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-CAIW DOS SRS. DEPIÍiiDÕS. 

· -: S~s.sào em 2 de Ju'lJlo •. 
-~= .... 

.. RE5~ENClA. .. DO Slt.. CO :'(DE DE BA.Ei-1:;~1)~. 

SUMJ~:.utiD.- &vpeàirnte. Pretençao'· dos emprtif~Os da 
(llCUldaáe de S. Ptzulo.-Negoco"-',t/Mt~t!S;.-Porull.o 
ao guarda rtaci<>MI J. da S. Guilll4ril:t.f.·--. Ordem <to 
dia.-Refornui e!titoral •. Diltcur•oo dos.Sr•. Dro.s \'irim 

· • GA&imir.IIMGdurdra.-Orçamcnto do Imperio. Diecurao 
da Sr.Lm.Wlp~. 

A's onze horas da manhiis, feita a ch11mad.'\, achíío- se 
p~l!imtas os Sre. conde de Baepend. y, Pereira · P"m. to; 
Caudido Mendes, SoJ.Jes, Gon~v"' dq. Si\yq;· Monteiro 
de BIU"l'OII,_Pacheco, l..ameg<>, Jlocha F.~o.-.Cãsl'miro 
Mad.lln~iro, Brêtas,.Cunlui Mat~; l'obúuiLeite, GaViio 
Poh:õto, . Sé. c Alblll!timtue, ~llvmo · Cavalcllllti, ··. Ma7 
chlldo, Clllt:t P.l:1to, Tei:l:aira Soarei, Teil:eira Junior, 
.Tolo Paulo, Dod'ili:lguea Silva, Pin~ da Mendonçn, 
Landul~o, barno do Bom-J~m, C~uira Leite, 
Coelho do C!lStro, Barho~ d&'Cunh11, Dias Vieira, 
Sorgio d4 MoOG<lo, G=in de .Alli!eida,Ahneida Pare~, 
Cbagu doAl1dndc1 Pinto deCa.m_pos, TAVI!.:C6 de Mello, 
baz:ilo elo MIIDIIInguape, &rros Pimentel, Be!Icr~, Lui~ 
C!lfloa, Ferrcir~ de Aguiar, Franciaoo CIUOpos, Serra 
C=!ro, ~· do Sottu Peixoto de . .Aze.todo, Pa6s 
Barroto1 S<ltt~a. Loilo, Paula SlUito», Villela Tav~~res1 Hl!llriqaoe do Alme!Ut.,. Uan011l Fornande•, D&nbs, 
Mondoa da· Cllata, ' Canio, Pàdzo llfoni%; A.bel1rio de 
:B:lto, F. Oc=.vS=, Pai v:>. e Pedreira. · · 

Compl.r1le<l!ld0 depois o~ Srs •. Sil.lDpiÜo· Villlllla,A=ujo 
Jor~, CostA Not'ell"l!., Viri.Ato, Au~to Co~, PAc
~ o T~•Homelll, abre-li<.' uessílo ás onze ·hora» 
e meia. 

.comparecem depoi~ de :àberta :à ~a· eis "Sn. blU'iio 
& Porto-Alegre; !;.,,.;~a, Nebiao, P~os, A.thayde, 
P~ ~ta.noo,. ~aointho de Mmdonça, Jagua.ribc, 
Tosca.n? ,BarTeto, .CasteJ.lo. Branco, Cyrillo, · .Ar.!.ujo 
Lima, Lima e Silva, Martlnho Campos• De!phiuo"de 
Almeida, Baptista. .Manteiro, . Silva Miranda, .Alcant!.rn 
l!{achado, DliaJ:te Brandão, B=dão, Diogo Velho, Be
!W:rio,.R;,esoBa.m!6, Ilenri'iJles, ~toÇhavet,.cFer-

.. ~des da . CllDh&. X.,..~: de ~~ Pa~_de· 
-----sõiiZi, Pauta "Fõiieea,. -Bello~e~., bariio de 

'Mená, viseonde de Cr&na:tagibe~ ~-de Olivei~ e 
Clllhclrot; · , ' · - :\" :· •: · · _ ~ - · ·, : 
·r lida·e.~:a:.ma.lantecaàcnte.. 
o -s .. ~-l~~~i~-àã ~~do ~te 

. ~~- . 
.· .U=ollicio <io ·~ta:!A·do lmpe_ric>, anv~~ o rc
.queêD\e:.to ~·q'líe 01 empregaa~ da aclmiiil&tr!lçio do 

correio é!a pro>ineia do .Pimhy pedêm :mgmeX\to de 
se11• '<CilCimentos. :..... A''.COIIUXliMilo ·de pensé'lel> e ord.J-
uailos. · .. · 

Ontto do rileSillo lninis.terio, informando sobre o re
querimento de João'·l!çtist.. de. Carv:tlho,.,o:!lici&l· d& 
~tàrià. de estado dOi negocios. do. im~. ·~
tado..J:)~Jr .di)Çreto dJl 5 de Mà~o do anno f>a.s~ no_ l.u-. 
gm;.dc l' o!lii:l't.l ~dita oocretaii~t de ,.e&~l>; = vir
tuile do disposto no-àrt. ~ ao deeteto n. 2,36() -~~ 
dat:l.- A quem fez·a req'liiili~· . · · .. : , . ..· .. ' 

Úma represe11tllçio dú~· ~p!ll a~· ~ilia ·<Li 
San.t'A.nnn da P!"':mah~bs, J>r'o?lld"! de M'~~-Grosso, · >; 
pedindo a creaçuo do um colleg>o eleitoral.·- :A-.' com- · _.,. 
mislliio'de estatistlcs. · . . ·. .· - , - - - \. 

