque. _ 

Emquanto -não apparecer essa restricção o favor do 
art. a.o aos omciaes de marinha empregados . ém com

. ·m r an s estranhas á sua re arti ão. con-
siderar·se--ha pleno e sem limitação. E sendo assim · so
bresahe-a injustiça com que são tratados no projecto os 
lentes da academia de marinha. . . 

- e 'muito ro ando ao·-nobre ministro da mari-
nha que faça aos lentes · a aca cm1a os mesmos avores 
que aos ofliciaes empregados em missões diplomaticàs c 
administt·ativ~s. · 

O Sa. Sulo LoBA TO: -Mais alguma causa. 
O SR •. ZACARIAs:-Là irei; não posso deixar de pe-

. d.ir para os lentes da. a~:adtsr~ia de marinha a equidade 
que se tem ·~om os ofhCJaes dtplomatas, presidentes, le
gisladores, etc., porquó, emfim, essas commissões são 
estranhas á marinha, e o ensinoacademico que prepara 
c cultiva as intelligencias da armada, importa o maior 
~erviço que se l_be pôde fazer. · 

O Sa. SArlo LoB,t. TO: - Scmpr~ so considerou rele-
vante. · 

O Sa • . ZACARlAS: - E sempre será relevante, em~ . . .... ... . . . - . 
COm que da."'CjO Vêr tratados OS len1C:I da !lCademia, VOU 
ainda adiante, c penso que estão no caso do set- compa
rados aos officiaes combatentes, para terem os mesmo~ 
diret :s , · · 
paz. . · 

Se o official da armada luta com as ondas, o expõe a 
vida nos combates, o lente, digno da sua misaiio, luta 
incessaotcmenle com as difticüldades que entbaração ó 
cspirito ntt invostigsção da verdade, no desenvolvi-, 
menta da sciencia, c com as fadigas do estudo arruina 
a sua saude, quando muitas vezes o ofllcial embarcado 
.restaoolccc ou conscr\'a a sua. fazendo via~e.tts a alguma 
provincia do impc.Tio, n ·Duenos~A:rrcs, no Cabo da Boa
Esperança! ou a algum porto da Europa, etc. · 

O ·· . Mi~isno D~ l\lARll'IHA: - Y. Ex. achou muitos 
que dcscjas:;cm essas comn:u,ssoes . 

O Sa. ZA.CA.lUAS: .;..Achei muitos que às pedissem. · 

MAntsu.\ : -Para lento é uo não 

dipiomatas devêi'a se~ menos rigoroso com os lentes 
.da academia de marinha. · 

. o SR • .MINISTRO DA. MA.ftlNliA.: ·.;_;.nstá . argumentando 
sob-re. u.m. fa~so suppo~to. - · · · ___ · · ··. 

O Sa. ZAcAtUA.s : -Fallo dos officiaes que são lenteS, 
e peço. ara elJes favores condie:nos á sua <!'athegoria no 

_ e _ tço pu tco a seu cargo. · , 
No final do ài.'t_. ;.o vem todavia um favor para os len

tes~ que eu, apezar d~ tudo o que acabei C.e dízer, sou 
obrigado a impugnar. · · . · · 

_. . r . e · ar rem ~n es 
alumnos em \·iagens contar:;;se·ha cada uma destas como 
um anno d_e embarque, ou de cornmando, ~iudà que 
dure :D?enos tempo. >> De sorte que em poucos mezes, 
em Vl~&ens de curta du~açã?, podia o lente~ que fosse 
protegtao, completar o tr1ennto de embarque para o ac-
cesso. Isto Sl!ria um es~ndalo. · 

O Sn. PE!-\EIRA tiA SeLVA :-lia u01a emenda. 
O SI\. ZACAl\IAS: ;....Essa emenda ainda não é satisfactc

ria, porque diz e lia <' E so embarcar~m com os n.lum.
nos em viagens de · iastru~ão con_tar-so-ha ca_da um 

embarque ou ae commando. ajnda qeu dure menos 
tempo. ~ · · 

O favor como a emenda o deiÃa ainda é insustenta-::-. . - ' . . . . 
mo; c no bom senso, ord~nar que UJna viagem de pou. · 
cos. dias .daqui. a~é o Maranhão. ou outro porto do im· 
perto, s~Ja oqutvalente e um anno de emoarque, e ó o 

O Sa. PRI\EIRA DA SILVA.: -..._t:• um favor aóS lentes, e 
não o quer? . . · · . . 

O Sa. Z.\CAillA.S: -E· singular a divcrgencia entre 
mim c o nobre deputado pelo Rio de Janeiro-que me dá 
esse aparte I Eu quero para os lentes favores e equidade 
quo elle impugna. Elle admittc que o anno em qu6 um 
lente fizer çom os 3.LUmt.os. uma viegem do ins\r.1c~o 
de J•oucos . dias valha por um anno . de embarque ou de 
commando, e · eu impugno essa graça, que não ?c fun
da em equ1dade. e se con•rerterá em mczo dG fuvorocer . --

0 SR. RIBEIRO DH ÁNDRADA : - 0 nobre deputado pela 
Bahin que considerou de novo a nossa anti a questão, . . - • . . . • • . • :a,----'--

0 sa. ZAC.\RIAS: -Ni\o admiltia pedido para lenteé sem uvida .tinha em mira respobder-ml' quando decla· 
rou (JUe não podia ser considerado .um parlamentar 

porque c lugar que não se dà a quem pede. O certo novel do modo que cabisse no erro que me havia cen· 
que a unicn nvmeaçi'io de lente que hó.uYe em men tem• surado ainda ba pouco. Sr. presidente. declaro que, 
po-teve lugar ~em q\te o provido m~o pedisse. · considerando-me parlamentar áinda novel, glorjo-me 

O Sa. · P.uJJ..\ CJ..NJliDO: -Se nllo pcdio, ti bom. · de dizer que o nobre deputado cabJo ju~taman{e no pro-
O SR. ZAcARBS: -Assim 0 creio; foi 0 tenente Pas- tenso defoit1.1 de quo me llavJa . censurado. e de que o 

soa. .seu proccditnento, igual ao meu, bem demonstrou não 
- . existir. 

O \e.l.\\0 d.iguo d~~~ uotM, l.\\í.o ':)\)no ~s\ud~ arru\na Disse o nobre de~utado q·· ue nü.o fez mais que cote]· ar 
sua saudo, mas precisa ter coragem para, no cutnpr.i· 
mento dos seui deveres, arrostar a influencia dos em- uns a_rtigos com ou ros. Ora, pergunto. eu ao nobre de
penhos, e fa;.~r justiça ao merito. Do sor~e que por puta do, que fiz eu ? Tomei as doutrmas do art. 1° e 
todos os lados pelos quaes se considel'e 0 lente da aca- mostre1 a re!erencia que ellas ti'lhãO com outros artigos 
demia de ma\·inha; acho que 0 seu serviço é da maior que se lhes segt.tião .: os io.conveniontes que resulttJ.Vão, 
ilil,portancia, e deve-se considerar como o serviço activo uma v~z que se cot~jassem uns éom outrosartigos: não 
de tempo de paz, ou pelo menos como 0 serviço favo- fiz pois nern mais n.eiil menos do qu~ a~uillo que fez o 

'd :.~ - - d · t t t 3o nobre deputado. Se. o nobre deputaao quuosse obset:var 
rem o uas commlssoes_ ~ que r~ a 0 a!:_ · ; · . . a regra que ma havia aconselhado, deveria considerar 

Parece-me que o proJecto 1·eb::uxa o mag1ster1o, quan- unicamente as doutrinas do art. 1°; mas não se limitou · 
do quaesquer favores que ao~ • · · ·· · · 
mia ~e fi~es~em serião bem justific~dos. O trabalho rJ_o I tra"nd~ os inconvenientes 
m11glster1o e penoso, . o cumpre amma-lo com favores, ·que entro elles e:dstin. 
t) favores grandes, sob pena do só apparece1·em pua o . . . 
ensino superior- da Dcademia de marinhn médil\nias Alegre1-me de ver o nobre deputac;lo :!lsstm pro~eder, 
que se contentem com tenues vencimentos; 0 não 50 porque cad~ vez me çonvencto· .. ma.lB C.il.l con.ven_aeuc1a 
desdourem d& ser equiparados a officiaos cansados· em- des~e procedu~ento, ilOlB, como Jll dJ.SSe . antertO;f~ente, 
pregados em arsenaes sem obras. . . ~- discussão feda em .de~lbe tor~a-se sempre m.u~to . mais 

. . . . pNlongada esgota mutto ma1s tempo, e mu1tàs. vezes 
Em summa, peço ao nobre !lllDIStro. da marinba!JUC sem quodahi resulte grando provoi~o. Digo .~té qüo é 

attenda aos lentes da academ.w,, cons1dttre os. sc!vtços muito mais c~nvonionle; discutir;so -a. questtl.o .em-globo, 
que pr~stã~. e lhe~ dê para o accesso mellwr dtre1to do porque·os art1gos do-mesmo proJecto <te ord10ario têm 
que lhes da o· Pl'O]ecto. ·. . intima relaQão entre si. ·.: : , . . ._ . . 

Um projecto quo trata com tanta equidnde os olliciaes Geralmente é habito, é estylo da casa na discussão do 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 16/01/2015 10 11 - PÃjgina 10 de 12 

·-101 
. . 

... artigo .1° __ de_ .um projecto lançar~se. uma vista _d'olhos sim, aque~le lente .que estiver na boa.s gra_ças_d? govern'? 
sobre todo o , .proJed'..o~ .·Assim' ,não.Jl:t ~~is. d<? ·que as e entr:e n~s, 09010 em, toda a parte, ba mdlVldvos que 
-vel~os. -parlaiJ)entare&::té~n, .ac_ons_elhado, e tan_to. que o sempre proctirã.o gozar _desses favores á custl de todos 
DObr~ ele pulado pdJa ~ahia;prQcedeu ,do mesmo . mQdo, o~ sacrificiôs, ppd,~rá, por.· est~ .. autorisação concedi~a 
ell~ que se <teP\.em c~n~ de . parlamentar .. alllestrado, e. ;t~ governl?;· pr!!ter1ra otllct;ie$ .que tenhão pres~do . ser-: 
que sem duvida o é. , .. . · . · -~ .. . VJÇOS reaes e da nota~el proficuidade ao páiz. Eis o 

. ... . . ' . .. - . ' . .. .. . ·. 

m~.- energi:-. do qu~ eu Q r.egiinento; se elle diss)uzesS:e 
o ,que elle .IDexacta.mente pretende encontrar em.suas 
dis-posiQÕ~;; aS~~iJD continúo a ficar ,completamente. sa
tisfeitode:tef pfCX'.e~ido pelo.mesmomodo .por que pr<>; 
eedeU o meu .nobre collega. : .·. . . . .. _ · 

. Vain9s.agora entrar em outra·ordem de coóslderações 
apresenta.das pelo : meu nobre collega .relativamente * 
dout&:ina do art, ~· ., Com algumas ·dessas con!;idera~~s 
eu concordo, .c~m outras J!ão. Entendo q1,1e o.sor;v1ç? 
de comm~n«o:~e cor~s de marinha não pode ser et~Ul· 
paraao .ao serVIço de _embarques comQ official, ou como 

. E' ·_pQr ~em ; duvida, seohores, . quà· -~ serviço real e 
elfectivo do hbmem do mar a bordo de navios de guerra 
offerece ~uito mais peragó e apresenta muito mais·con-. '\ . . ~ 

com mandando corpos em terra; e aond" ba maior diffi· 
culdllde de trabalho e mais eventualidade& do pea·igo, é 
certo que a recompensa. deve ser t.ambem maior ,. Ulna 

' • • • -. • I + • 

, , 4 • 

Aicaa-mais; Eli.tende o nobre doput.ado q~:e o serviço 
do~ magist3rio e·ra de tal iaiportaneia · que o índividuo · 
que o prestava devia entrar em concurrencla' para a ·pro
m~QãR. ~9m . os çfliciaes qu() .. ~.Qmmandav.~o navios de 
guerra; e etrectlvamen\(\ csf&Vão embarcado!!_._ Senhores, 
ou julgo que as vant8Ji9ils quõ ·o lente obtem" pela sua 
jubilação e pela posiçÃo que elle occupa na SO<'iedade 

· s!io mats importantes do que aquellas que poderia obter 
. pela reforma nos postQs de_ marlnlla• ·: . · 

O militar, senhores, nllo 6 ~compensado qcando ·em
-~rcatlli s(nnente porque· mostrou perfoi~ no seu offlci~?, 

A muito se aventurou; 
Uns, dizein que -fico1t baixa, 
Outros; que d'alta passou. 

E' . o que acon~ce com o projccto. Uns entendem 
como o hOnrado deputado, qüc cllo é impcrfaitissima! 
mente elaborado; outt·os~ pouco ou nenhum defeito lhe 
achAo • 

.6' a sorte, senhores, de todos os autores, e especial:. 
meilte dos autores de leis; foi por esta razão que tendo 
eu assento nes~ casa, e propondo diversos projoctos, 

• tb • 

. _ ,_ _ . . . _ . asse 
tambem 'ser 111aior. O official de marinha· nlio é promo~ Wda a sua t!lustraçito em melhorar qu~nto fosse possi
vldo sôme.nte -pela sua; intelligcncie, mae tambem pela . vel este proJecto, procurflndo subsbtu.ar as. idé«ls -····o-
sua· c9ragem. O que , ~e pareco que o nobre: deputado neas nelll! contadast segund? a sua mtelhgem:. . , 
deveria ter . aconselhado era o augmento do ordenado outras mats accrtaaas {apo,ados) ; mas desgra._:: da
dot'lentes. Neste ·ponto eu conco~aria com elle, porque . mente não_ tem vrocedid_ ~ assi~_:_· o seu sysf:ema tem sido 
julso qua o· ordenado qae os-lentes· percebem e lnsum- ~atacar as ~·~ersas dts_po.stçoes do proJecto sem nos 
clent:e. · . ··· . - . · · · .· · dizer o que . c:tevemos preferar. . 

,.. · . . . · 1 .: . . . · Protento, St. pre!!ldente, contra as express~es do bon-
0 ~R· ZAc.uus:- P.oLS apresente uma emenda: ~esse rad~ deputado qu11ndo, analysando o m_odo porque 0 

sent1do •. ·t . · . . . . · , proJecw manda contar o tempo de . serv1ço das diver-
. O SR. Rnm.U.\0 DR Amnu.oA.:- Semelbanta emenda sas clàsses de .empregados da marinha, considerou·hlto 

Di{O pôde ter'. lugar. n~ lei ~e .qoe !rata mos, qu., é de como, um robatxameoto .. de algumas dossas classAS •. Não~ 
promocees; Este .oo~vlle, po11t, ql!e o nobre:deputado !*lnh_ores, não se rebatx_a os 1_ en,tes,_ n~~ se rebnax~ os 
acaba de:razer-me,· 6 um sa~smo tndevido. .· ., -o~c1aes que seryem nqs corpos do. marmha, oã9 _se re-

O sa; Zicuus . ·.- Nlro· foi essa a_ m ·iiliá inteilçlio · · batxa os .. outros empregado_ s das dtt'rerentes rep_ arti~i)es 
, . • . . . ·, . . . . ~ .. . .. ~ . " . : . . quando - se m11nda contai' o s.eu temJ>o de s~rviço pqa:-

. O Sa. Rl8EII\O' DB. ·AN,DIWll :- Assam comq :. o p._obre esta e ;por aquella f~rma. (Apo&adC?s;) Pó do--se d~er quo 
doputado:disclllindo:.esta_loi fal~ou da_. conveQtenql!l dé o. ; govern~ _t;lilO é Jlls~o ua _ apre~tação. destesser~·i~os 
creat·se .udl. \:onaelh9 naval,: e11 ,t.l\~b~m . observei q~o .<la11do mats 1mpo1·tanc1a a un~ qq que a outros; ot·ém 

· · · · · · · dos .Ien· nun • . u são rebaixad s , o r ·osta: fór · · · · 
w; foi u~ , ipoidento,te o rel1al·o .que me faz o. nobre que:pre.stão es9osserviç~. Não 'foi esta a mhiba ioten-
de{)utado, ~ uma . espa_ da de. dous·gum- oom quo, para pllo,;:nem hsta .Q Interpretação que se_ pôde dar ao pr_ ·o~ 
fem~~o, na de ferh"'Ser N'um .Jlon,toi porém concordo Jec\o de lei. · . . . . . . 
oom,o:nobre· d"pu~dD,:~ . quanf:lo JUlga que é .~~· des• ·.':NO, falso supposto do quo ao mandava C.)ntar ao. eLG· 
igual~do·ftagrant~ bllo contar o 'te~po_ quo Q :lbn.~ t•..~~m pregado em oomll\lsaõea estranhas ao servl~o do m•r.t· 
de servi~ · JlO.pr.ofesson.doGam d~oon\0 algum, quanuo nba, corao no oarpo dlplomaUco, nas oamAr!s h';illelatl· 

. se contt:oomo: W!iiUilnO· d& servli10 olto· :oR •. q!llnzo . dias .v,as, · pror;ldonoia• . de pr~vlnclas e m.hdstorlo, o tempo 
•qü.e elle,teoha de embarque •. Julgo que-uma!tal au~~lL pa~ilo :nesau comJD.lssões.pata. todps os t\C®~o~ eem 
~G\-cóncedi<h· ·ao -oovern() :póde .dar : lug,.r .,a. Sr.f.n~_ oa a_ ~pqpd~nola do outras co_ ndto_ õcs,.argul9 o .hop_ radQ ._de
patr~atoa,~ o ·goYer,Do ·se_ .quizor pro~s_ ~r l\ftl le~~ P~" ,pu~ad9p.om tode a_: rl\zil.~ .~_ disposiQt\o __ ... ~o. ~r,, l'_. ~: porém 
derA ~embarca·l.P pQII i oltq ;ou ·quloza .df~,;fllfMQ ·ll',l&u•r J!~o .qut; a~e~dtlr .. á : ~esposta ca,tegor~ .. qu~ e~glp de. 
em um•~~quena::v14gem_:do iostr~coAo,:O_ 1 :pqr ~ ifórqta . Pl_ tm, A que Vl·nle obl'JSI!.4o .a du·lllf'l !!Jipsed_ ~~--~~~Q te. 
conta~ eetes .pouoos·dias como ,u~· anno (!e, •ervaço. ~s- · . Perguntou-me o ··honrl\do deputado ~ ·. ~- em~rego 

,26 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 16/01/2015 10 11 - PÃjgina 11 de 12 

102 

nino ; se isto n:lo estâ bem clal'o no artigo, jâ disse que· 
admittia toda a emenda que uesfizesse qualquer obscu
ridade qito_ncllo houvesse. Por conseguinte, cahc toda 
a argumentaçiü' do lwnrado deputado quando se pre-· 
.valeceu das (u~. osições do um artigo para achar más as 
do outt'o. . .· , 

Agora vamos ver se o art. 6Q em suas disposlç008 é 
injusto a até ingrato como pareceu ao honrado deputa
do, nat~rslmcnlo alludlndo a que ~ tl~\or desta projecto 
havia .sJdo um dos lentes da academta de madnba. 

Sr. presidenl~. fort-f'so ó qu,e ~eropre re itamos oortos 
. . . 

disse, s~o mui procurados, e~ pteciso · qua o ministro 
tenlta alguma severidade para dhninuir essa téudeucia 
aos empregoHlos corpos que têm âqu'arteJamento ·em 

- ·• . ' · .. ' 

~m duvida;_ ~nborcs, o se~_!ço principalinenle ··do 
commando desses . corpos é de tmportancla, e ·por -Isso 
~oncede-se-lM van~gens pecuJ?iBfla~ iguaes· ás-que'·go.. 

8 dias. ;uiU .anno . .,assado na côrte, o 1\lo de Janeiro 
como !õe o officialandasse no cruzeiro ou 83llvesào des-
tacado no Rio da Prata... . ... 
. · UMS~. :-p~P~TAIIO :-OU)la proyl~c~a .do ~~m~i.o~as. 

o sa~ W.&NriEJUBv: -ou na rrovincia .dQ·.AmuÔnas. 
-ou 'na de Matto-Grosso, sujel~s a:-privaçõaS» a apanha
·~m enterrnJda4es. e atá mesmo a mono, .. como tem 
acontecido a muitos que voltAo~detSSas commissões com 
grav~ mole~ttias lleHaa adquiridas. : . : . . ~ .. 1; 

Pusemos a outr~ diSJ?Oiugitv. d•> a~go, e em-q~e (l' .il-

que .. Póde alguem julgar que outros serviços s!o ~~~~ ceu-~e 9ue ()JUu~t.re deputado que~ia conven~~q·.n4s 
Importantes cto que E>ste; ·mas do, quo se ' ~ata é das noyoa Omaru. que as letN!.i! as·sctenoiali -erlo .eil&e'
promoções, e nu o de Ol!iras vlln\ag~ng~ ~ ning~em dirá . ciat!s á ~ clviUsaçAo e prog~esso das sociedades; , d~
qu~. parn a promoção ~eva ser f:lqu~paradot e·:un_ ~~ m~ tnos porém. dessas a,l.turas o .venbama..á .r~lid .. dte.; 4le 

'nos ' preferJdo~ o ofliÇll\~ que fa7. o serv1ço em teiTa que. se trat-a?. Tr.ata~ao de . saber. s~ o tem~ -~~ ~o 
áquene que faz o serv1ço activ~ D\) ma~. Em gera_l c:t ensu1o de-ve .Ma' eq"lparado ao.WJ!po;passaap e~~r
s~rviço·nos co~·pos de mtirinba e considerado .como;;sPr.- cado: aqui está a questão em to~a a sua simphcJ~de, o 
•tço nav_~tl ncbvo,; Pl)_re_m ntio é,. nem p6?~ ·ser: : equ_1~ -~e!l~e~, t~r1;11~s ~~o . pbd~ ~pr~v,eltar .a. ~loqucnc!a e as 
parado, dém-lho o ·nome que qu1zerem, ao servJ~b - 1q ·sympatbfas qúe o muslre ·deputa<lo·prbcurt>u ·suscitar 
officlal embarcado. . · ·· · . . . . i em f~vor dessa tlasse que ntio estâ de sorte alguma·ata-

A: tal ponto nos lo'\· a .as, nzes o deSeJO de contrar•!r cada. · - : . '· · ·. •: . - : . · ·: ·~ -' ,, '.: : -.. > . ,-. . . . . 
ou·a.ntes, nos ernbevecem{'S· tanto ·nas nossns propr1as A pro6ssã? do · len~, senhores.·· é .s.ndubl&avelmonte 
idéas, que a\é . cbegllmos a · nega1' a. verdade mtbl~a- o imllortàntiSSJma, e- pJra prov.ar• quanto dlerece<no meu 

-reconMeia: éomo tal. Assim é que llgurou·se tiYbonràdo conceito essa' classe, não precisa: . dizsr.:mai~.llaàa,senlio 
dé'putadll que O serviço emba~cado·8fl\ um dive~timento qt:!~ ,~~O\J: tp~~· co.nvenc;:idQ .de, ,q~e~~6 !J.ll\;1, b~ orgaqzsa
para o·:pmci~l ~a· nrma<J,a, ass1m_ .é que ~ntende~ que o ç~o<l:a e~cola _de m~r1Dba, dos seus pr6fessor~ depende 
official , embarcndo fazan!lo ser'!IOO em Montev.tdéo, no .etn·gJ'ànde parte1.senio pii&relpalmtt:nte,to®o futul'O.da 
Pari~ ett.,dnva um P,8SSAtO e gozavà de ~m p~ssa~mp,o I '8rm~da:- ~o· c~to~: :~té~, a;cla~· dos: l~tntes·sa, Jbl• 

Or41, senb~res, é JUstamente desto dtvertnn6nto, ·se· g_qe · ~~b~IXIUi,á, é _ I;J'!~Uto· monos ue o·.Dfamstro~& ma-
. : ,. . . 
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pre · ~m; terra~' ·Pôde.' Ser ,~íá O'disse,' ,q~e<s~melbante opi.":: ·o n9bre, deputado a r"Loq ulj:; qu~ par"cem de discípulo, 
nlão seJa erre)nea, mas te~ho-a poqu~tsficavel, pl'incs~ censurando pal~vras e esquadrmbail~o contradicções . 
palment~ qúlmdo observo-q~e lentes iia· .que~·nuDca em· ~nta·~ alg!ln~ .art1g~s do meu pobre proJecto .'f . . . · ·. · 
b~rca~ão, ou. nunca p~ss&r!Q ~e Ca])o~Fr~o, . entretanto : . ; A-:c~'mara y~ pots que, se . Cf?J;Iiiliet.ti um gr.ánde erro 
-que ,fazem· ·parte 'dú quadro da- armada f . quaud~ a Joa o.;;..d,e aventqraNne.a apres~;1tar .um proJecto de pro~ 
suaproftssli~·AAu é·_em~arcar,~ nem elles ·_o des~Jão •. ~o~o.~.piU'a.a.armad~; e que so(\st~ rojecto· se aéba 

.,_ , ' ; ' , . : . : .. ' . . . ' • . . . 

rad()~· dei um~ aparte ·au iilustre deilu\ado, -~i:gü.ntando· 
lhe se quando: elle ~ra niinistro ela marinba\nlio,)la'Via 
tido muitos ped,idos para os 'lu~res de lente, e o illus~ 

-tré: deputado,- .mudando o ~enttdo de m~nhas e:rlJtessões 
·disSe...zne · · · : · · : ·· . · ' · · · · . ··· · 
' ~ . (),. qu:~. eu: no.meei não . ~e . :pedi9~ '' :N~o. fl'i • .iss~ ~o 
9.ue·eu ;pergu!l~l ·ao ~llusb:~ '~-~~tado; ··. ~u nun:ca ttve 
. mtençto d"e {azer .a :qtianor sn:llntia~ão· .t, r~speito .. do 

- ,l~nte ~ue foi nome~do.: e l~ ·1 qll:e o_ · ~llu~tJ.:~ ,d~~utado iez· 
essa deç\aração, sou olmgadi> á duer.·llí&,.qúe tarobem 

: Domeei dol.is que ~lo me ~edl:rãó: Dias .tjV'a mjlltos q_u.e 
• • .... • . ' ' . • ·. Jl ..• , • • • · •. •j , 

.. .O nobre d~pp~d~. di:55~ que este. projecto erá cópia da 
le~. .. fr~cez.a .. !'<:opt~ a~,t _tet;d~ exerc&to!. .K porqije o nobre 
~eputad~ nao;~pOia as suas,c~nsura.s com os principias 
.(lçstasleu~ .'l E porque estasle)S o o projecto que o nobre 
dep~ta(:\o combate P.e.la maneira gu_e temos visto, estão 
emtacodmpteto aq~gomsmo com .as idéas .do nobre de-
~ ~ . 

· .. A. camara recordar~se-b.a qo. que o nobre deputado 
di~e no começo do seu prtmerro discur5o, em que ó.bse
qut<;>U .. J?l.e com ,essa se~sura. do' que O prOJCCtO er:\. uma 
cóp1a Jmperfella; cop1~ feJta com descuidos da Jei do 
J40SSO e~e.rcito..s. da l;;i fra ceza · a · ' , 

pu esse f1Ver no ra alho q!Jo tQmet a liberdade 
olTerecer a camara. . . . · 

pra~, se o nobre deputado consultasse a lei fra.nce~a • 
. ~ o. nobr~ dep~lad~ consultasse .lJ ~iscussão ~ue houve 
~otr~ essa le,, .ver1a quantos almirantes dist.inctos da 
·1' ra~ça estiro ~m an~~goJ1ismo com __ o nobr!' deputa~o ; 
vena que ser1a con~tder~docom_? uma heres1a en\ França 
o dite~ qus a le1 d& promoçoes P.ara a armada devo 
ser quas1 1\ mesma que para o extlrCitO;' O· nobre depu
tado, aproveitando-se de uma idéa muita JudiciQlla do 
nobre ministra .da wu~inba, de que o exerc1to é um sb, 
éom t"dilferon a ue um é de mar e outro de terra · ro· 

n eu ass m ar comp etamente as duas le s. ·Mas so o 
uo~l'\\.deptu~do recorresso ás tontas quo eltet, veria 
que na op mão de autoridades mafll oom~tentes do que 
é o nobre. de utadQ h a tanta differen a sob v a rios ontos 

e v s a, en re o exorc1 o e a arma R, ct~mo a entte oa 
dous. &,emeiltoi!.Sobr.e quo elles operüo~· terra e a àgua. 
. .Foi, S.r. pr,osa_oonte, pura dar ~sta saUBfaçlío ao nObre 
de.Put&do, :tJUe e~ per o que clie.aooite, potquc nlo passou 

-~obrei,d.~ut.a~1 de.~ou .. na. a~iJl\s~aç~o 4a ,wqarinha pelo mesmo pensamento oll'ender o sou amór::J?l'Oprio, 
.~ flQOiuuo .vlill~.par~ ~1u~sen~a; trl\~'bó . 'l~e P.~· p6r. em duvida a SUil capacldad~ como .administrador 
.~,se~;vir- de)~~.• .discu~o ~- .de qu!) . M. d)U~~e ~ marinha_, quo eu pedi a palo.vra. O nobre .ciaputado, 
tirar uma.Jel,qQ&' aatlsfl:zi'!Síie .a.os. Jnte~~s.s~~do. ~~Lado 9 ~. · oi() fO_ .r mgrato (permHta-me elle ~provel\ar-me de 
dos seus omciaes. Eis-aqui a audacla que comme\ti, e uma expr~ilio que ba pouco lhe ouvi} b~ de reconhecer 
que me vaie.u estaN exprobr•Qi}es do oobrt2 deputado- .que, QSta -~eferencla ida ·mioba,parle para.com·S. Bx. nlio 
arcbit~cto tão !nbabil não po(lia fazer .Jhra que pres- <Oia.tacl~:hoje ;: ~Q. ~neu relatorio de 1Sb-l elle tan:' mais ~e 

:tasae,,seu,trabalbalnio.~ra.-.c$.igno ; dar defeza · do ·nobre, um testtlmunho da homenagem que eu rendo a capaO!· 
•miDiSWOtd,a marinha. ,, , : •. ~ . ~- ::: , . · , · . ~ . d~~e do &peU tanteces.s.o,r, . . , . . 
,,,, E\i'1:onfesso~ Sr •. presi~enf.e~,que.'commetti utn ç&ve · Dá~~e a mataria po~· discutida, o J?Osto a :vo~s por 
:'ITO,i.'Bpre~ntar. ~·p~LJeO~é.'dol&I·para regular.as . ~rO: partes, a requerimento do Sr. Ribmro d~ Andrada, o 
~o. çoes .da arma~, qua_ odo. Q 11obre,4ep~ta(f?· ·. pela_ 1Ja ; art. 5o :é:appro_vado· :oom a· emenda: . · ·. · 
b1a não o tinlill'. fBitO; ·~~do,na:mosma~possvio• ·tendo .. . • . . 
tido ta.lvez ·m.ais tempo·;.,~ .Q.i~. · q~p._d~..,.re~rsos. 4~ q~e i .. :Entrlo em disc~ss. ão, e sem debate são: approvados; 
,eu ~~f~ ,i~~Jl~~~f:J~~~aq.~~~ ~~~~~H~ ,u~.t~~~enc1a. : ~ sesju~tes_a~~i?os, ; , . . ,· . . · :: .· ~ !·: , . . 

;,óa:~~t:r~r:~.:~~tlou:;:~~~;:_ót?~~~J\~~~;po~q~~: .~~r~adriun=~~o, e !~p~%gf,J;a;:g~at~:l~a~U:!vai~lJ~~~d~ 
o nobre deputado que me qu'it acsbruliblll' · c~m todo o: ou··em tcrta; ·o ssrge~t~ do mesmo ·bn\~lhã~ qii~ pr~· 

r.eeo de sul\ supsrlorlda~:~tJO m~tlo·~lothl,dos· ticar algum neto de. d1stmcta bravura, c-omtnntb qtte te
. oteredos da armada~teodo dtaeto1>de alteue:. projactol nha tres·.JiilDos dtt··.sorvi9o ef!eeUvo,na .. arma'dQs ' ·oom 
'tm~eltó'1 ,,o~o o pôz. de lado, .o . :Dio.dlsila~ lllb é-esse, comportamento civil e m!litar, e informações que ab9 · 
\JpJ"iijeõ~·que pMe~oonvkuá:~rmildM,"'t.- e:DlOilprese~&ou; nem a sua iotelligencia. 
outro que fOB:"1dl~o.-~~::Q~)I1SkhraQloc.da:· Gama~a,(qu~; « Omesmo s~ entende.rá•a:respeito dos sargentos do 
contivesse os P!li~lpioa h1mil1~08.'\1,118 o..nobre.depu corpo de imper1aes marmbetros. . 

-tado sustenta J.I:Porquet-18Dbnrosremiftzl ·d&Jêxprobrar; . . . a minha.exiguidndá;·•l:t nobre:~~~~dQ;; o:t~~lolstro da! « Estes guarda-marinhas pod..,rão . P.assar a seg1;1ndos 
marinha, mellll*c1:Ua~-contmilttllo.:de imari!lha·e;guer~a,j t~nentes, depois d~ tres annos de serviço emmav~os ~e 

Oàl{ol~_pMsentou. essa. obra .de. mestre.;; pOtqQe se · limtt~· de guerra, se sahsllzerem ao exame . de suffiClcnCia 
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e~igido no .a:rt. 1° ~ 2o para o accesso do~ pilotos e .. Se•do e.- . St. d~ •ato. 
mestres. ·· · ... .. . - .. . , .. : .. .-;: .:. :: , · •:. •: ·· 

." Art. . 7 .o Os guardas-marinhas aca4e~icos- que ter~ . · · ~usm~NÇU. DO sa. VJScolf))E DE BABPilNDY 
m&nare~ seus e.st\ldos.e ~ntrarem no serv1ço da armada · · · ·· · · ·. · · · · · · · · · 
serã9 rertados mais antigos do que aquell .. . - su~-.Ea:pediente;_:P;sm~e$~ a vados. Ãào p.ào.. 

a emenda. So t mento, hra, Lisbot, .Br:.aodão; · H;ppolyto, Pacheco, 
Entrão finalm<lnt.e em discussão, o tambem sem debate · n~sque;, P:lula Fonsec11, Pedreira, Magalhães Castro, 

são approvados, os seguintes nrls. 9, 10 ~' 11 :. ·· · Lertão da Cunha, Marttns Ferreira, .Fernandes Vieira, 
« .Art~ 9~o Nenb~ma promoção se fará sem que SeJa . . . ia~, . Hor~a, . Lyiz: St>at:es, Barbosa da Cunha. Paula 

auv1da uma comm1ssão composta de tres ou mais oru- Saotq~. 0 Gouv~:l': · abre·-se a se~ão. , · · ·· · ! · · · 

ciàes· geoeracs, e!XIquanto a aJgum conselho ou tríhunai . CÔ~p~·re~tno depois de ~bert.a i ·sOssAo os "rs: SaUes, 
pe~rpanente não for especialiXI~nte conferida esta at:tri.;. Borges Monteiro, Angelo Ramos; Pereira da Silva . Oc~
bu~.ção." A commiss~o ou tribllnlll, qu~ndolbe fôr ord~- viano, r,abucq, PiitlS . llarreto, Sinimbu, J. J • . da h.ocba, 
nado pelo governo, ot·gnnisará as prbpostas, requlsi• Brotero, CQt;u~~o Silva, Jansen da Paço; DelJI38.-ici~~oõel· 
tando previamente da!l repartlçõe8 da marinha todas as ro~ •. saraiva! SayAo I;;oba~ Juni~r, Mendea.d8-.Alméida, 
inf\lrmações que julgar necessarlas. · ·. . . · · · Barreto- Pearoao, Faguetra ·de . Mtillo, .. Fausto, . &u&o, 

« A..llom.ea\(ão da c.ommissã.o de proposta so1i. publl· H.enriques,-Paranho.'l, Lima e SilV. SobrlnbtJ~· · ; · · -. 
cada pela 1mpt·eusa. . . . . · · Lit? a a~ta ~ .s~sslo nnteceden~~ é apprt)vadá. . · 

ct f 10. Fi o . rohibid:iS! . 0 Sa. 1° SECIUtf~IO dá conta dÓ seguinte .. : . 

« § t.o Qualquer }}rótnoção com a clausula em prê~ 
juizo da antigulClade de quem a Uvor maior, . . . .. 

« 2,o A concessão ·do graduuçõos1 excepto ao om: 
1)18 mas ao go e ca c asse. 

« I 8.0 Tod~ . e qllal~uor graduaçlio militá r a empre
gado!J c\ vis da r13partiiao · áa marinha, com exceJ>9A'o 
poréUl dos que em.bareM nos navios do Estado~,.das prJ:O 
malras class&S de couS\ruetor navnt,· ~os eng~nbeir~s .~ 
-~utros runcclonarlos de quem se es.lgem conheclmef.ltos 
$Clentlficos. · · . 

Sito tam~em e~cepLuados os patrões-m6res, ,o patrll.o 
das imp,er&aes galeótas, e outros empregados de servi,. 
çoa ~anti mas que ost:ejllo n:~s mesmas ~lrcums~n.c.illiJ •. :, · 

. ' .· 
« Art. · lh O governl). é autorlst~.do a expedir ós 

regulamentos neceS&arlos phra a execuolio da presente 
lnl. ,, · · · 

Posto o projccto n votos é approvado .P.ara passa.r ·á. 
terceira discus8ão • 

. OFFlCIAltS DO .CORPO DE SA.UDii: D.t. . ARIUDA 

..... 
' . 1 . . 