Outrs d<~ c:amsr:J. :iou:uicipal . da villa ·dQa I.en~s, 
provjncia di\ Bahia,. pedindo a creaçio de um -i!<.Uegi•" 
.,lmtorlli Ill\ll.Della .villa, .. ou .a tranuerencia.do ele .Swtm ' 
ú:abel.-A'· tne5ma <lo:lllmÜ!I~. " .· · · · ·' 

.. Um requerhneritOds·{)ráeiD Tetceira. de S.FnnciBco 
de' Al<!is da cidade do Rio~Granoo; ... na llTO-vincia d.e 
S. Pedro do Rio-Grnnda. ao Snl;-pedmdo a c:one~são de .-.;, 
oito lotetiaa pm-a editl~:de m:na. nov111. ·. oapetla.-A.' 
commissiic.-de faunclA'. . · . . • ,._ · ' ' 

Outro dà inn:indade de Nossa.~~ da C~dalaria 
desta côrta, declarando 'lUC, posMl.indo em bellB. do nliz 
a importancia da 40:000S, reíer~se a diopomll& '!lie pe
dio ., impox:tancia; de ~oo:ooos •. ·-A' commissllo. a qUB 
.e!t$ aJ!'ect.o ~te negoc1o. ·,·~ •. ·: 
.. Silo lhios e app:ova.d'oS ·1eni debÍte ·os· iiegaintea pa:z:a-
~-c.-: . -·.~,?t:: • ' ~~-:· ·•. ' I . . 

!'~ETENÇÃ-O.l)OS EllPJltGaJ)1)5 D.I-.. TACI!LD.o.DE Dt &. PJ.IJLO. 

~A ~~l;iio de-~·e-o~&dOII, ~ li~~ 
r"'luetimentO -.qiie a&. ~os da .. fAcn1ihde ela .. 
ditei to de S. Pal1lo ~em: a.ilgmento da' seus cmlenac!Os; 
e n.io eneoiÍ~o doi!al:iieutoa 011 Jnfonn~ que a 
h&bilitero ... dar: um r-= esclaz:ccido, precisa. .que 
r.obre o objecto do meomo~mento · 68j• ouvido.· o 
gQTemo com. a po:llivel líi:en\4de, . .. - ·.·. ·· ·· ·· : · 

c Pa"" ih cam~ dos A.,;.;;••~-.. em 3o-de· .Itmho <lo ·c ·. . . 
1860: .!.:s,l~•no-Cii«iii:itriF.W"~---;-;;..'-Tn'lQi@--· .-. 
JonMachado.~ ·· · " ··.·-~. , ~. - · ·· ·· · 

!P-GOCIOI .• ~.lJIS·.: 
~·- • . · •• ' '.:_ . . • '!.· · . .. :'' •• ' . . 

··.& i'oi~á-'aiô"ã. -ti~.~ 
aeopitntJHsatlctdsa._.:da --~ê .Wm
resa~ •~ttl~~-zoõbldaBarra 
ele Na&ub&; -~te ... 4" ~..elifl.onl da 
provinci• da Panhy,_ olo Nort&; • a, h h i 

. irAuul~ regular todO o proc-.o ütonl,,caatra ~ qal 

·-
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SESSÃO EM 2 'DE JULHO DE i860. 

l!enhu:ma rcclamnçâo tem bA~'do, é d~ J""'ec~ que .eja 
a <liu e1eiçiio approvw. 

• Salo. das eolllillisf<io,., 30 de J=hc J.e 1860. -
Villila Tacart.v.-L. P'dreirn. ~ 

Lê-f<l, julga·•e objcctc de dclibcr:t~ão, c "C:Ü a._ iln
primir pam cn=~ na ~nlem dos trnbalhos, o proJecto 
com que conclue o scgumte parecer : 