. ~.: . 
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·• 8.o Theso~·ro nacicn~l: ~. · ..... • .' ••• · ~. . ~!:800SOOO ·rém; que tenho umrequ'erimento sobre nego di o urgente 
.c«. 9.0 Th.esoura~ia_:> •· •••• ~ .,-~· ..... ~ •• •· .. &22:150,$000: e de .pecu~iar jnleres.se para mi~l~a. pr~vincia_i apressó-
u 10. Jua~o dos featos da fazenda....... . . 6S:OPO/IOOO: me em toma~ a palavra para SUJelta.·lo a apreciação dos . ' 

1~ •. Ci:n~sula ~,s. ~ .'.'; •• ~ •••• · •. ;, .• ' .• ·: J98:óasN!go.O. . '?oucQ all'ecto1 Sr. presid~nte, aos eslylos ·\)~d.ao.tenta-
13, Rçceb(ldo_raa,s •• ~-· ~ ......... ~· •.· .•.. ... 10~:71. Otf. Qo .r~~'. poucp .. pral.aco. nadout.rma. do . . ~o~o regamento, nã.o 
t.l. Mesas de rendas e collec.tor.Ia~. ~- .. 29 .. !~~OOSOQO sea.s~. o ~eao.de que V()U usar .é o ';D!lls compe~ente: P,ara 
15. Casa da. moeda •....•.•..•••.• ,.. t22.6QOjiOOO con.seguu~ o nm que tenho em v1sla, que é. obter da 
tG .. OffiÇhla· e armaz~m do papel se!-· · ·. .·· ·' ~~ai·~ra uma soluçãosobre.um ·negÇié:iO.que della se ach1l 
do •• ~.:-.......... ~ ..... ~-........... . 59:-lsosooo _dependente. . . . · . · · . · 

•~17: Typ<?grapbia ·n!l?ion. nl ••• · .. . ~ -. • :. · S.O:OOOSOM . Tràtarei,,.,p. o. is, . de e_xpà~lo,. J·!l. stifi.· c ando para logo 0 
a 18. ·otfi~a.n~ ít.e ·~pohces ... .. •': ....... : · • 3:3608000 ~!lU _reqq_eramentç, ~m favor do qual solicito a súa 
1e-· 19. Admum~traçao de· •propraos: na- ·· . · approvaçao. ,. . . . . · 

cionaes •.••..•..•...•• ·: •..•• :, •.• • · _ 21:66SSOOO .Na ultima eleiç~o que tivemos pa·~a deputados ~eraes, 
« 20. Dita do terrena:; dtamanttnos... U:078SOOO deu-se na freguoz1a de Patos _da mmha provincaa uma 
« 21. , ·u cu· to a em· re ·ados de ·· li · ta na leí •·o ·o ·uiz do · · · · 

12,0008000 a a guns eleitores, formárão a mesa respectiva e a pro
.· 1:9008000 cedeu ; o juiz de paz hnmedito, pelas razões que não me 

3:9008000 cumpre apreciar agora, compôz nova mesa., e na matriz 
sm ~ z o tra · - · · · · . 

coJlegi!l de Pat.os duas turmas ~ eleitores, c;ada . uma 
. 't80:ú()Oàooo das quae~ votoll na et~ição .secundaria, .c · manl;iàrãQ 

· · · · para aqua suas auth~ntlcas, acompanhadas dos Q.ocu-
. 80:000 000 mantos com robatorws da sua le a lida t · 

50:00osboô · 
!0:0008000. 

'2oo:ooonooo 
·. ~O:O;OOS~OO 
20:oOOSOOQ . H 

nobre com missão de pndcres, verificando a , l~galid,adc 
do.s diplomas dos deputados da minha pro:Vincla, ·pp'
contra'ldo este embaraço na eleição de l,atos, 13 vendo 
que ellà nãOirifluia no resültadõ géral da e1eiçaó~ e que 
mesmo nada innovava relativamoilte á collocaQliO aos 
dep•1tados, julgou cilnvenieilte · deixa~IA á ·margem, 
~daando-a para ser _exaq:~!nada depois da 1,\bGrtllrada 
camara ; até_ bojo, porém, Sr . . pr~idente, nada se ba 
foito, :sGm duvida p9r se. suppOr este qegooió de . monos 
importancia. quando assim não .me parece. · .. . 

,Sabe V. Ex., sabe.a; camara, que. as mesas eieitoraes 
sã formadas dos eleitores e seus su lentes u • 

· · · . r corra p&ra revesti-las e .toda legalidade em ordem a 
oe~Ucó.o·a11,1~no fedro Josê de AraUjo Pamplona C~rto que inspirem confiança, e a eleição represente a verdade 
Real. · · · · · ! .. - . . em toda a sua pureza. 
·· Outro da commissão de pensões e ordenados, appro- · A solução deste· negocio e de outros iguaes é de inde-

vandCI a· pensAo annual de lMIOOO ~;viuvá. do alferes do clinavel necessidade, prin. cipalm. ente na presenta época, 
corpo polida! da provinci& de S. Pedro do Sul Vicente na qual tendo-se de p<>r á pro~a \im novo systemá ele!· 
Ferreira Dias Junior; · · · · · · · . . toral, em que, como sabemos, sendo as circumscri(l9Ões 

.,0 .SR •. J.\currao ; DB Ms~D.ONÇ.\ .p~tdo dispe;tsa da ·i m- tão llm.itadas, o. D?enor numer-o d~ eleitor~ quasi _sem· 
nresslo que' é concedida. . . . . ' . pre :terá de ~ecldlr. da s~~~-da. elel~o .. 
r · · -• · ... · · · . · . ' .. : .· >. , . · . · . -rara obv1.~r, .POIS; S'~· /PrCSl<;icnte, di!DC•Jl.dades , q~~ 
~· -~e· .e a~optll-s:& o parecer da _cor:o~1s#o de pensões PQSS~o tn·ov1r, para que a e~e1ção marche hvre tt sem 

o ~rden,ados que: a.p.prova.· o decr. e(ó ~e .e~ncede um··· !l ejnb,arâço e· nella po~sa ser h do o voto espo.otaneo ã~ 
pensão ann!Jal de 800~~00 á vluYa _e ftltios _do eap.ft;ão: do PQV:O, pa~a que. a. ex~cuç~o por toda a pat.IM _for.ueça. a 
c~ayo.·pollcud da• ~h la Frano!~o · J~a~ul~ ,da SUve1ra •. ,I~i ).s luzes ~a ex}lOr_•enCia, para que ~esmo ;tire-se t'?d;o 
: .. ps,Sr~~aciil~ll9:Je M~;t~on~ ~.~~o4e:Mfiuâ Qft'er~-, _moli~o; tod~ . prelexto - ~ara expl.ot·a~oes ~enos !egatí: 
~~ ,cpq:~o .a~..,SLI , .~ddi~vo. p ,p,ar. ~~r ... , ; que . app. r. O Vi'!- . a. : mas, e. u. en.ttm.do q. u~ se e v~ ap. hun .. ~' o lJ~~I eno e tomal. 
~ns_ão .de .la~ooo. , concedad~ a ,vauv:à e.f\!hos do· aU'e- em _toda ~onst<~:eraçao questoes d~st.a ordem. . 
rés do corpo de .P,ohcii;l . do J\io-Grande V~ce~te .. Fcri:eir.a . . Leva~o . . p~lo que venho de expõ~, e .havend~ na mJ-
Dias Junior. · · · · · · · ·· · · · nha provn':caa semelhante Pt'ndenCJa, a qual pode se•· 

•. . sobremaneira , damnosa, c um ro um dever a ue me 
Cos\Q e ' acip.th~ . d!l •MendonçR; ~equeridc(que ~tnb:>s_ . aê~~e aeu!~aclo_, pe m .. 0 camar.~ Cflla quer solução 
thlessem.umasbtbscussio. : . · · . ... ·, ·· . .. , ,.: so . .. · ·· __ . . .. .. . 
, . · · · . ' . ..· · , · - · ' ·. · · · - · . : · · ; Le-se, e · ê remattido á com missão de pode1·es, o sê-
:SAo appl'OV~~as 11~ r.~~acç~e~ 4a~ ,resoluçoe$_ qu~ ap- · .guCnte requerimento : . . . ! . · 

provAo as segumtes pensões .• . . . . . .. . , . . . ., . . . . , • . . . . . . . . . 
. :: ·~ ·: • :· • , , · , . · · '

1r --- ~· · · ; ; : · • ·•· ' ··. · -•,: ·· ·«Ind!co tt.~e a commt~ilo resolvasoJ?rea ~l~.içãp ~11 
. A•, A.e: .1.20QSQOO ann\lal.conced•da & D • . Anna Rolil!-a, fr~gueua.de Patos ~a ·Parahyba do Nq~te, P,rpced~~a, no 
«!etSQp~a,Ft~~~o Corrêa) .'T~UY~ · .do,~r~~ng~lo .. Cu~~.'ldl~ : ·atino de 1852, ·~eP,cps, ~e ouva~4 a respec~.lva c~lnaitss~o 
~r~~· ,.. .· ~-·. · .. , · · ·· · ·. · ; : .. :·. ; .. · ... "··.·. ·. c;le .po~eres. , CUJa .soluçllo,se ~cha pendente.-Antotho 
,2•~· 'd.e -t:609(1S1}00, repàrUdaJ1lertte;a vioya ~- fithR ~ d . ·c(#·zq·~, 1> · . " · · · : · . · · . . 

Dt" ' Bet.amro· .. ... . ,. ·.•··· ··· ··• ,, , .o~, ,: •. · .. .. : ··· '· ' ,,, , " ·· · ·'"···".·· · · · .. · · · .. · · 
·. - ~ ·. ·> . . · : · . .. ., .· , ,,; ,. , :i, .. ,,.,, :i:: .. ·. · :·:· i .: .. , (i).Sp. BARBOSA: DA·.CtJNnA. peds..tambem .urgencia e 
.s•' . de 1:0D080ôQ, .r~~~ti~~ll~. ~ :'{iu,va e:.mbos ,dol Jndica que s(Üa : cbamado a tomar assento•o.sr. Dr. ,Gti:

~~:~·~qsé Vieir~ ;Rqdr,g~€!~ : ~ê , Car.valt.)Q: e)~Uv.a •. .. , ..:: ·' .briol1 Jnsé ~odrig~cs dos &antos, deputado: supplcntc 
. , · . .. . · - . . ' 

2~ .. : 
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pela_pro\rincia deS. Paulo.-A indicação vai á commis-
sã9Ae poderes. . . 

O SR.·Wu.kli.NS :DB MATTOS requer ·que se peça ao ~o
verno cópia. dó Ultimo relato rio apresentado pelo ma1or .· 
do estadó-rnaib"i' de ta classe conde Florestan ·l\oswa• 

ki ao comn1and do cor o de en enbeiros-a res-. 
peito das· obras sob sua direcção na capital e. outros. 

:lugares da província do . Amazonas.- E' approvado o 
pedido .. · · . 

(ledind~ 'dia e hora para ser· presente a S M. o Impel'a
}lor a ~esposfa á· .falia do ~hrono, e são nomeados par<J a 

. C"{)liiiJllSSii.O os s.rs .. Bandetra de. Meno, Taques, Barbosa, 
Souza Leão, Brandão, Pereir~ Jorge, Angelo . Ramos, 
Eduardo Fran9n, bârão de Mauá, Luiz Soares, Parana
guá, Bretas, Rodrigo Silva, Brotero, Joeé Mathias, Anto
nio Candido, Livramcn.to, Paula Santos, Martins Fer
reira, Ribeiro de Andrada~ Brusquc, Ferreira de Araujo, 
Vieira de i\IAttos, e Jacinlbo de Mendonçn. · 

PRIMEiRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

CIRURGIÔ&S DA ARMADA. 

DlSl'L~SA DB LEIS DIS .o\MORTIZA.ÇÃO 

Entra em Sll discussoo o seguinte projecto n. 79 fio 
anno passado : 

«-Art. ·1.° Ficão dispensadas as leis de amortf.zaç~o• 
afim de que cada uma das irmttndades de Nossa Sonliora 
da Conceição .do Porto das Caixas da prov~nci11 "do 1\io 
de Janeiro, do Santíssimo Sacramepto da cidade do 

. Penedo da província das Alagôss, do Santíssimo Sacra
mento da freguezia deSanto Antonio da Ca})ital da pro-
víncia da Bahia, c a órdern ter('eira de S. Franc1sco da 
Pellill!ncia da cidade de Santos da provin~ia de S. Paulo, 
po~sa adquirir e possuir bnns de raiz até o v.alor ~e 
óO:C005000, com a condição d~ convertê-los em npoUccs 
da divida ·publica dentro do prazo que o governo mar
ca:rá. · 

extensiva as segumtes corporações de mão-morta e 
capeUà, a saber : a de Nossa Senbora da Concl!'ição do 
Outeiro da Prainha, da capital do Ceará, para poder 
at.iquirir e possuir bens de raiz até o valor de 20:000HOOO. 

(( A do Santíssimo Sacramento da cidade de Coritlba, 
da província do Paraná, até o valor de 10:000HOO(I. 
· u O reco)himl'nto d()s Perdões, da capital da pro"\'in-

cia da Bahia, até o yalor de 30:000SOOO. · ' 
<c A cape lia d'tl Noss~ Senhora da Ldpn da v ma do Cu

nha, da provincin de S. Paulo, até o valor de 6:00l•SOOO. 
<< Al't. 3.0 Nas concessões de quo trutão os arts. 1° e 

.2o fira incluído o "'alor dos ben~ de raiz que actual
ml.'nte as mesmas corporações e capellas possuem sem 

liéença, relevadas assim das penas de comisso e conOsco 
em cj"üe tlver(lm incorrido. · . · · · 

(<Ar.t. ·I. o Fiéãó revogadas as leis em encontrari«?.: 
tt f?~la. d.is côinmissões, '23 de Agosto de 1855.~il~(% 

Ferraz . ..;.. D. Sou.:a,Lello. ,, 
.. Ô S:a~ MENDES ·I>J.. CosTA oli'erece como additivo ao 
presente -projecto, o de n •. 17, que au orrsa a .con r~rla 
de Nossa.Senhora dQ Amparo da -Cachoeira. na .Bahia, 
a adquirir bens.de.raiz até o valor de 20:0008000~ . . 

do anno passado, para que tal dispensa se estenda á:fá:
vor da irmandade de Nossa senb.,ra do Rosario da VJlla 
de Santa Lpzia, ~m Goyaz. . ·. · . .. 

· O SR. PAULA.. FoNSECA, como ortigo additivo. requer 
lambem em favor. da irmandade de S. Domin~os da 
cidade de Nictberohy, para que possa poSS\ltr · até 
ao:ooonooo em bens de .raiz. Posto s votos é o p~o
jecto adaptado com os additivos, e remettido á com
missão de redar.ção. 

PERMlSSlO Á lllllUl'O>.\DE DA.. CARDEI.AlUA. 

J.ICEl'fÇ.& AO Dll. c. A. DE BULHOF.S .IBEIBO 

Entra em 1• discussão o projecto n. 7 desto anno, o 
qual, a requerimento do Sr. Siqueira Queiroz, tem uma 
sô discussão. · · · 

R' approvado sem debato, e vai á commlssão de re-
dacção. · . . 

LEI PllO"\'INClAl. llE MJ..Tó-GAOSSO 

. . , se e a.p rovn o e 
re01ettrdo á cc;>~~l~ão · d~ reda.cç"ft.o,, o proJecto n. 216 
de 18&0, que annulla, por mconshlucJonal, o lei n. oi da 
8 de Agosto do l83b da as,embléa rovinclal de Mato-

• ' ' :;: v s 
seps membros as disposições dos arts. 27 e 28 da constl· 
tuiçAo do imperh~. · 

SEGUNDA.PARTE DA ORDEM DO DIA 

FIXAÇlo DA. FORÇA. ~A.V.U 

O SR. PAULA. CA!f.DJDO:- Sr. presidente, tomei a pa
lavra por ter algumas duvidas relativamente.a umll me· 
dida que tenbo. a iuten~o de entregar á consfdcra9Io 
do nobre miuist::o da marinha ; não sei se ella terá me
lhor cabimeu\0 nesta.lei : ella diz respeito aos cirurgiões 
da armad~.; s~ pois S. Ex. enten~er qua n~o é aqui o 
lugar oppQrtuno, C\1 aguardarel a occasrão propria 
mas não posso deisar de fazer . sentir á camara · dos 
Srs. deputados: que a sorte dos' cit:urgiões da armada 
é mais precaria que a sorte dos cirurgiões do exer
cito, a qual já não boa (apoiàdos), que tal pois seráa 
dos cirurgiões da armada I 

1;: • • 

si carrtJira. \'l~ma fi~ada definitivamente por loi, por
quanto a Je1 vJgente lhes marca apenas que depois üé s 
annQs de sen•iço poderdêJ ser promovidos ao postoim
mediatamente superior, pOàe?'àêJ .... A lei do exercito 
porém dá-lhes direito positivo. Ainda ha outra condiçAo 
muito desfavor.avel para os cirurgiões da armada ; elies 
não podem chegar.senão ao posfu dQ capitlo•ténenta, 
dabl para cima os postos lhos são vedados, e é o seu 
desembargo do paço 1lUelhe!' embargao passo. _(Riso.) 

Além destas considerações, Sr. presi(\enle, ha uma 
outra : é a distribuição dos cirurgiões pelos dilferentes 
navios . de gtterra felta ·p~r 'umn lei que sorP.teende.,. 
quem attende quaes são as funcções do cirurg1ão da ar-
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ma«::a; porquanto um navio que tem menos de 60 pl'aças 
n.ã.o tem ciru~gião, .de m.aneira qu~ faz-se excep_ção n~ 
vida .desses homens, porque se a chão em• nayios que tem 
numero inferior ·ao. de 60 pe_ssoas. Demtds, Sr. fr~si· 
dente, não ha senão um'cirurgiãoem uma fragata Ora, 
uma (úrça ~om.bat~nte, . ue tem ~at~ra~mente. 4e COf?tar 

· atal~ão na,·al ; no actual projecto comprehende~se 
tudo 1s~o, e ma i~ üm.a classe, ·isto é, ns. companhias de 
aprend1zes · mar1Dhe1ros, classe-esta· de que se não fazia 
menç. ão.no projesto a~provado o auno passado, e depois 
convertido em le1. Qu1zera antes de dar o meu voto ao 
J?rojecto que se me informasse sobre a ra1.ão da díffc. 
rença que autorisa esta innovaçiio. 

Vejo . tambem estabelecida no art. so.do actu:ll pro
jecto uma disposição contra a qual voto, e que não me 
parece: fundada em justiça. Esta disp~sição é aquella 
q-:.ae revoga ~·lei vigenteo oa parte em qur, manda com· 

art; to ·fazer-se conslderaç es ~eraos sobre o projecto, 
. prevalecer-me• hei da palavra para suscJ.tar expUca· O Sa. Wu.1uiNs DB MAnos dá um aparte. 
çües sobre duvidas que entrotenllo em votar pelo pro· o sa. BaoTBRO: _ 0 honrado deputado que tem as-
J1H.:to tal qual se acbs. soD.to na meü diz que este crescimento o. progresso de 

Em primeiro lugar, sendo a -disposioiio mais grave do taes provinclas dá compensação aos officiaos de mar i~ 
projecto, o aquella que mais nulta, a que nxa o quan- nba. Explicando o meu pensamento digo ~ue nlio, que 
t1:m da força naval, eu vejo que se propõe exactamente olo serve de cornpensaçiio aos officiaes de marinha. K' 
a mesma força que foi votada no anno passado, e penso aa. bldo que á proporção que l' principio de riqueza alli 
mesmo que nos outros annos an\Srlort>tJ. Eu tenho do· se fôr fntroduzindo, tambem essas margens vão-se tor
vida de votar por essa_ disposição tal qual; porque me nandu pestiferas, porque é facto averiguado que a pri~ 
parece ser differente ll situação hoje do l:nperio, em re~ meira get·ação que c\Jucorre ás margens dos grandes 
Ial)Ao áquella em 9ue estava o anno passado1 e Dos ou- rios levão juntamente coro a riqueza o risco das epide
tros annos ao tenores a esta ~poca. Sabiao é -que nos mias que alli se. desenvolvem nos primeiros tempol:l. 
outros annos_ as relaçõe_s do imperio para cot&l o_ .Partt- ·Ora, ó indispútavelmente muito mais vexatot·io, é in
guay ·~ parll com as republic.as do Prata não erão satis- .dtsp~tavelaiente muito·màis pesado ·o serviço do official 
factorias. . : . . . de marinha que tem de ausentar-&e da côrte, _que tom 
-Justo era rrtes_mo _reoeiár al~um conflicto, e então pro· .de.ausentar-se do litoral do Imperio para esses lugares, 

punha-se, e o corno legislativo concedia. ao govc1·no a .do qi.te 0 mesmo serviço iio nosso litoral ou no Rio da 
fdrça de. 3,00~ praçâs e~ circumsta.nc_ia.s ordinarias, e Prata, ou em .outro lugar ••• 

. o;a . hoje .as difliculdades que o imperio. tinha com~ . u .. Sa. DEPUTADO dâ u~ aparta. . . 
rêpu~ii~_ do Par~~uay dizem•se fell~mc_nte ~tipctas; . e O SR. BROTERO :-Nã<? d!go que este serviço .nã~ seJa 
bem ~s~n~, .P.elo ~ue se colhe d~_lmtura dos relato~tos se_m.,re gravoso, mas m~tsputavelmente o otficJal de 
dos Srs. IiUDISlro.s, ~s nossas relaçoes com as repub~tcas : mar10ba quG vai a MonteVIdeo e a Buenos-Ayres, lugado Pi·~ta estão em bom pé, não te~os receio de ~m i~- ,r~ já dotados de civilis~ção, 01;1 que cruza nas agUJ!S do 
mediato conflicto com Elssas ropubUoas. . _ .Ut()ral não faz um serv!ço eqmvalente ao do offimal de 

Mudadas pois as ci~cum:;tancias, . . Pil~ecia que n~o era :marinha. que viaja. pelo .Allo A;maZOJ:!llB ou pelos rios ae 
illQgico altef;ér•se tambe~ o ~u~nt1tahvo da força que ;Ma\(H.~r.osso. A distancia mmto ma;or, os mcpmmo,dos 
(? cor~olt)giSI~t~vo tem concedi49· . .. . . . .. ,. : jn~l:!f~lll~s .á :vi~gem, e ~~~obrct~do .o perigo de vu~a, 

E~ mcon,est:Jlv1,31 qu6. para o preencb,im~nto d~força .t0!1lll o serviço deste ultimo mmto. Ql&ls '{).es~~o, m~uto 
navatléfórçósó ,reéo,rrer. ao recrutamento,~ forçoso.im.:-- ,~1\JS. ventorlo. Ora, ,Para um.serv1ço ma10r, JUsto era 
pOr sobre a' 'p~pulação um certo vexame, e deve ser este '-lma compensação ma1s avant8Jad~ ; e esta c...om~ensaçilo 
o menot· posslval. . · pela legislação vigente dava·se, fazendo conta1 a esses 
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Qffiêiaes por mais !JID quarto o .tempo de seu serviço. A 
revogação-desta disposição me parece pois injusta. 

Tendo assim, senhores, exposto as duvjda& que tenbo 
em votar pelo projecto, a camara permittirá que.· me 

· prevaleça desta. tal'\'ez uniCà ~asião que me. resta· par.a 
occu~ar~ sua:.a.tten~o, para que c!iga al uma causa em 

• I 

coino tenho -observado em toda a presente sessão, não 
preste a sua aUenção para discussões desta ordem, mas 
a camara !ev.ará a bem que eu-Cumpra um dever~ por-
quanto . o meu-silencio . nó meu entender ·em r . . . 
polit. EQa: ministe_r_ ial pod_. eria_,.tx:azcr,_ importar alsuma. 
4,esvantagem , . alguma falsa 1mpre8são. Não porque 
im_p(Ír~e -alguma .cousa- saber, como pensa o: obscuro 
cidadão· .que·occ!,Jpll agora a attenção - da camaru, .mas 
porque. não vimos ao parlamento senão em virtude_,_de 
ccro.binação entre maior. ou menor numero de indiv~
duos, sP-ndo cada um de nós, por assiin diz6r, o repre
sentante de .uma opinião ou de uma certa parcialidade. 
E por ventura, guardando completo silencio a;-tespeito 
de taes assuroptos, póderia . entender-se. que o. g~u_po de 
a~i os a q~ . ~stou alliado, ou assa parci~líaade da 

ordem pubJica ·se consolida, porque a tréilnqui_llidade · 
!.era~ pet~anece ; ,phrases _estas que ~end()_ nimiamente 
Slgndlcat•vas ·em tempo de ··. ~ommoçoes, em . tempo. -de 
calma n~o lém signillcação algu!Da, . podendo fazer. -c.rêr 
que es.sa ordem .publica corréra riscos·. · 

. . . I . . t f . . _ . ) . '""r . • "' 
luna a occasião para istu, porquanto estou. c'lnvencido a ascensão .. o actua18~binete desenbou-&e uma mt'dlfi· 
de. que é urgente que a política ministerhll, em rela9ào cação na marcha pohtlca do governo. 
aos negociO$ internos, \t'nda·a desenhar-se mais clara- ó SJ\. RmE!ao nlt ANDRADA.:"""" Apoiado. . 
monto. Approx.hna-s" a época eleitoral, e em •P<>no da 
..-erdade ·a e.xpectativa em que o paiz se. conserva já se 'O Sa. · ·BRotxfto:.- Mas essa modiftcaÇlio que incon
val prolon~n»do ~a tal ponto que em breve se PQder.á to.stav~lmen~ se <~;eu-~e pareco que é~ ·f'ãcto que a 
notar na opJniào algum~ im~cicncia. . . . bJstoraa Tegtstrara; un•camc~te com a mudança da d.i-

S8nbores, longo de nosl1lisar apaixonadamente to ctadun das miíos de um partido para preserva•la, talvez 
ac\ual gabineta, ou estou persuadido, e o digl\ com a menos pesada; , mu intacta ('tU1 sua organisa~o, -ilas 
maior franqueza, . que a historia do Drazll iQS{]reverá .a mll.os do governo. -Procura-se deslocar: ' mas n~o ex· 
ialauguração da fiUtl ~~l!tica com~ uma importante in no- ~nguir ' i~o "·que dei ·O nome de uma uíctadura. . 

_ D~~do que O ~ctual sab(ne~, &SSU~jn(lo as red~S · . ' •. . ,- · · . • - - · 
da admanist.taç;iiol untnedmtamente depois-de uma c;poca . () Sa._ S.u.A.o L_ouTo ·-A reforma_ judic_iaria ~ a 
de luta atroz, de !uta ~paixona~a. !'nco~trou o pali eiJl prova. 

p11lz divhl_ldo em dous campos, em úm'dos quaes .$e· deputa_do , em. o ~u aparte· ê um;t das maóifes'tàQô88 
acbavno aquõ~les gue debaixo da pechR de conspirado· :m.ai.S com(llelas .de · que lst9 era ti ma das · toiÇões mais 
.res deviilo espiar longamente por nntíu'a 'orr~s paSsa·: nota"Vei~ da ad~lnistraçiió, actual. - ... _ , ·. · . _ ' 
dos, GU por ,·entur~ aUur.lnações dos - qu~ 011 JUlga vão: · Sim, &enbores, a reforma judici.ufa .susien"da pelo 
hes. · ~m ~mmo, u i~c?nlestav~l qu. e depo~s -de 18t6; .a. ct~.lll _Sr_.~~lnistro ~~ jus~iça i_mp_o_· rtava ató c_~~to P.O~lo 
~ntendeu·se que as ctrcumsta.nctas do Brazrl erio · de um gr.ando molhl)ramento ; arrancava as aUrlbuiooo• 
desordem,~ que era noce~ar!o armar for&em~nte a si- p!)l~a&S ·e judJciarlas das milos do~ agentes de a.uo 
tuaçlio para Uvrar as (nstltuu;ões qus se oonstderavão par~do, u-ansmlíUo.,do.--aa para_ os agentes do governo, 
ameaçadas. .. . ·.. . . · que pi'O<l\U'~V&. 'põr .. termt» A dictadura desse tU!t'tido 

As clrcumatuncras desKraçadas tlm que se achnviiQ La .. . · · . · ·.· · · · · · ' . · . · · · "! ' · · • ' ' 
.Europa; aquelles pai:ces de que estamos habituados a · :&. ~~r ventura-~UtD~IJ JUlgasse qu~ ~sto nlo ~ su.~ 
importar as lições, e mais tardo 0 movimento .do 'Per- : c•.e~a~ •. se~ei,I. -DilO -JU~asse qu.e oonvJria lr adiante, e~ 
uambuco, tudo _isto coucorrcu para que uma grande, -dirf~_que v.ocava por, es&e_proJecto,. .porque~U!:,anoern 
part~ dos brazileiros se consid~raS..~õ:D, e do faotofosse: ..d<tbBI!ÇO·desle ponto d~ ~lata uma feição- rouato .digna 
6coimada de suspeita. Vimos enlão propalaN" . a · êXis-· de ·Utt~ução. ' · · . : . · ··.. : 
tencia de pr~p.agandas funesta_s, propaganda8'q!-'o, qujçj, • · Como:cstá ~oje organisada a pt\Uclajudiciaria', e _oo~ó 
procurnvao tmportar para o rm~erw as . uto~uls doso~- .~.~o C~!lCebJ~as . ~s no,ss.as.leis d~. pr?cesso ,Ct\miJ).al 
danadas que es~ayão em v:oga em certos ·patzes ~6UrQ· nos:!' "r,epl~~ - ~ o n.o~re:m_tn?Gtro dllJOSttç_a ·o patentc.o~ . 
pêos_. ~m. taes Clrcull:lstanctas ~.elemento da sutondad~, Tudo c:t~!lstltUido ~e~ r_opos1to para uma_· ~p~ca d~ lUt;J ; 

1 - . ' ' -· ' ' 

armado, deu iarga~ a ~ses q1esmos elo~~ los .. Jnal}_&U- de conO!lgr:aoao, d(Hórma' que pu~~~e. ~o~sex;v~r- ~ua 
rou·set cumpre-~ dtzer com toda _a franqueza. a du~til· ·fQrya; e ~~ant~r . ~ ordem publiea, porque -se· )tdgav~ 
dura a~ um parttd~ sol,lre () outro. . · ·· • . ou s~ ,d~zia q~e es~a orde~n: · estar~ ameaçàda~ : e· ~ra 

o SR. PEI\E(I\.\ DA SltH: _;,No minister(o. actual? ptect~Oq!le ·a_ auto~~ade estJVeS;S~ .· arm.~~~~,.,; eqt,_.ullij\ 
. . . . · · .. . . · · · palavra, ,um partido vencedor comprtm\a ·.a outro ,"en! 

O Sn. BROTBR(!: -...!Se por ventura quando o gtr.bi~' ·cido; .armado para· issó · coin· uma'legistação · .adap~dil .. ~ 
neto ach,al entrou -para a administra\)ãO não'·$e-àchava ~ épocas deravolUÇI'i& ·' ; : -: : · ·· :,·, · .. , -··. '' ;,.,.:' 
a autoridade t~o:._asperamente ~paJx~~adn ·coJilo·~m ' 18•-~ · . · p projeoto do nôbfe.~inlst.tb 'da j~st!~a •. :ó\Jtro~ á~tos 
6 ' l8~9? as tr~d1çoes da_quella epoca am;da perrn,ân'ecl~f?i : do tabinete e suas 1~~1Ções_ revel~rã~- ~ ~nhn() ~-~~is~ . 
contmuava-se a ran_ t3Sl_!ll' a ordem pub_ ht:á ameaçada •. ·i l p~SlÇãQ d,o f~_~ ar des~riD_az:-, .niiõ - ~ 3f!t9tt~~-d~ mas_ ao 
. -Qua.dlg_o? Ainda hoJe mesmo ·nós vemos·que-na:k'bs• 'pttrtido vencedor · eomo P,arl!di> nreserv)ttidQ - pQf,~lll 
posta a falia do throno ou voto de gnças afiide •se·1jul-: os . mesmos. meios de acgAo pà~'"otgo'vern()": ~tiiànc_ ·l!. 
gou opportuno comprimentar ao ·monàrclia J)(n·qlle 'a .. · pado ·da ·préssilo do partido dcqtfe:fof"ijlno~ a., . :· · -

• • - • • , ' o . • ' : • -~ t I. o ' ' ' 
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E' justamente por isso que. dos arraiacs da. maioria e 
desse partido se observà a desconfiança misturada som
pre·com sustos, e é. por isso que vê-se mais que os mais 
ápaixonados inveotivão á·adminiztração1 emqu~nto.que 
outros em estada de manifesta desconfiança . olhilo cqm 
assombro .,ara o gabinete. -- .... . . 

quo tambem .depois ~ o.ctual . admlnlst;-ação se'foi·t,ür
mmdo mono~e t~enslvol a. acç1o do pArtido ..• e ae co~o
~ou o apregoar quo choga~o cta p tempo de mitlg~r, 
11brandar a acçllu do governo. · ' · 

o SI, PKRIUU . liA ~IJ.U;- Df.sdO os mlnlsterlos an
torioroll. 

o Sa. BROTIRO: -Basta, •enhoros, que o nob~·e_qu~m- · 
bro da maioria concordo commlgo que de ~rt.a. épo.ca 
por dienlo !oi nccoosa.ri.o 'astel\r u~ novo c~~darto ~o· 
Utlco, ., modlOcar o antlso nstad_!) ... , . . 

0 SR. Pu~IRA DA Sli.VA. ;- Conserva~se o mesmo ts• 
tado quasl. . · . .· 

·o SI\. B~9.TERO : ~. E'. fóra .de duylda, 8~n'llól-e51 ·q~é de certo tempo em drante desapp·areceu até· a pOsstl>lh• 
dade de' fazer crér.que· a sociódnde está em estn'ão ano~ 
roalo, e po~ cotiseguinú~ a au'toridàde devi~voltâ;rn' seu 
c8tadó nôrmai. Mas o nobré dépbtádo·mesmo «t 'diz'! 
« ella se conserva tióje consiit~ida· ~ó~d'ês~va . otitãô. » 

cia'S; mus não podem ser adoptadas e toleradas em 
cirbutnsts.ncias ordinarias ; não poclem sor aceitas c:mio 
unl·estado permanente . 

. (Ha va1•ios apa1·tes.) 
· Em que consiste'essa dictadura,:.perl}unta-se: Eu direi 
em resposta aos apartes que mlf 'dit•tgem os honrados 
deputadus, que não qtÃero entr·ar em uma discussão dó 
palavra~ ~obre o verdadeiro sentido de um outro termo 
Mas. no · que os honrados membros bão de concorda~ 
cornr~o ó que houve,uma época da nossa historia em que 
a socteddde esteve ou :se intou estar victir'na de a • 
ve~ pertgos, em _ . incutia terror o elemento da anar• 
chta e das revoluçoes~·em que o estado da sociedade ·era 
m&o; ou ioculc&va-se ser lnl. 

Creio ue a sociedade brazileira assou or e ta 
porque em uma . soei e a e qoe ta organ1sar-sc e que 
passou Je um rcg1men:absoluto para um rct5ime; livre 
essa pr!lvação, essa aprendi~agem ~rão incvttaveis. NitÓ 
poder~• levar o meu sce tictsmo ate o onto dcdesconhe-
cer que os Pl'tmeJros tllmpos a or~an sação da socie
dade brazileira .fossem tempos diffiéets: é que as fac.çõ~ 
tncu_tlsllom r~ce10s pela' ordem c pelas instituições. En
t~o pronu~ctou-sa uma politica de repressão Esta poli
uca org:.msou o paiz segundo. st.:os vistas e principioa · 
di~ia ter .o romedto, o especifico para curar os maios dÓ 

paDi~iil.·se quo convinha reconstruir o poder que n;io 
estava consolidado, ora necessario rodear a autoridade 
dos poderes discricionarios. Mas este estado não podia 
por~anecer. Permanecem os mesmos perigos, são ainda 

rectsos , .os mesmoa meios? Então a política se uida 
deve ser cor. emna a como me cal . Bllponlou po tn 
a nova éra I Cumpro neste ultimo caso que esta no~·a. 
6ra seja lgualmenln .uma éra de reconstrucção das insti
tut"'ões o ulares, o ·que ~ssente sobre ririci ios mais 
I eraes. ro, o .s.a ··• porque penso quo a · OJe a 
mfnfstr-~tç!lo actanl oito tem folto. suaJcteotomente. Tem 
comLudo C~ltq urn beneficio; porq1.1e sendo o poder dis· 
crioio.nario ex~rcldo peia autoridade, o pa•'a os interesses 
do poder cons1derndL• como elemento estranho .aos par
tidos, esses interesses são mais ~nalogos 11os da sociedatle 
do que os caprichos e rancores de um partido,. por isso 
concordo que a acQ!io do governo se tem mitigado nos 
ultimos tempos, tornando·SI:I. menos voxatoria e Gppres .. 
t~lv~ • . Com\udo~ um semelhante estado nem pbile ser 
muito duradoura, nem satisfaz a. anoiedade quo o paix 
mostt·a por obtel' a pRz detlniUva que deriva d11.s inst!
tuiçõ&s bem organisadas e não \los 1'11Cursos quo herda
mo~ dos tempos das passadas lu\as. · ' 
, Entendo, pois,.que por este lado, senho•·es, não posso 

prestar á. administração actual urna adhosãoi noo1 en• 
thusía~ticà, n-ilm me->mo cheia de completa conllaoça, 
ro.conhecenclo que a~guma. cousa. ~lvez . muit.o, ten~a 
fe1to em bem do pa1z, onwameote porque, segundo a 
mwba antiga phrase, a dic.tadura que era , exercida por 
um par 1 o,: s o a , 10-se 
de velhos odios e tornou~se rnenos aspera, menos pesada 
nas mãos da autoridad~, do que entregue aos caprichos 
do um. p~rtido~ · . . . . . 
, Era ·.temp9 que o ,governo deseahasse sua política 
P1~1~ ciara~énte, e .. que em principio, ao me~os, reCó-· 
nJlecesse . a necesstdade de reforma etn sent1do mais 
)ib'ilral~' E'. verdade, senbore~~, a ué a achninstraÇllo act'Üàl 
promovendo a lei da's incompatibilidades fez, no m~u 
ente~el', ~m grande e muit.o tmportante ser. viço ao paiz, 
po!"<Jue · entendo que ora umn necessh~ado sentida por 
toc?-os :os psrt!dos, o que nilo podia por mais . tempo ser 
adtada. Sem duvida por este facto e que a administrd- . 

28 
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O ~1\. DllTSA RocHA. : ..... C<Jm a clcivão por circulos 
tambem podem haver csmaras unanhnes querendo o 
governo. · · 

T,·ocifo·sa varios apcu·tcs. 
O Sa. DRonao: -Enlendo-o assim mui francamente, 

o ~eço liceu'\ a á ca1níu·a \>IH'Il proclamar eMa mlnba Opl· 
nilio. Estou certo ue com a oloiQAo por circulo!', o so• . ' 

-vcroo i>Or ccrw, com a nova leJ, nllo es.,tá na neccasl· 
dado de ter camaru unooimea. · 

Pódo o ~ov~rno ubüaar, o eu dlrfa mesmo que. are
l'<>rma sé po1· 111 nlo me E!avll traflqulUt 
modo porquo " rara a elalçl\o ~ mas nilo ostl o governo 
d'ora em dJantt~ na necttllld~tdo do !orou uma deputagno 
unanlmo, ~u uma deputaçtto completamente bo.sm. 

(.lfa ll<Zt-ios apaa•ttrt.) · 
. Scnhore,;. par~o-me quo tenho bem entendido os 
apariCI'i q~n os honrado!' nlembros mo tem feito o favor 
de dtlr, ~ ellt>l mo poem ns obrigaçllo de explicar mots 
S3tls(actNiomente . o meu. ptttasamento. Nao digo quo o 
go-v~rno tlv~ssc nuMa '!antagom em ter camaras una· 
nlmes, mos digo que elle estava no dilemma de ter uma 
camar·1 hUslil ou fanatica; e o governo havia natural• 
mE-nte de usili· dà sua autoridade e dos selJs meios para 
qu_e a eleição . fosso a seu favor, porque não podia ser 
sutcido. Hoje acabou esse dilcmmo.. E' es.ta a vantagem 
que reconheço na nova lei. . . 

UM Sn. Di>PVTAI>O : -Não é exaclo. 

n~cessidade de dln maior desenvolvimento - á politica 
que iniciou. 

tJK SJI. -DEi'llTADO: -Quàr que elle se entreguà aos 
contrarias. · · · · . . . • · .· 

O S8. Bl\oT&J\0 ;,~Quizera só_bretuJo que; eril princi· 
io se reconhecesse a necessidade de constituir difi· 

nit!yamente .a .~oci~ . ade e c po er com ases IDIJIS 
sobdas do qtJe as que restã,o da Juta por que ,temos 
p~ssado. . , _ .. .. . .... ·. ~ . .· 

. Mas senhores, é este uni anno · climaterico, é. um ~nno 
e e caç o, e penso que o.· governo n o em 1n o assaz~ 

não ;tem feito q~a~t'o cocvínba (refiro-me principalm.er.ite 
á manha prov1nc•a), J)ara que a eleição pelo novo sys- . 
tema seja tnl qual elle deseja. ou deve <J!IBrer. -

Prosigo, seribores • .Já disse como. em relação aos prin
cipio~, em relação á legislação o governo consea'va a 
autondade munida de ·t~dt> . o apparelho de meios po~ 
ve~tura inconvenientes uma época norrnat DesÇamos 
ngora a outros desenv.olvimentos da politica ; fallani do 
pessoal e das tradicções dos diversos lugares '!c pqUcia 
e outros que eslão .em conlàeto com a poputaçao. 

E' indiSP.UtaveJ, senhores, que . ainda se conserva. o 

, ) 

manifestar francamente a sua ojnnl!o. · . · 
. Permilhl s camara, porque àclio essencial nrioccaaião, 
porque julgo que nAo desempenharia bem o meu dever 
se nA~ desces1;e a ·' esses promeno~, . por v~ntura ~
quemnot~, mas que ape~ar de pequen1nos tem grande 
alean~e ; permUta a camara, digo, que eu fallã'niio lta 
p0UC9 dOll luga~ de poJic.ia, 6 outros quO estilO em 
con\Stto com a }>I?I>Ulação, falJe lambem da guarda na.: · 
clooat. E o que dfrei eu, séubores, a este rospelto? 

E' nbfdo que a reforma· (ls guarda nacional loi. mais 
um mulo · e1o uat a autot·ldade uiz immensamento 
foi· la tecer-se, mil ar sakl ~o paíz, obrlglln o uma gran ~ 
patle da populaF!\la servlçosescesslvamanta vexator,o. 
A lcl da g:Jaraa nacional . tol poste em execuoilo no 
tem o em ue ainda não tlnba des ontado essa nova 

ÍJ~àl~j~~!,~o~ · !~~r~o~~Nl~1~b: ·~~~~%e1:,e~= 
multo UmitadQa e lnsfgniftcantes excepçõea, com 1llUito 
limita. das o iDiiigGifieantell excepç\Jcs1 replto; os- lugares 
~a guarda nacfona\ rorilo dadas exclusivamente a lndi· 
vlduos de uma cõr polltica. · · · · . 

tlMA voz : - Sempre houver~~ e-tcepçõet. 
O Sa. hoTÍU\0.: - Parecer à â camara que abuso 3X· 

cesslvamente de sua attençlo, porque 'perguntar-me-ha: 
« A quo vem .essa nihilldada da guarda naclolial. » V~m 
muito B6 easo, senhoras ; porq11e hoje p6db-se dizer 
que, á excopçlo talvet das ca)?itlles das provincias, eD\ 
nt:Jssns cidades, villas e fregue~1as d,o interior, em nossos 
lllQlOs e sert~s: a lei da guarda. naci9Dal Ó de todas as 
que temos a ~ai:l \'e.Utoria: o maior vexame que pesa 
sopro a. _popülaÇiio é a serviço. da · guarda nacional; e 
porqu~. sonbor6o.~ , . obs Sllbemos quo em lodo o noDS!> 

O SR. DuTRA l\<l~liA .: -A eleiçã.o. ha de ser li v~ pai~, ma:dme na ~inha. p~ovinéia, QS ollic\aes da guàt~a 
. nacJonal ab.usão )'&stamontc do sou poder em relação as 

(ôr a lei. \l aJçoes... . '·. . . . . . . · . 
0 8 

D • -~l. . . . . A. lei da;gua~~~ .nJ&cional, sénh.01·es, e lima lei todD es• 
R . . ~OTEI\0: ~ ... ~~o pro~1go POt:quc mcid.entemen· pec•al; é uma lea que, se não fôra indecorosa a expros

te! scJJhOl ~s, ~ dtscu~ão sor1a perfettam~nte 1m produ.· !!ii.Q, eu 8 Qi:1amaria de tar1·acha. Para a guarda nacfooal 
c~tva, c eu serta d~svtado do assumpto prmcl_pal do meu que oalá em bo;ui .relações COlO os seus chefes nito ba 
dtscurso. Vou scgu•n.do pois o ~o das rn!n!Jaa ú:té.as. Digo ubriS&i~ões,. n~o llà ptiniçlo, n~o- ha vei:o~tmes; porqno 
que no . ~eu co~ce•to, n~, mmhn OP1PJ~o, a adopotlf> oàa nossas oldadea, v filas e fteguc»:ias do interior, nos 
desta let amdB í<H. uma C~tçao ~~ractertsta~a da polltlca poisos ·Piatos ~sertões. 0 · serviço da guardl! n.aclónal é 
que o gov~rno se 1mpôz, e que Ja expllqueJ. _ . ijÔ do ostentagllo d& parada; é .~r'i'lço _gue não 8e· tra-

PaStõarel agora, Sr. preside?t6, a outro lopfco. TeDbo duz ~~eail~ em m~ro)ux~. ~Portanto; o oiDc!àl dil guarda 
mostrado como em meu lwmtlde pensat' a admlnlstraçao nacional tem pleno arb1tr1o ; nfio ió para razer todos os 

. ççru a nova política que t~m .desenhado nuo pódc .ins- \ Ca\·orea ·áqueU-as a q.ue.m ·por veo.~ura os queira faz~r 
ptrar umu adhcsi\o enthustashca ninn plenu, e e::~ta na com<> ao mesmo\tempQ para causar nQ guarda nacional 
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qu~.~ão' está em igua·es::õitçu.ms~ancias todósos vexames· _quasi que nos mesmos indivíduos da éra passadà; mas 
·que, co~<}uant~ P!lreção ms1gmficantes ·são Comtudo ~le: devo de_plarar, ~m ahq_.no da. verda~e, que estas minhas 

.· gt'ande ImP,ortanCiapara os nossos homens d<? m~to .. _ex_p~essoes niio mcu)cao que até hoJe a minha província 
· Mandar · ~v!sar algum desses homens qu-e se: acha· em.• esteJa na 111esm.a sttuação elll que s~ !\Chava ·anterior

certa pos1çao de fortuna, por exemplo, P.ara co~~uzir mente. Eu prat&câra Uf!l& verdadeira injustiça se não 
. ps-esqs o~ ara ser portado.r de .u~ offic10, ó SUJ6Ila-lo aproveitasse a o portumdade ara confeSsar ~elo 

· . .a;UQJ ra a o que e parece a v a n e, vexa o. . e 1 us raç o o meu enemer1to . amigo de(Jutado· ·pela 
; -pra, ~.eÔh!>res,;pei·manecend,p ~lei ~.aguardi(oacional :P!ovincia d~ ~ahia começou a introduzir no.vas tradi
em seu.mteu:o Vtgor- em todo o 1mpeno, permanecj3nd~ •Qoes na admtmstração da px:_ovincia de S. Paulo: não 
.o pessoa~ d~sa guarda, permanecendo às tradl,çi5es dos .. orque o meu honrado am1 q,. de utado ela Bahia 

. , . · . .os ~o~sos v es . . .~n- . o· no meu-:conce o. cumpria fazer; 
t~rl~!', que nil~ são hom~ns deshl!Jl~~s. de .. sympatht~ ·m.as o meu honrado Bf?ig_o, logo que efltrou na ádmi
pobl.1cas, télnhão.o hero1smo de collocar-.se em.l~l~ com n.1s~ação daquella provmcaa, v.lantou este grande prin
os seus commandnotes para votarem neste ou naqueUt:? c1p1o ~que nem tudo .era liCito á autoridade ·inferior. 
Decididam~nte . que não. Assim,. pois, a permau(l~cia Então logo em seus primeiros actos. de veràadeiro ri"
desse e:;tado ~e· cousas, untda ã permanencu1 da política : gor, estabeleceu o nollre deputado ' pela 'Bahia em todas 
~m certas in.ãos,. iiÍlp()rta que a nova éra~ comquanto as camadas da administração- uma esp~cie de terror; 
differente da . antiga• ainda se resente das traiiições ' entendt!u-se que na alta região d!l presidencia . haVia 
desse passado anormal. · .· . . '-'m~ mudança notavel. Até então era como certo ·que 

.Esto~ persuadido, senhores,. e iligo de muito boa fé, q.ualquer acto praticado por uma autoridade eril'bene
que o gabinete. actual deseja que a camara fotura ~Ja freto da sua parcialidade seria plcn~tmente approvado; 
'Dem org~nisada, seja tal que faça honra ao paiz. _Estou. masdabi _por díante não só. não ~avia a certeza _dessa 

·' permant~eeiD aa meamaa. . · 
NAo pouo, aenhore•t prosegulr por multo mais tempo, 

~rque alo éatou babttuado a esta tarefa .... 
0 Sa. Pnm> DI CUPOS :-Nilo parec11. 

O sa; BaoTno :- .... coiQmettl o erro deo co111e~ar 
talvez com demashida ve.heMencla, que me tenUattgado. 

P.?n!Jo que ·om relaolo ao assumpto tenho cumprldo o 
meu dever; penao nl'h> ter f'Bllado lnoonveniontemetlto, 
~orque, envfado a esta cimara em \·lrtude dos aulfrag,os 
ae uma parcialidade poltttc&, e nllo tendo talvez outra 
occasi~o de rallar, por isao quo a deput.açlto de S. Pa.ulo 
pôde· completar-Se de um momenti> para outro. corda
me a obrlgaolio de n11o guardar. sllenclo, de . dizer com 
franqueza-o que ·julgo estar .nas convicções daquelles 
que me flzet·Ao a honra de conceder os seus sutrragios. 

Em relação ao ministerl~ •. senhores. sem duvidll que 
nlio podemos estar em bQsbMade decidida. ... . • . 
. Não,· scnboros, ·porque, como di~e, o seu program~a, 

. . 
feito, dá lug!!r to avi~fá esperança de ulterior desenvol;. 
viril~nto . Mas ur~e que esse deseD\·olvimento ulterior 
seJa ·posto em prabC3; porque a sua falta poderá man~ 
grar , .burlar as intenções do gabinete, max1me relativa-

. mente ás el~fçõ!)s ; porq~e, corno disse, permanecendo a · 
mesmo legtslaçi~, qua!ll o mesmo PE!IIS.Oal ~ t~adições 
quasi :tdep~lcas, a10d'a quando o governo manlfes~_ sin~ 
cerd e~pflnhó: ~~- qlle a camara futura seja brllba~ta .. 
~ente ol,'gànlsada, ver-se-ha ~a · seu despeito aob a pressilo 
da ~esma dieta dura· que exls~ia ~nt6rlormente. · · 
· :Antes de t_ermlnar este topfco, senhores, devo tazer 
uma' limitação. Eu disse, e disse-o com franque1ta, que 
na minha pi'ovh\cia a autoridade achava-se confiada 

vexatorin. . 
A. adm.inistração porém do meu nobre amigo pela 

_Bah&a fo1, Infelizmente para a ·minha provincili, muito 
C'!rta; elle tevu de retirar-se, e eu confio que a admi
DJSlt'llçtlo actual não será senão continuadora das ines
mas vantagens que a proviocia proporciono. u a antericr 
administra lo. · · · · ·· · 

Sr. pres!~onlo, como disse, o gabicotc: CJ\rece desen
volver o seu programma, l?recisa evitar que a minha e 
ou.tras provlncias se lmpacumtem a ospera das medidas 
~e . ~~vem ~r o complemento do seu p&·ogramma : é 

ela, esporando quo a maior li da camara me a~"mpanh~ 
no que vou _dizer. . .. . . . . . 

SDnhores, uma grande necessidade da actualidade é 
l:u!laputnolmGntu a ani.maçllo â:f empresas que se pro
ponh!o â construcç~o do caminhos de ferro ~ nutras 
obraa . dcata _lmportancla t1 utilidade. Ora; uma dessa~J 
empreus, talvez a ds mala brilhan&t! futuro, ou nelo 
monos uma das que poderáõ contlir .com mais elemen
tos do prosperidade, ê a eatrada de ferro de S. Paulo. 
. · E a este respello, Sr. presidente, seja-me permittido 
dizer quo di11cor~o radlcahnonte ·do hocrado deputado 
pelo Ril' de Janetro que cen!lurou o ~overno pela nímia 
protecl}lio, pelos d~masiados · beDeficJOn que tem prodi· 
galisado a estas ·em prezas. To,~.oando oorúm á estrada 
de ferro da minha provincia, direi que·não me animo a 
fazer uma censura itirocta ao governo pelo seu procedi· 
mento, ma~ sinto que elle_ não tivesse concedido á em
prEiza da estrada de ferl'o de s.· .f>aulo os mesmos favo
res que tinha concedido a Jguaes emprezas da ·Bahia e 

e mb -, ' 
miilimo de JUros por 90 _. !lnnos, emquanto que á do 
S. P.aulo so concedeu. essa garantia só por 33 anrios. To
davia estuu persuadtdo que ~devêrn ser esse o procedi
mento . do govorn·o . em ~lação a todas a~ em prezas · de 
eli&rad~s . d~ .ferro, e . e1s porque.lhc não faço uma cel!
aura d&recta. Mas como os ca~1tahstas que fOrem convt· 
dados a entrar com os seus fundos para a àmpreza da 
estrada de ferro de S. Paul!) pOderâõ _faz~ r algunr reparo 
na dift'erenQa das vantagens que lha silo concedidas em 
rolaotfo ás· que se couced~rllo á Bahia e Perna~buco, eu 
sinto que o governo n~o fosso til o im!ulgente par& com 
a empreza áé minha provlnoio como ·o foi para as das 
cutras. E tilnto mais o poderia olle ser, quanto ó certo 
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aíinba prcivincia, e talvez o mais importante melhora
mento a que ellá pôde· aspirar por agora, entendi do 
meu dever fazer esta ligeira ·observação a respeito •. 

Terminando, Sr. presidente, peço a camata que des
culpe as minhas pfoxilida.des, e agradeço-lhe a benovola 
a~nçã9 que me preldtllU. . 
. : Qf,sa: s:uÃo LOB.kTO: -Sr. presidente, não sou tão. 
contradictorio peôindo a .palavra a favor da proposttl 
quo se discule, v .ir-to que não me proponho a com}la
tê-la; entendo mesmo. que é dever de . todos conceder a . ~ .. . . . - . . . . . . 

Estado. 
Não tinha o proposilo de cuvotver-me _ne$ta discus

são; e se a isso. me J.liiO levassem as .proposiÇ'Qe.s que 

de certo não tóm;:Jria a palavra : o no re deputadt) en
trando na politlca interna1 l!preciando a po\\\ica. do go:
vcrno em relação á socieaadc, .c em relação aos dlffe., 

• a .. · u · ·s ião n aiz s ex ri · r 
modo, . r. presideoté, .que mercr,c uma r<'spos prompla 
c immediata. · . · · . .·. 

Prioçipiou o ~oqre ~cputado por, historiar e p1,1litiça 
do gab1ncto act~al, e 1nvocou uma epoca que elle en
tendeu que devia ser con~idcrada como ponto de partiçla 
pa_ra bem se tiprecinr(l poJitica do governo. Essali~cà 
fo1 o anno de 18{8, anno em que novamente tt-ve Jusar 
a ascensão ao poder da ~olitlca do partido con1rern
dor, do ~artido que se d1zia ordciru por oxcellenci.a, e 
que outr ora·estivcra em luta muito travada co.m · P :OU· 
tro partido que se proclnmava.elcltoral por axcollenda, 

u · • · va a l'bcralismo tal ual ·o e ten ia 
at mesmo a ordem c tranqullUdade publica. _ . 

O nobre doputado entende c declara que essa ópocll 
de 18~8 · era uma época rGvoluclon.arle; que tudo ~ 

.bavn ra e ús ixoe e· a lei nllo fm e ava n 
paiz, que nilu 'hayia qui~taQAo nos esph·itos, que a auto
ridade nl\o achava dentro da orbita de suas attrlbuioõea 
meios de acção : que pot: es11e mot!vo Coi de mister ar
tnar ex\raordln&l'l&mento a autondnd~, foi neces.-u~rlo 
buscar meios _extrnordlnarlos para fazer face a essas 
circurnstanclas extraordino.rlas : ,que o governo se es:. 
trlbou em um pnrtido, entr~gou-se intl'lframente 81)8 
brsços desse parlldo,.levantando·ae &SihD uma dieta
dura que usurpou ou doml.nou toda a apçAo dCJ flOV4lrno • 
que desto modo s~ ericamlnhárlt\l .os •~ontocfm~ntos até 
que surglo Mto mlntsterlo, e uma vGl'dadelra Mva épo<.'a 
apparcr.eu: um~ _notavel moditl<;açi\o desse estado' de 
cousas ·Je dou, porque enU\o o governo. reconhecendo 
que nllo era toierav;el a ~ict'adura do _partido1 (lntendeu 
que era tempo de dar-ll1e garrote, de desloca-la, embora 
a absar1'!!S.Se em si no que baviaja um apreciavel ga
nho, porqu~ n-ãO etão mais as paixões individua~ · que 
dominando · sem~ comedimento vexavão o paiz, er& ·o 
governo· superior, ao e.spirJtf) das paixões e aos mesqbi~ 
nhos i t resi;es a· uitoa · ue 10r si re endo tud'o nã · 
:prejudicava tanto com.o <!:t>arti o dieta. or. Nesta novà 

· ~PO<'a o· nQbre deputádo. ~u:ierga motivo es{)Crangoso 
.pa_ ra dar apoio a esto jninisterio pela conven•e_ncl_·a de 
(Crtifica~lo, para que elle desenvolvendo ~uas , vist~~ 
.leve .a empreza ao <;àbo, e acabe C?fX! essa dtct&d!J~a:Ja 
deslocads, púrém que nã'-o devo ~x1shr m_esmo. nas milps 
do .goveruo. . . . . . : . · · . , ; 

Sr. presldonUJ, p~smel de ouvtr ao nobre de~tâdo 
exprimlr·se por est~:modo ; o nobre deputad-o qu&d.esde 
lógo se apragoou cQmO, ·um. rnem bro de5se '·partid!>: · qüe 
Cá alto acata a. Uberdsda, que. , tanto zela tudb q~anto é 
\Ondcnt!l a foa~IOtnr .o St'l'BD.tlr a liberdade I Pois, se· 
. nhorcs, cm.nti!mó de um homem vol'dadeiramente Ube-
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conyenret;ttc era que se désse aos ju1zes- e direi Co á jl!· 
risdicção inteirh de julgarem definitivamente em todos 
os crimes ~fianç~_veis ou inafian~veis, logo qtie convo· 

· · ·. ' Fo,i ~~1m· gue. ~ppa~u~~ · ínovio:ien.to,. que cba: . nuE!i!iJ~j ~~a:~~~e ministro revela . bcq~ as suas ,.:st.as 
. ~· f)d~çul~, 86-DriO~~ .. ~~roz, na erovmr.!ado Per :sQbre a instituição do jm·y, l' qualifica bem a 'reforma 

. _llembtJ~,!lP~~~do-qsaas t!la~raçoes da Imprensa,_ por clle proposta 11 . . . . . · .. · · 
·CP.., ÇÓf!l.· nzfi_o ~:..,evf~- ~pll8l•da. ~m~ propagand~ n_o - FaUava-se, é certo, com grande ostenta9ão, de uma 

. .. lleflt~ao,o_ ma,t~ 'tri01Uctonar1o-.possl~ e~ •. poré~n . tudo ~sto . soparaç:Io das .attri buições da policia,. das do 1 ulgamento, 
foi .. 1til.!~~-o_,- '·;bi. ~·• ,C?.. &spil'aló facctosq. desa{lp_are_ ceu e no entretantn o nobre mtnistro daà'ustiça tan~o na 
com:[&~,. -~~~~~~ ·- estoroos, desregrados, deixando sua proposta como na accitaçã~ CJ.Ué féz e ôioe~das, por 
ll~~~li,~_IQ~~h~ aqc~eda~e brazlleira • . . . . fim adoptavn quo os ~esmos JUtzeli munlcipacs fossem 

0!'3.-:"114~ :~·-~lrl~ do facçAo, o que. devta nalu ~ empregados.de 1JOI!Cia quando o goyorno O.'\ qui:ceSS() 
ra.~a~~~~~~·.Naturalmente da parte do outro n~mcar; do modo ue o t.ào p~ag~eJndo a~al ama, a_ 

., ~J..clM~~~QGea):lq p~i;Z.. . a\uralmente:. ta~bem :a a uco era exce en o. ~ x. per Q o sl!u tempo~ . 
. . ~~• _;'aâ~'iif•_t .. n~çl-_o,s. ~ : wroou o q~e d_ everu1. st:r; O Sa. SAl·lo LoBA'ro:- Vóio a pellc;'-ttátar-so.da rB-' 
~-n~~\~~~R&~~- d~V.l~ ·'toda _appbcar-se ao bom forrpajudiciaria: . devo dizer alguma· có.U:@!nllo só em· 
--· góv~~r-~~0.~~ .. !Jâ;'~-p~mo~ndo-lhe todos _os melhora- rcrer:encia ao nobre deputado, mas.para ·o paiz. . · · 
· ~en.t{}~.lell~~~ .a~.(~~9.~P.ólo decididQ de todos aque.l- O grande principio, portânto, de eitremar.tie· a poli-
. Jes.~~t?:.;!til\~~ ;.pl'O:R:$Ü~ntárllocom to~a a i'ran- Cia áajustiça ficava a Rfbitrio do governo. 'l(lío er~ um 
q~~_p~, ,. ~~-'~ct.al~f!~]lO~en4o ~prov~uta~~e !fa-_ principio fixo rooonhectdo e sempre respeitado pelo go-
Gitll ...... ~.t~l),l,~;,-·2q~_ ~~. ,e_t:~_,p~1_ o_ .. • '>ii6_ us pre~lCarl_os .CJS9. eotaGi. ver~o, era ncgo01o de sua conveniencia e alvedrio 1 M&s 
·C~~·;~sp.~~~: ·~~, aprov:~it~dosa e.Já nlio erilo ar('()- o que era sooretudo .Proposlto muito ·ftrme·no nobre 
~~Q&,;;~lir.~~êJJ'Il : ~- ~4)Spmlo facc.10so em que ante- ministro era u~a .vollc1a sup~rlor a tu doi e emancit>ada · 
r•otmet~ ~LlveÍ'l~k ~: . . · . . _ ~ . mesmo ck admn~tstra2Ao da JUS~i9a, era ú'privllegiO de 
Era: por ·~~~ 'esta. a. q~•dra prcp1cia para o governo, fõro par& . os delegados da pohcta, era os delegatloll de 

coni tao~s ~~loifqd!lntcti .\toha â sua. âisposi9llo fazer policia com podet·es exlraordin~rios, como.a~~riós · 
senth·_ -aos :lJ~zit .. &f11í_B·toda a .excen_encla·de5ta fo1·m.a de do go.verno, com grnn. das alçadasnesta; ou·n~ql1_elhf.Io• · 
go.v~r)l~.-~~n~Uv~.-tpd&~-'ftrdad&d&s nossas.msU· calidadel . ' · . : · ·: ~ ; ·.:---' ... :· · · 
tt:~g_QOS!Jioij~l~t~alk' ~als JlC~modadas ao . grande fim .. Sr. _presidente, .em o.~tra.ocoasl~o, c __ m.~s. opport.una..i · 
da fellcliiJi~e~:P:~Pll~.l ;'.era q~egado ,o . caso de, pelos seus . mente já se apreCIOU ·tOdo : esse _plano~!;da·;a·:al"orma:J udi- · 
açtQs1ço.~y~~.~~-:~'qv~l~ q_~~Aur.i~~vãcnta ~oa,~ ~e- ciaria; mo parece · mesmo~· l.lã-&: ~nto,~l!l,' ~eolamiiÇão 
t<?,d~ ,.e _q ~~9~~-f~~~~~.~~)i_~ ~a)~os. ~eu~ sen~9re~, d.o no.bre de u_tado, C?~O peu~s cJ_rcu.Jll.f!\à~ç•~~~ll::l\C~u~~ 

. . ~· - .. 
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modo por qüe clle so houve para a decretação dessa re-
forma. · .· 

Por ventura approvará tambem o nobre deputad.o a 
maneira, o comportamento do ministetio em to"do esse 
negocio da decreta~ão dli. retorm~ eleitoral?_-Entende 
quo o minh.tcrio fo1 inspirado pela intima, intrinseca e . . ... . 

. . 
toràl não é questão d~ principio 't 

O SR. ~Al'ÃO LonATo :-Hoin-·e tempo, Sr. presidente, 
c eu o jd referi, ~m que um agente do poder comMre· 
rendo pçrnnte esta camara, parecia co~penctrado de 
.toda a atteoção e con~ideração que devia tributar â so· 
berania exercida em parte pelos fmmeóiatos. reproscn· 

tantes do~o~o. 
Ha exemplos_, e ou jã me referi a eltcs, de q~e ex

cc~scs se pratlrassem contra o agente responsavel do 
ove1·no; e muitos se praticál'llo em damno da socie-. . . 

mente do' semelhantes golpes, foi desa\ltorndo do pres
tigiou Í01'9& moral neccssaria, cabio em uma éfloca 
critica .. ; mas ootn!, senhorest o que nos dieta est~ I Ao 

Pois não é conforma á in dote do nosso ~'governo~ que a 
l:larmonia a mais sincera reine·. entre às poder~ exeou· 
tivo e legislativo? Náo é i~to iôdi!!pensavel? N1lo 6~$0~' 
hre~udo ?sse.ncial que.~se nvan.teuba-lllesa a mâgestade:cà. 
rep~entação nacional?! : : .;~ ' . . . '.. ·· · 

E ~m ue circums.tancia~, s,.-~ _president~~ se ac~a"-: o 

naquella épo,ca, sendo em sentido tão ditíe:rente, por· Estranho um tal procedhnento,Sr. preilde"te' ~· 0~.-quo .o desacato de umagente rcspcnsavel do p;overno ... ._, .... 
nno tem a gravidade do desacato dos representantes do alám domais, elle pbde se torn1r muJto preju C,ial1os . ·'· 
povo, dos representaDtes irresponsavois que aqui e11Uo honrados membros, em quam ri!COnbeço 'Verdadeiro , .. · 
Sl;mbollsando a nação inteira, eri\o e farão deplornels, patriotismo.· • · ·· . · · .- · · · . ·. · 
.trazendo p&ra·o piilz: ns mais tristes con~cquenclas 1 () Sa. Baotsl\o da u·m apar'.e. ·,..~. > ·< ·· ': . 

No cnl~tanto, Sr• presidente,. ara ~a apparen.cia.o o _s.. SAYÃO Los.t.To :-••• mas é de 'reÔ&flr..fà: ~& 
caso de se diz~r: desmoraUsado um ministro e perdido, se possa dizer que eSsê-"parliclo uesw-·~m:üml\tJiofu, 
outro arssumirá o seu posto -«mo àJfecto non â8(~cit pedindo vl11tl sobre a Jel dos · clroul01 talo proouran 
alteJ•; mas .o desat-.ato que nós sobremos, que ã um ma i d q "- araa•f .. pa- u.. *"' .a~ ....... u_ 
factõ bistl)t'iC:> que estl na lembrança e uo coraolo de 8 0 ue w•wa g • .. · •• q .. 0 rrtlwr "" ·-·• 
todos, porque o ju~tto sentimento que cada um dos no· lhas lho não flllkt. · · · • · 
bres mem})ros deve ainda: fCSéntir p~lo que 56 p89SOU *"'.D (S• )tm$Clf60. 0 .. V6m46 tntdCOI 6 .-fJ)CffdOI .aj)at"• 
nesta essa . a reqleito da discusaão s votsção da lei dos .._ 
círculos, convenceRnos do modo o mais pungente que aSa. RtDBll\o DE AMDJUD.l (1)cu-a o Sr. Say6o LolJa
um . facto inaudito se praticou no paiz, que um prece- to: )-E o sen~or o que quer é uma garnn~ià para que e 
dente fatal se deu que deve pesar aeplõravelmen~ na prato d8lenhlhas não lhe esc~pe. . . . . _ , 

. balança das,cousaa publicas deste pail. · o Sa. $AY1o LosATo :-Pôde o 'nQbre deputado dizer 
O Sn. Baon:no dá um á arte ue não odem.os ouvir. ,. · · · : -- · 
o Si\. SAYÃo i.olino:-Senhores, nós devemos co~ · da eiras são as unicas que convencem; e ell expondo-as 

nhecer o que é o cora91lo b_uma:nó. Um precedente des- appello par~ a consciencia do todlla a-qusll$s pessoas 
. tes tem duas faces m\nto d1st_inctns; por um lado, com'l desinteressadas; appcllo para a consclencia publica; 
·que constituo.o govenw em posição de repeti-lo; tal se sejão os factos taes quaos se têm dado· de.vidamen\8. 
pniticou em-uma Qccasião,. .tal se ,poderá: prkticar em pt;j;8dos e avaliados. (Apoiados o rf1t!l&lmd~es.) _ 
outras e outl·as; e para isto. tentaçoe8 e. excitações ~llo_ U11 sa. DEPUTADO: ·- Mas logo que.a'dlsousSio ;desoo 
fa!\IIo; e 'POr outro lado, um precedente destes aff~ta da altura convenicn~e pafll se lano~~m. . pr-<d0$1 cl6 
essencialmente a outra yarte1 . deve pczar no ammo lentWiGS não merece cnns1der:çlo'~ < ' · ; . ' . : . 

de5la camora, tnn~o .no. sen\iao ou de bumtlba-la, de ·· - · · · ·· · 
.cootê-b debaixo do Jugo qu~ parece \er aceltado, ou de O Sa. hBStJ>HN'JB:..;.. .A:ttenv~o I ,a~~noiló I . . , ::. 
pÔ'! a na nocessldadB de reagir, de desaffrontar-:ee contra . O Sa. Sul.o LoBATQ: - ·E so-gündo ·a jus1a m'eclldl 

· o so,·ernô: e ontllo, senboreo~~1 que do colisões nocessa~ sejilo aqulletados os feito~rde · c~da um, ~~Uo ju-stiça se 
_ .. rlamouto nno &pparoccráO em aetrlmonto da Gociedude 'll faça. Tan~o dito. - .. · . · · 
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· , O Si\. 1\un~iao DE ANDRADA:~ Sr; preside~ te, â hora de_ atonia nos· e~pir~t~s, e._~epois dessa época_ principiou 
.adiantad~ \em.;q~ç· riie vejo obrig~~o a Jallár, ~- gravidade a I~ncção do prmCipi(f da autoridade. -

-_ dàs,consuteraçoes que ·1orão·sUJtUlas á constderaçãoda ~enhores, se é ·certo .que a acção do elemento popular 
, casa pe_t~ . nobre . dep~!M~. pel~ Riode Janeiro, a quem fm·~~cessiv~m~nte extremá.da, é _tambem c.erto.que a 

ora vou responder. a el\&_rglacom que esse.nob.::e áepu• acçao do eleme~to da _autoridade tem-sido ·dem_asiada e 
tadó aagredio ã par~i~liade, política a que pertenço ~e que_ ~ çhegado _o, te;npo emque" é _mister.e'stabel~_cer-'se . 

~~ir~r d~.'inelfduicú'~Q:,qlle- ·nno seja con:ven•ente si dis- governativo. · · _ · · · - · · 

o endido.:: ··rqgo-lhe -uieslli~.: que -r~clame. ,con~Pa.· e la; a questãór pois, torna-:se pura e simp es, é uma questão _
-porqu~ me. escapará antes 'pelo ~~fre,lto d~ ~ntlíustasmo de sincenàad~- da parte · ~o ministefio; e perguntarei . 
. d_e ,qu~ m.e acho possui~o (enthuslilsmo quc·ê fructo das eu, em taes mrcumstanmas -o pl\rtido liberal deve 56 
sensaçoes que_me : senti pelas palavras _do nobre depu• conservar em hostilidades para com o mhiisterio?·Vou 
tado), d~ que pelo desejo de otrend~\o. · a~alysar os factos, e della~ ~e~lizi.rei que não _era occa-

Sr. presidente, o nobre del!utado principiou ó seu s1ão de .offerecer luta ao n:untstcno aquella em que elle 
discurso disflgurando as intençoes.do meu nobre collega proct!rava estabelecer um dos pensamentos do partido 
e amigo deputado por S. Pau~o; Esse meu collega .e liberal. · 
amigo prlncipiou o seu discurso ' pintando quanto era Sr. presidente, quaesqU:er que fossem as r~zões que 
perigosa a dictadura de um 11artdo que pesando sobre lcvárão o" ministcrio a apresentai· a reforma eleitoral 0 
um gover~o qualquer _ o levava ~ hserum__ cégo ins~ru- partido .a · que pertenço devia acertar o facto; a unica 

v s c nc · cousa ara u~ attendeu como devia foi ue nes5a r -
senhores, quando üm partido em um paiz qualquer se or!Da se contm ão 1d as que sempre adoptou, que abi 
constituo de modo a imperar cxclusn•amente, a fazer se tncluia o magniflco principio das incompatlbilida
do governo uma machina, uma mola, um mero instru- des, tendo-s_c cm.tttira arredar a influencia illegitima de 

s rti · a eertos funcctOnanos ubhcos . 
.. pressão n1ais damnosa, mais prejudici:ll ao paiz., e, · e ecen O·se em ve.z d!l vo~ção por districtos, em 

.t~enbores esse governo não é ~overno, nem t.ll nome vt~Zda. votação por provmc1as hrava-ee ao governo a 
merece, ~ uma machina desprezivel, é apenas um aggre- necesstdade de lutar para não ser derrotado em uma 

m s ue es uecendo•se de sua di nidado rovincia inteira, or ile senhoras uando o circulo 
eSq_uecendo-so da yerda eira c da alta misslio quo um as c e1çoes. era ma1s vas.to, _a derrota era p;u-a o go
g()verilo é chamaao . a de~enil?enhar, consti tue-sA __ um vert_lo de mais funestos etTe1tos: quando o governo não 
servo, e servo vil de uma parcJ.ilidade céga pelo desejo podta contar com um triumpbo certo, lariça-.·a mão de 
de dominar a todo o transe. Eis, senhores, o sent_ido _todos os meios para não ser derrotado: agora porém que 
em que havia faUado o meu l'.Obro rollcga e amigo de-_ t~sses círculos se circumscrovêrão. agora que se-o.peo
putado pela · provlncia de_ S. Paulo ; ellc tambeiD nilo 5a.l!lento do governo não puder legalmente vencer em 
deixou de coil!eBSar que a posição de um go:verno.que . UI?a parte _ v~nçerá_ e~ outra, é de esperar que o voto 
asliu~e uma verdadeira dicladura acima dos partidos AeJa mais sincero, porqlle o go,·erno não tem motivos ·· 
era tambem perigosa, mas disse ·que ·entre os.o;es dous de intGrvir _ directamente n~ eleiçao -para.-se poupar á 
perisos entre o governo servindo C:le instrumento des- vergonha de uma derrota em uma provincia inteira. 
prez1vel· a uma uclalidade e o governo ~'Ollocacdo-so Eis 11 ~r~ndo ''antagcm da reforma ololtoral; importa 

· o feriria o -se undo alvedrio ao ella o fac1htar-se em maior ou menor numero a re re- . · 
prfmofro; mas declarou elle !lDda que esse facto nlo o sen aç . o a !I 1 eren .es parcta a es JíO t cas _ o palz, 

. aesejcwa, que .(\e~ava, quo queria qua todos os p~rtl- sem que disso resulte desar para o mlnlaterio; o mlnis
-dos tossem a\~ndldos, e que julgava que na actuali· terio propôz essa ldéa. e empregou todoe os esforços 

o v • ara realfza-la : essa idêa que pertencia ao artfdo li· 
Nas épocas · de luta, nas épocas dtt crise. por sem era , o quo em m n s o aprcsen a a e-sus n-

du.'ridll ·que 6 essencialmente preciso que o governo seja tada por um grande politico liberal, pelo Sr. Paula e 
o mala for.te possi:vellmaginar-se, di~o mafs, que o po· Souza, era nossa, Unhamos por ella pelejado extrema-
der qut lUsa lutas, nas épocas de cr1se se mostra fraco mt}l}te. . . 

- deve merecer os desprezos da naçilo, se nio é perfeita- Nlo deviamos Rois rec, ... . le uma lei que tanto de· 
_ mente justlftcavel mesmo que em ópocas em quo o sys· vJa Interessar ás idéas do !Jt• :·tid~ llberal. A. aJilança por 
· tema Jovernatfvo perigue o governo lanee mllo de meios tanto do miDistério com o parttdo llber&l feita . nesse 

· ia vuea · extra-legaes para restabelecer a ordem, pelo terrenQ da· reforma é uma alliunoa multo nobre. multo 
·:-mt~bQI aa oireum!llancJas excepciollaea da Juta ar.mãda1 .digna de esLlma. (.Apoiados.) · . · 

mufti~rv~et aUeàulfo o seu procedimento. O nobre deputado. pelo -Rio d~ Janeiro entoou bosan-
Maa,. aenbomi-pergunto eu: em 6pocas ordlnarias, nas á lei de 3 do De: cmbro ; adverlireLporem ao nobre 

quan~o Judo gyra iUl orbita das leis, que desculpas tem deputado que co-rellgiunarios tnuito Importantes do 
o sovefno para ~n\orpecer a marcha legal o regular dos nobre deputado declararlo esta lei perfeitamente lmpra-
partidost 1 · _. _ · . - tlcavel. . ' 

Seu h ores, a IDiDba theorla póde merecer a -reprova· Citarei a autorjdade do Sr. general André~s, quando 
otio· da camara, ·mas eu entendo que quando a luta é presidente de lthnas, que declarou que era IWposslvel 
extra-legal, "'lendo-se_ o governo diante . de · ractóiJ que encontrar um tão grande nu moro de funcoit\oarlos ha· 
tendem a des\rulr _ll ordem polltica t'XIstent.e, quando o . bllitado~ como o que exigia. a lef para.maoter a pol~cfa 
.governo qUe é atacado illegalmento não repello com na provJDcia ;.. outros indlv1dqos que tanbilo concorndo 
t( r a ess ata ueil não só é lan do or terra o ue are essa lei, e muito Importantes no pnrtid{) do. nobre 
mostra a sua ftaqueza, como se torn~ d1gno o despreio ep o, ec a r o ·e 
~s bome_~ sensatos. . _ - -E, 5enhores1 ba .alguem que possa Julgar salutar a 
(Cru.zao·s~ .clttferlmtes apartu.) reunião de at.tribuiçi)es :policiaes e judicuü·ias entregues 

- · a lndhiduos inteiramente-incompetentes P!lra desempe-
0 Sa.'PRESIDENTE·: - Attençiio I nhar funcçõesjudiciarias? Ha afgu,__em que diga que um 
O -Sa. l\JDEillO n• ANDl\.lDA. :-O nobre deputado pelo delegado CJU subdelegado tirado da clnsse do commcrcio 

Rio de Janeiro entrou em um_ nltros~êto politioo, elle ou outra qualq~er ·que n,ll<JP_tem oo~:~heci.~ento da legis
nos pintou essas épocas dec!)rridas 4e ,1831 a~ hoje!·~· laçilo é .compe,ente paya JUlgar, para 1~pOra pena de 

· E~ verdade qu~ nllo preci~ou a uU1m~ ~a\8~ maa eu a prlsilo a qualquer indlVII!uo'l· _ 
pvssc marcar como erra se aoba1leternnnada na h1stor$a _.Assim, pois, .. ~ão aob() ' raz~o no nobre deputado de 
pQlltica -~o Brazil • . De. 183l _até 1~ domi~0\1 o p~nGa~ mostrar-se tllo adverso ao {>fOJecto da reformaapresen
mento·populart que elevou as tuaas -thoorias até á8 um ... . tada ~elo Sr. mioJatro . da JU&U.Qa J!Or motJy-o de querer 

-n:ias alturas possfvela; ·de 18~i a 1885 bot,lve uma especle · tocar na lei desde Dezembro. _De~laro que não vou em 
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. ' ' - . . 
· · servar da:) idéas apresentadas por S. Ex ..• · 

:~ qsn. BARBOSA.:-.. Mas essa separação foi. 

sam p • . . , 
um má~ ·habito quo tem adquirido, e de que espero 
cl'ora âvante se corrija, de tornar-n·Js rcsponsaveis por 
aq\ülto que não praticámos nem applaudimos. 

. Entraodo na questão relativa á reforinn eleitoral, •de
. cl&rou o nobre deputado quo o quo convinM .verificar 
era sa cssll reforma Unha sido feita do um modo conve
niente : perguntou-nos se approvámos o modo porque 
tinha sido . realisada, se sancciomiroos o de:~acnto que 
julgou tinha sido folto à camara pck> nobre pr~idenlc 
do conselho. 

. ' Declaro q_uo julgo muito legal o modo por qyo.passou 
a reforma eleitoral : olla passou por todos os tramites 
le-gaes~ foi aP.provada pelo voto destn camara e po!o 

·· vOto do soriado e sanccionado pela corôa. Qunnto ao 
. · ~5acato. que o nobre depútado fantasiou, cu o julgo 
' antas filQu <Ia sua itJ?ágiuaoM do que real . . Não p~sso 

·crer. que a cam<~ra hvessll cahldo em tal grao do abJeÇ
ção que fosse desacatada pelo ~odo po~ que o nobre 

' ' o 

. ':"~ 
. O. Sa. RIBEU\o bE ANDRAJ1A : - Na · opinião delle o 
projecto não admittirià emendas, julgava nece~ario que 
:Passasse tal 9ual; entendia que cómo esta'Va' elaborado 
é que poderur produzir melhoramentos no pai~. · 
·.' Parece tambem· have.r escap'düisado muito. ;ao-nobre 
~~ utado o· pfo_çedimento do· rHilite presidente do- con; · 

nnti~parlamen~r. .. 

o Sr.. 1\lBRÍ~Ó -DI Am>uoA:- Cumo hnler retaolo 
odiosa ? O nobre de ut.ado d e • 
mento do systema napoloonico entre nôs, acompanho 
as-suas proprias palavr!''~; mostrando quanto é lnflln· 
dado semelhanto receio. Ds inl.orprotaçilo lltteral das 
proposlçi'ie!l do nobre deputado • .- . · · ... 

O 'S1\. 6'-A~lo LonA.1'0: - Isto ó odioslssimo e indl~no 
do se profer1r. .. · · · . · 

0 Sn. PRKSlDBl'frE :-Attonçi\o I 
O Sl\. S.ulo Lmu.To :-B' uma ga·avo e e.troz iofurta; 
O Sn. lhnBiao. l)E ANDI\ADA :-Indlgnlaslma ó a propo-

sição do nollro deputado ; e agora cumpre-me advert.\r 
ao nobr~ ~oputado que dc .. ·o usar para conúg<f ds .um .. 
modo tdaas modernúo, como eu pratico com o nobre 
deputado; aUàs perde o seu t.empo, porque eslou dls
post" a l'epeliir taes as~ressõeo, 6 mllis de uma vez te
nho mostrado que o sea 1a1.er com toda a energia. 

O Si\. Su'Ão Lo:BAtó :-Não esteja adulterando as mi• 
nhas palavras. . . 

lhante dcsaéato. a. IB a • .: . ND AD :- 'lgana-se re ou amen e 
·. O_que yi, e o d~c1aro ?Om muita franqueza, foi um 0 nobre deputádo, enunciei fielmente a sua .proposição, 

fàcto .. muato nor. runl da_ "··tda ·P.~~ . .,. lamen.tar. dos J)O.vos q~_e 0 .quiz destazer os seus receios; desde o princípio eu 
- ~ dtsse que l'CClamasse quando por Ventura CU não fosse 

adoptão o systema ·represe~tativo, 101 um mrmstro a muito exacto na exposição d_as su. as idéas. , . ·· 
corôa dizer: (( Eu declaro osta questão, questilo de ga-. 
binetc-: julgo essoncial·a reforma eleitoral para obter O Sa. SAYÀO LouA.To: - _Estóu reclamando energica-
um grande melhoramento pat'll o paiz; faço delta qucs- .mente r.omo o nogocio merece, _ . · 
tão de gabinete: se não a Yotartles, ou se retirará o ini- o sn. 1\lBElRO ·i>E :ANDl\ADA:-Pois então explique-se·. 
ni.st~rio, ou appellará para elle. '> • . Não estava o nobr~ Aqui.não ba n menor inJuri~,sogui á pista as suas pala• 
p1o~tdento do conselho .. no s~u dhetto fazond<? està de vras. Não pos~o .entender a qu~ vinb~ 0 nobre de(lu-· 
clalaçilo? Nilo_ podia dtzer a camara quo fazta questão. ta.do ameaça.r~nos co~ 0 fant6sma do systema uapofeo:. . 
de snblnclo detila matorla ?..... ·mco, se não e exnota a mterpretaçi\o qu~ do~ a suas pa~· 

O SI\. s.ula Lon.\TO :-Que niio admíttia omei,das... lavras. De· suas pD.lavras resulta ·que se quena estabele-
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cer no Brazil o mesmo systeD1a:;~ e~·a isto o que o nobre !Q'ão ha ~or ora'~~' decidido por parte do mi~isterio 
deputado receiava do governo actual. ·. . ; que mani(este que .. eue .quer. renunciar o.seu program

O. Sa. SAYAO LoBA TO:-....:.. Não, senhor, eU referi-me . a ma. Se!n duvida em todt!S. as províncias do imperio não 
quadra critica de todo 0 11niverso. . podia ter.lúgát: completa e inteiramente a ex_ecução im-

_med.iata 4o programl?a do·govcr.ao, porqt!e então dir-
0 Sa. RIBEnú). DE ANDI\ADA:- Se se referia á· quadra se-h1a que·· elle.quena uma-, reac~ão ampla; o que se 

critica de todo o universo sam receiar o estabelecim.entó deve esperar 6 que ello paulatina~neote va fazendo me-
o mesmo sys ema nap ' o i . . . . . ' . . - . -_ . . . oram~m. os que lre as po:nçoe omens aas u as cn• 

a que veio essa sua re!Iexão. Mas; emfim, o nobre depu- carniçadas do passado, quo não podem comprehender a 
tado procura explicar. as suas pàl~vr~s. de mqdo <I,Ue ~odet:açJo das opiniões. .· • : .... 
não podem ser entendtdlls em sent;do htt~ral; e assun Senhores a i}uestão para o artid6-liberal sobre e~JLe 

aux1liou com todas as suas forças e fez passar no corpo s . . . 
legislativo a reforma eleitoral, nós damos um~ <:lemons- O SR. SrQUBIRA QüEIRoz.:--A minha eloquencia é tanta 
tnção evidente de gue ~emos em mira u idéas e ~ão os como a sua. 
· · - htt<:utlcamos a nossa vontade a von-
tade do ministel'io; mas esperamos, ten o · em: v1sta a 
exposição do seu programma c a manifestação que fez 
ado t.ando o projccto da reforma eleitoral, que ellc. o ha 

ar erfcitamonte. Se o não desem enhar 
ter--nos-ha como inimigos leaes e . ec1 1 os no campo a 
batalha-· 8(} o desempenhar, ter-nos-ha tambem r:omo 
. alliados' decididos e extremados nos seus nrraiaes. 
(Apoiados.) · 

O Slt. SIQUEIRA QuEmoz :-Veremos. 
0 Sn. RIDEIRO DE ANDIU.DA :-E em presença do facto 

da reforma eleitoral, até que esta lei seja reãlisada pra
ticamente de. modo sincero, ou que seja sophismada, o 
quo fazer? 

Esperar até ,QUO j)OSs~mos . applaudir o espectaculo 

lamentar uma nova detepção. 

. . 
quem o ignore; mas emquanto o nobre deputado· não 
se encarregar · dosta missão não responderei ao- sêu 
aparte. . · 

julgo que a face actual que tem tomado.os·.Jlegocios pu· 
blicos seja unicamente obra o feitura ''do' ministarío, 
j~lgo qu~ elle ~ncont~ou n~ _espirito 4a poiJulação pr~
d1spos1çao par~ que desapparecesse~n as luta~ encari:u
çadas dos partidos, sem que comtudo se l'eQUtlciassa a 
luta v.aciflca das idéas : màs entendo qu~ o m.fnisterio 
actual tem .concorrido muito para um estado tfto -pros
paro, e que por este facto merece os louvores .dos Bra-
zileiros. · ·· · · · -

VozEs :-Muito bem. 
·s · s :- fica ãdlada 
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Na sessãode 23 de ~laio, pag~ 48, col. 1 • deixou de ser in~luido o seguinte 

PARECER 

tr A commissão de marinha e guerra, examhan1o a. proposta do govúno ~obre a 1i:tiiÇão das forç~ de mar 
p ~r a o anno financeiro de 1857-lS.."lS, e áchando·n. conforme com a5 necessidades ·do set;viço, e com a do 
aono de 1856~1857, é de opinião que se approve, e por h:so IHonverte em projecto de lei com a seguinte 
formula: · · ·. · · · · • 

.« A assembléJ.l geral decre:..S.; 
· c Art. 1 o A !orçá naval para o anno fl;umcciro quo hn de correr do .Jo de Julho de 18.57 ao ültimo de 

Ja11!lo de lb58 conetará: 
· • § (.o Dos officiat!s da armada o das demais classe~ que fôr preciso embarcar, conforme as lotações 
àos'navios, e cstado·maiordas divisõea navaes. · - · 

• ~ 2." Em circumstancias ordinárias de S,<XlO praças de mnrinhagem c do pret dos corpos da mari;. 
ühii: emba~~dos em n~vios armados e transportes, e de f>,<r.Xl em circumst~ncias e:'(traordinarias. 

• ~ 8.o Do corpo de itq)e:i'laes mnrinhciros, d. ns companhias do aprendizes marinheiros crcadns p_elas 
leis'anteriores, do bata.\hüo naval, e da companhia de im11eriaes marinbeirJs da provincia de Mat<r-
Gro~so, continuando a a.utorisaçiio para clcn.l-as ao seu estado completo. · . · 

" Art. 2 ... A força acima mencionada serâ preencbidn. fWlo~ meios autorisados no art. 4<> da lei n. 613 
de ~l ..ie Agosto d<J 1051. . · 

., Art. 3.<> Fica revogado o art. 3" da lei n. i.14S de 31 de J~lbo d.e. 1&1Q, na pa~te em que m!lnda computar 
em ma1s uma 4• pr.rte, para a reforma, o tempo de serv1ço mthtar aos otncu1es que serv1rom nas pl'o
"Yinclas do Amazonns e Mato·Gros::;o, 

• Art 4.o Ficao revogadas quMsquer dtspostçoes em contrariO. 
c Paço da camara dos deputados, om 21. de Maio de 1856.-Góes "Vasconcellos.-Peràm tia Silva.-

&llr:s. » · 

Na s~ssão de 29 de Maio, png. 86, co L ! • os seguintes . 

PARECERES 

I( A commissi\o do marinhn e guerra, examinando a propostn de ftxaçi'io de forças de terra para o anno
~nanceiro de 1857-1858 apresentada pelo respecti':o minis!r.o e .~ecrdario do esta:·Io dos ne~ocios da 
guerra, e achando~ a conforme com a ao nnno nntenor de ll::\:Jü--18;)7, e adaptada é.s cucumstancms e con·· 
veniencias do paiz, é de parecei·.que entre em discussão, con\"ertida como vai om projocto de lei pela, 
fôrma. I:!P.guinte : · · 

« .A. Bssembléa geral decreta : 
• Art. l.o As !orças do tei'rl\ para o anno financeiro de 18m~ 1858 constarãõ: 
• ~ 1.• Dos.officiaes dos corpos movei~ e de gua~nição, dn. repartiç~o ecclesiast.ica e dos corpos de sauàe,. . 

d.:' csta.do•mator de l• e da 2• classe, de engenheuos o de estado-mator general. · .. 
• § 2.o. De _18,500 prsçns de pret de linha em circurnstaneias ordínurins, e de 26,000 .· cJm eireumstaneittn 

e'draordmanas. · · . · 
.. ~ S. co De 1,0-!0 praças de pret em companhias de pedestres. 
• § 4.o O quadro dos corpos arregiment..~dos é inaltern.vel mn qutllquer das circumstancias : a a.ltclra

~iiu que a.s forças fixndo.s.houveretn de soffk·or em rdaçiio ó. essas circumstancias, terú. lugar por~ugmento 
ot.. diminuição das praças de pret das companhias dos mosmos corpos. · · 

«Art. 2.a As forças fixadas no artigo antecedente seráõ completadas por englijnmento voluntario, e, no. 
insutliciencia. deete meio, . pelo recrutamento, nos termos das disposições vigentes. 
. •: Os indivhluos qu.a .assentarem praça voluntnl'iamonte servin\õ p0r seis annos, e- os que forem recru
tadus por nove annos; · · . 
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. << Os _ voluntarios, além da çratificação di nr~a iguai ao ~olilo i~ teiro, oü a9 meiõ soldo de primeira v raça, 
em quanto forem praças de pret, conforme t1verem ou naoserv1do no exerc1tó o tempo marcado na let; ner
ccbe:ráõ, como pre.mio de engajamento, ul_!la gratificaç!io que. não . exceda a 4006; c . quando conclaiium 
seu tl3mpo de surv1ço e forem escusos, terao uma <lata de t.erra de 22,500 braças quadradas. · 

(( A quantia que exime o recrutamento do serviço continúa a ser a de 6008000. . 
· rr O contingente necessnrio pnra completar as ditas forças será. distribuido, em circlimstan.cias or-

dinarias, _ pelo município da côrte c pelus pro\'incius. . _ - . · . · . · 

de 6 de Setembro de !8-)0, o tempo quo os officiaes do exercito servirem nas provincias de Mato-Grosso 
e _do Amazonas. · 

<($ala das sessõés, em 2S de Maio de 1856 . ..;... Pereira da Silva.- .ltf. P. di Salles.- G. Vascon
~~cllos.n 

« r:"oi presente á .commit;~ão do ncgocios ecclesiastic~3 urna pctiçiio de difTerentes moradores da fre
guewl de S; Francisco Xav1er do Engenho-Velho, pclhndo a c1·eação Je uma nova freguezia com . a 
dt:Hwminação de- Fregu~zia de S. ChristQviio-, e h1wendo esta au usta camara rocurado ouvir. 
pelos cnnnes co , . · ·- ... . ... :l o wcesano cerca a conventcncta ou esconvem~ 

. cnc~a da medida egi~Intiva que se reclamn. na citada pe_tiçi'í?, tev!i em resposta a .mai!l explicitn annu~ 
encJn do mesmo prelaao, o qunl se por um lado par~c~: lilchnar-se á força das ob)ecçoes Ol'POstas pelo 
l'arocho do Eng~nho-Velho, que de m•ldo mui claro desapprova a nova creação, or outro lado cedo 

: · c · ·. • i s c o, q o o promov.~r o ma1s posslve -o nugmen o o r.u to rvino . 
e o 1>rovcito espiritual das almas, que silo as cnusas moth•as de to.es divisões ecclesiastir.as, conforme 
as dt:-;posições flo Concilio Trid. sess. 21 de reformut. cup. -1 o . 

Etn pte3cP.;a destas breves consld. rar;õc.:, e do t>XUlllo' retlecthlo quo a commissâo. inlitituio sobro a ma 
teria 4.ue lhe foi ~ubmettitla, é uc parecer que esta camaril. adopte a s<>guinte · · 

,( A assembléil g•)ral rP.:wlvo: 
« Rl!:SOLUÇÃO : 

« Art.. l.o Fica creada no municipio da córto mnis uma freguezia com a denominação do- Freguezin do 
8. Ohristoviio..;_, a qual comprehcndcrá o territorio que o governo, de accordo com o bispo diocesano, des
membrar da freguezia d~J ~. .Fr:mcisco Xavier do Enge:nho-Velho. 

Art. !?.o O mesmo govúrno é. autorisauo a designar a sé de da nova freguezia, tendo em vista a com· 
ritotlit.lnde dvs povos. . . . 

« A.rt; 3. o l<'ieão rãvogactas todas n.s disposições em contrario. 
(I Sala das comm1ssces, em 28 tlo Maio de lS;Jü. p-;-nto de. t:ampos. A. J. da Silt•a. ,, 

<c A's eommissões reunidas de Ct)nstituiçiio e justiça crintinnl forão presentes, com officio do juiz mu
nicipal t'tti 1 o1 vara da córte, de lG do corrente mez, o trnslado do processo crime ein qua é autora a justiçl\ 
c réo, entre outros, o b1·igadeiro MRnocl Joaquim Pinto Pacca, deputado á assemblea gerallasislativa, 
pronunciado nos crimes de fa.l:;idade, p~rjnrio e estellionato, e ao mesmo tempo uma exposl.,;ão que 
o réo dirige â. u.ssemhlén geral, no intuito do mostrar que o teor constante de sua v!ds, o os t~rmos do pro-
prio s~mmario em quo se acha implicado, provão a sul\ innocenc.ia. · . 

«No dl~sempenho da tarefa que lhes•foi confiada, as commissões reunidas virão-se embaraQndas, jt\ 
pela falta de dados prnticos que lhes servissem l\e gnia,jú pela-divcrgencia de idét~s notada em os indivi
dues mesn1o os mais competentes enutorisado:-;, _relat.ivumento á extensii.o da faculdade quo conferem ' ti 
~·amam os nrts. 27- e 2~ da constituição e quanto ao modo do exercêl-a. . _ · 

<c Qualquc1·, porém, quo seja n Vllriedntlt1 de opiniõos sobre a matcrin, uma idéa, que parece superior a 
tQda davidn e contestaçiio, vem a ser-que a camnra, sem cuja ordem nenhum de seus membros,O. vista 
do nrt.. ~7 dn constituição póde ser pl'eso, e á quem compete pelo art. ~8 decidir se o proce:;so organisiidó 
contrn nm deputado deve continuar, e sor elle ou ni'\o suspenso do exercicio de suas funcções, tem neces
sariamente o direito tle apreciar esse processo em seus fundamentos e com relação aos motitos osten
si-..·':ls on occulto:; que o dêterrnin!\riio, e assim como póde resolver que não continúe, impondo-lhe ~er-
ttno silencil), ou rosi a sem sus ensiio das func ões de de utado nã rbi · · · 

qu~n o, azen o menos o que tsso, reconhecer quo o deputado commetteu, sim um crime, que o inhibG 
de mwrcer suas funcções, mas ni\o tantos, nem precisamente os mesmos que o juiz dn formação da calpa _ 
lho attribue. 

u O juiz que fórma culpa a um membro da camara pód.e, scientA e caprichosamente, sob a pressão do 
.espirito tle partido ou servindo ao plano de qnem quer quo seja, desviar um deputado de sua camara., eu· 
volvel·o em um processo absolutt\mento injusto, uias tambem é possivel que nn. auseucia de motivos d<!i!Sa 
vl.'dern, sct~ mó. Ynutade contra o deputado, o juiz do processo por erro de intelligenéia, á que todos estão 
sujeitos, ou por qualquer outro motivo, aprceie mal os factos o as provas, e faça da lei ao caso occurront9 
umu ap{>!icnçiio que, por níio ser fructo da. opprcssüo o do capricho, não doixo de ser offtmsiva da loi 9 . 
dos ditmtos do deputado. · 

« No. primeirn conjuncturQ, a nttribu1çno que a camara t t>m de zelar, sua propl'ia dignidade na indepen~ . 
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dencia de cada um de seus membros, lhe dA sJm controver;;in direito de proteger o depiltado pondo termo 
ao proce15SO, ou_ mandando-o pros_eguir sem sn:;p?•)S!io das funcçõi;s legislativas elo . . iiiB__in.bro pr_oilünciaLló. 
Se essa deducçao do art. ~8 àa le1 fundamental e mcontestnvel, nao parece ás comm1ssoes reuntdas menos 
fUaldado; na S.:Jgunda hypothese, O direito de 1:eduzir a camara 8.ú seu verdadeiro e jtisto valor uma 
imputação incxacta ou exagerada qnc se tenha feito á. qualquer de seus membros, poi·que sendo cf.rto 
que em virtude da immunidadc consagrada no art. ').7 da constituição, não pódejúniais o . deputado, fóra 
do caso de fla~rante delicto de pena caoital, ser prcs:) pcir auioridade alguma som ordem de sua camnra, 
a esta ue umca tem o dirJito de det ·rmin ·· .- ~ · e a faeulàade de 
ava tar su s ancia mente o merecimento dos autos, e decidir quül o crime ou quaes ós crimes precisa
'"Oente co~mettidos pel_o deput9;do, afim de resolver a respeito d_!l guestiio da. prisão, sempre subordinada 
c dependente da Jo arttgo da le1 penal em que por Yentura esteJa mcurso o nccu,;ado. · · . . , 

• A lei de 1 ~de J~Rb.o .de 18t3 determina que .o art.liO do codigo. do .PIO~esso~que-se ao jul~a
mento dos cnmes tndlvtduaes dos membros ~la assembléa geral legtslattva, Isto e, que üo· respectlvu 
processo accusatol'io se observe a mesma ordem que tem lugar na accusa\iâO dos membrós das camarnR · 

·pronunciados em crimes de responsabilidade, e na dos :ninistros de estado e conselheiros de estado, com 
a differença de que, em vez de cvnilnissão accusndorn, aecusaró. o procur2Jor tia coroa, soberania e fa
zenda nacional. Ora, a Jai de 15 de Outubro de ll::S·!7, deLerminando a maneira de proceder contra os·mi
nistros e consulheiros de estado dá tão amplad 11ttribuições á cainara para inteirar-se do crime ou 
crimes arguidos, e dccretsr a accusação com os seus cffeitos jtlridicos .. um dos quaes é, em g~>ral, a 
prisão, que não .sa comprehend~ como recusar á camam, no raso de crime indiYitlual de um deputado, 
o dir.::it•> de examinar o merecimento dos autos e fixar precisamente o delicto pelo qual deve ir e1lo s<'r 
julgado no senado. 

· « Ness-e prc:>uppósto, e assim resolvida a questão relimiuar l ue uuturRlmentc occurrcn &o . ~ 
antes de entr n ma ena su nw It a no scn üxamé, as commissõ~:; de constituição e justiça 
criminal, depóis de lerem attentamcntc o·J.>rócesso e exposição que lhe forão remettidos, vêm apresentar 
á camnra o seu parec(;r a respeito de tal obJccto. · · · · 

· <I Fnlsidado, NerjuriQ e cslt>llinnato são os ··rimes attribuidos na pronuncia ao brigadeiro Manoel Joaquim 
. Pi.lto Paccn, cputa<lu á assomblêa g~>rallegislu.tiva. 

(I O exame õo processo conven~e flUe o brigadeiro pronunciado está incürso no crimn de falsidade, 
provisto na pítrte f)a do art. 167 do codigo penal, elu facto de ser uma das seis testemunhas , nc se 
propuzerão çom seus-jttrtt · · · · n m es amen u nuncupa tvo rl:l~ou 1ec1 amento 
fantastico. · E por certo as asseverações e liiligcncias que em sua exposição faz o deputado comuro
mettido para se mostrar escoimarlo de crime neste facto prineipãl da impntaçiio, querendo per:>ua:lir ·quo 
ouvira do enfermo, á quem se nttribue o testamento, ns palavras que enccrraYuo sua ultima vontade, 
cahem todas na presença de provas c indícios qu~ patcilLc:io unt drama tmlido pela fmllul.l nisso que s~ 
pretendo inculcar um testamento nuncupativo. . · 

« Quanto ao perjurio, as . com missões entendem que no caso 1le que se trato. niio ó crime que se 
possa considerar distincto do de falsidade; por(~Ul\nto, .CO\ Ulll test9.tnenLu IIUllC\l}>llt.i\'0 ima~inario; as 
testemunhas que depoem na rsducçiio delle :\ pubhca-fórma concorrem p<H'â a fu!sidad<' perJurando., c 
só perjul'<UH.lo o podem fazer. Logo, o perjt<no quo om tal hypothcseó o meio indispensavel dn com
m~ttor·Se a falsidade, uii.o e crime dist.mcto da mesma falsidnlle, eomo seria absurdo no caso de homi-
cidio . ~r etrndo com armas Jefcsa~ fu1.er Ja lllul'lO . um · · · · · 

o :1so · e armns pro u 1 as. . . 
« Confirma o argumento que acaba de deduzir-se a simples leitum de. pnrte 5• do nrt. 167 do 

eual, mas se . alguma duvida . restasse, seria por cerio dissipadn pela · disposiçno do arti o 
' e • ., ' ' - • • • . • t t .. 

(( Oru, a pnna de perjurio em causa civil ó de um mcz n um anno c multn do ;) a 20 °/o do vulot• da 
causa, quando a de falsi~ade é de dous mczes a quntro amlús, alóm dn1nnltn de 5 a. 20 °/o do damno 
cnusadll ou que se podena causar. · 

" o perjurlo, pois, que é castigado com pena mEnor quo a fülsidade, não pode, á vista do art. 168 do 
codigo penal, tlgura1· como crime di~~iuctu deiln no caso em que,;tiio. 

" As testemunhas do supposto testamento nun:mpa~ivo, a prete:do de melhor se lembrarem da-; pnla
"Trqs que diziiio ter ouvido ao .te:;tador cnf~rmo, tom{m'lo o expudicnb de escreve l-as em um pnpei, quu 
todas nsl:lignárão ;. depois, cl:egada a occasião do reduúr·so á publit:a·formu o imaginado testamento, 
foriio llO juiz, e perjurando, conformá.riio as declarnçües, .::ontidas no referi1lo papel. Dahi tirou mot.ivo a 
pronuncia para separa\" o put·jurio du falsidade, descobrindo esta no papel qnú couLinha taes declarações, 
e aquellé no jurament,J falso, com quo forão ollas confirmadas perante a nutor .dade competente. · 

«No entendei·, p.1rém, das commissões hu equivoco na pronuncia. O papel n que se ulludo n:io, era nt•ln 
podia ser um te::;tamcnto fulsó, iiü1s uma sitnp!es nota, ou se assim se pót.le dizer, um · symbolo para su 
ligarem e reco.nhucerem ns testemunhas no plano sinistro que tiuhiio em vista; foi o jut·amcuto que prc~
tariio no juizo da provedoria o neto que realmente cunstil.uio, no quu estava ao seu alcuuce, o delicto 
de falsidade de testamento. O papul c1'a em si um ucLo uu perfeito, q uu nãu co1tsti ttth\ fahlidnllo por uüu 
poder ainda fazer dnfnno. St (alsitas inactrun adhuc im]Jt:l'(t:ctmn cadat, qwmiam nocendiJ.....-idO"'l1~~eaa---
non est. c1·i?nen qt(,i fals i objectf.t,e tant·wn subsistit. legwn at1imativedio?wm et{ugiet. · 

11 Assim, pois, entendem as commissões que, jtu·;dicnmente, niio é possivel r>ept\rar aquelle pnpel em 
que as testemunhas nssigná.rão-se do juramento prestado ulteriorm~ntu, para fazer do primeno tún 
delicto e d0 segunco outro: ambos os netos se ligno, ma::J o segundo é quo propriamente constituo da . 
parte dus testemuhas o crime do falsificar o testamento. . 

<I Trtltanllo agom do estollionato, pensão ns commissões que n coexistcncil\ desse crimo previsto no 
~ 4•• do art. 2ü4 do codigo penal, e do de fnlsida:lo púlos fact.os expostos no processo, é inadmissivel: 
sô um dos dous crimes subsiste, e este não póde ser senão o de falsidade do testa~nonto. As comn1issões 
yão expemlor algumas rofiexõeu em abono do. seu pensam~nto. 

c A falsidade e o estolliortnto, segundo o diroito romano, siio crimes nffins, com que alguom arma ao 
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damno <lé outrem por meio dn rrnude, consistindo a diifeten~a. qur os distingue, em que o crime de falsi
dnde tem ttm titulo, um nome nalei, e o estellionnto ahrangetodli o nrtificio fraudulento sem nom<:', sem 
titulo nn mesma lei, como se vê do Digesto Liv. -17 tit. ~O: Stellionatum objici posle his qui dolo 
qttià f~ce;-u;tt, sciendum est, scilicet si alíud crímen non sid 'l''od oójiciattw: .. Et (ut generatim 
dia:erím) deficiente titulo criminis hoc c1·imen locum habet. 

~· A no;;sa antiga lrgisla•;ào cdminal seguia ns disposições elo direito· rornano, · conformo attesta 

«E parece que a nossa logislaçiio{lenal vigente foi tambcm nesta parte decretada com M . alterações pro
prias da civilisaçào do tempo, á im1tação do direito romano, quando, depois de designar vo.rias especies de 
falsidades, trt\ta do estellionnto no art.. 26-~. comprehendendo nelle quasi as mesmas especies que aponta 
aquelle direito, e terminando no § 4., do mesmo artigo com uma generalidade semelhante á em que 
elle envolve o crime de estellionato. 

Se na prec··dent•) snpposição não hn engn~o, n cons~qucnéia é que n fraude do deputado pronunciado, 
t<.:ndo um no:uo e um titule no codigo. qual o que se deprchendo Jo art. lf-7, constitue o tdme de falsidade 
wio o de estellionato, que suppõe em geral o emprego de artifidos e astucius do que o mesmo codlgo 
não tinha feito tilcnçi'io. . _ 

1t A razfio que dá a pronuncia para declarar o ré~> incurso n·> crime de estellionat.o mostra ao contrario 
que tal crime não houve em face da lei. · · . . . 

cr l'~is o que diz a pronunda : " Esta provado o t1sk1Honato, pois quo tacs falsificações o perjtlrios so 
commcttôrl\o r-om o fim sómcntc de tirar aos herdeiros Cl}llacterncs .o direito à herança. » 

«E o uechamao .to do art. 2L\4docodi o eriminaleslellionato? E' em crnl todo e tm uer arti ci 
(1·audulc11to. pelo qual se obtc117ta de outrem toe a a .~ua (m·tuna, ou pq,·te dei • ou ~uaesque,· ~itulos. 
Estn rectacçiio dn. )d móst.rn que ~ crime de estellionn.t~:_.qnn elle defino presuppõc dons quesitos: .lt•, 
'{Uü a fortuntl ou btulo;; qucu burlao pretende haver estcJao em poJ~r tlc seu don0; 2°, qun esto,tmba1do 
wr machinn õcs do autor do crime C'ltr~ uc-lhe todn a arte do sua. fortima ou uacs( u~r titulo . E 
ahi vem o dizer-se: Ir~ e$tellionatu dolus const:11sum Ül domino ,·em fl•adente pemtus vítiat. 

Cf . Agora pergunta-se; a fortuna ambiclonttctn e os titulos t!o llnadn a que se rdere o processo o>~tiWtio em 
poder de tnos herddro~ coliactoracs? Era dclles que se prct.!nuia óbLor cs,;n fortuna o esses titulas? Não, 
a (.Jrtuúa c os títulos qu•l constitui~·) o. opul\mta ~ertm•;n aqt?-i csta\·iio em poder da supposta viuva do 
finndo, e o que sú prt)J\•ctava no dt7.t'l" do. pronunc1n com fal::>tficnções c p,!rJurio!'! oro emba.raçnr que os 
lH'rdcirüs collnct,,Jrllü:-> exist.~ntes emPortl\gal tivessem conhecimento <los !!t!U!J direitos c viessem recc
lY r dessn fortunn e de"ses titulf)S a part.o que porventura lhes tocass~; queria-se suffocar o bom direito 
quC~ acnsl) tives~cm t\ hernnç.a por mc:o de uma · falsidade, mas nito obter dellcs. cngantm1o,os com um 
artificio sem nome, títulos e bons d~ que outrem tinha o gozo e n P•>Sso. 

~t Ni'i.l) veríficou·fHl portat;lt•), no cnso fignrado no processo, estcllionoto, conrormc o§ ·lo do art. 213-i do 
cc.'<li o enal; o ue houve foi o crime tlo art. 1Gi',Pll falsiJn.dc parn cnusar damnu a tl'l'ceiro o r meio de um 
ltõupposto tes nmen "nuncupa. tvo. 

" E, pois, conclnintlo a~ coinmissões reunhia:s do constituição e justlçn crhninnl, são dg 

~ I.o QuQ «.9ntinile o .E!~~osso du deputado ~fanoül .Jonquim Pinto l'nccn por crim9 do falsidade. 
« 2. ~ Que deve o me8mo <lcputado ser snspcnso rlo exacicio uc suns funcções. 

"a.o Quo sojn preso. snlvo o direito t\ f\1\1\\ll· 

" Sn\n. dn~ commis~õcs dn cmnnra dos doputad.:•s, 23 d·) Maio do lS~'ti.-Za~hnrias dd Góes tJ Vasconctl
los.-Diogo Teixeit•a d~ .\lact:do.- José .Antom'o Sm•ait·a.- Lui~ Antonio .Bc,-bosa.- Jeronym.o 
]t{m·titiiano Fivueim tlt .. Uello.-José Atltonio dd J{(7yalhcTe.Y Cast1·o. Ci>tn restrictõos. • 

NorA.-Estes pareceres forão extra h idos das respectivas a c tas. 

Typ. d~<, HYI'l?OLITO Jost PlN<ro & O., IUQ do Hospido, ~0.) 
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