• Foi p~te :í. commis.«ío de pen~ e ordcn:tdo<: 
a 901>ia ao decreto de 19 •1• Junho do <:am:ntc anno. 
pe!õ qu3.l foi conccd.icb A rcr.•ão xnnunl lle 200$ no 
.roarda nncionn.l dn :l' companl1i:> do 1• bntalhiio <lo 
;;,nniciFio dn capital <In prm'i.nci:t de Goyro:, Josü ci:. 
Silv:t Guimatâ\.OS~ pe~ r:u!io de fe aeh:uo o mc~mo gn!lr
<h aleiiado ~lo fcrim<!lltO gr:><~ que rec<lbeu na cux.'t 
csquerdn,!e~to per um prcro n:t occesi:ão em qne p!>ror
demdo comm:u~d;mte ela '"'orhdo. caclêa acudi:\ ::ocon
:flicto qua te\"C lu«.n:r 4!1\u!C OIIIC!'mO pr~o e o carcereiro; 
e .:ulp:.11ndo !1. com~issitO de i.lfcl!'L :1. ju~tiç..a ~ conccsj!fio 
d.~ referido. pcneão, pelo mGti~<> que o. d~tcrrninou, c d; 
parecer que l!<'jll. elln. nppro.,nd<>, c FOT!I. ~>to >ubroctte ::. 
consi<lerar.:to <h e:unar:~. o .egn:utc prnjccto de te>->
luç-:io; 

• A :ISSCmblé:t gera.! rc~o1"e; 

c Al"t. 1. • Fica nppror:tda o. pcnsfto amn1:tl de 200S, 
concc<lida. por decreto de 19 de Jullho de<te :urno •<> 
:;uarda nn.cionn.l da 2' compall!Ji:~ ào 1' hat~lhiio do 
mnnicipio cb c:1pital cln prc>incia de Goyo.z, J"•~ <l:t 
Sll>n Gnimnr-Jes. 

< Art. 2. • Ficã<> rc,·og:.dns ru; ili•ro•i~'S em con
trario. 

c Paço da c:tm:t.r.~. tlos deput:ldos , em 2 ele Junho 
de.lH60.- Silcirto Cacal1:ur.ti de _.tUJ{IfJUt!r'JIIf:•. - .Antot1io 
J o•e .'llachado. • 

O S r . Sampaio Vianna (pol~ crdem):-Sr. ]1Ie
siilente. n:1. ~ossfto de 31 <:e !ll :úo Ultimo mo.ndci :i lii""'" 
um re~nerimento pcdin1.1o pelo mini~tcrio <lo impcrlo 
lll!!Umas in!ormaçües. E<t<ts inforrnaçüe• naJa tính:io 
àe

0 
político, e muito monos rle hostlli(la<lc; erüo npcn~s 

noQ:ee:s~:.\rjns po.ra. :\ d.iscus!ão do orç:tm(!nto, porque~ 
eomo membro de uma à"' commis!üe• (a primd ra) :t 
quem inçombe propôr :i c:un~ro. os mciu; de -pro,•er ao 
deficit, entendi nt-ceunrios certo• e$el<>recimentos P"Tll 
h:thilitar n commissüo n prop\tr t:uvez alguma~ reduc
o;Ucs na dcspczo. do n:oinistetio do imp~io. 

S~o decorriuo• n.:~is de 30 diu• ; c niio tcn,lo nind:1 
,•indo ~us informa~, infonn.:í~iit~ que cu, p-J.l'tl. :u:
cclcr:lr>U.'l -:inda, limítoi tiiO->(•mente a tlou.< rumDl', per
que e~sti~o na. c~~a outrns fobro o me..t:.mo ::a....;!ump~o
até :i. c!pO<:a ncsígn:tda por mim ; niio tendo viu<!o css:1.s 
inform:>çUcs " té este momento,~ comc<;!l11do hoje, cGmo 
V. Ex. ~:>bc, n discussiõo do or~mento d" d•spcz:• de> 
midsterio do U,Jll!lÍo, ett ~ n V. Ex. líecnçn. l'"m 
r enovar o meu !"'clido, c mc>m<> por:t l'<llicitnr de 
V. Ex. nl;;t~mA pr?vidcnc i:t par!l que t.,,,. infon»n·· 
~~ões .,..Ctlll&o, porqn~ '!lÜO nece:e~ari!'ls par!L a. d~cn!:sio 
do orço.mcnt<>, em que '"!\mos entrar hoje. 

i.imjto }lnt emqll:l.lltO n csus pa~,.,.a., o meu pedíuo. 

O ~ •• ParJOt~:t.:~"Tl: : - ~cnhuma r ro,.;ticracl!). pu~~o 
<ln' :korcn do 'luc rcd:unn "Sr. depu tudo. O h011mdo 
me1nl :ro pGde r<!Ilovur o •eu pediu o, m:~• h :~o <lc >cr !"•r 
11:eio <lo Ull1 requerimento :~prc~t:.clo :>a !Jora comt.e
tentc. 

o Sa . s ... ~.l\0 YJ .. SS4;- Creio que o mea rcq!lc
rimcnto '-erbul poderá prool:uzir o cficito que clel;cjo; se 
todavia :t.Stim n:ío :).COntecer. 11ii<.' terei remedio K'll;!o 
renov~r o requorimcilto por c•cripto. . 

O Sr. Jlin ist ro do l mperlo (peh ordem): -o 
hObte depntaào pel3. Bahi:J. fe2 um -requcrill'cn!<l :í. e:t>:l. 
p:uu qnc >e oolicit:o.s"" do miniotcrlo Jo imredo iu!or
maçves áccrea da con.p:mhi:l de n:.vtg:tção do Am:uo
nas. E sUs informaçiiel devem cb~ ã c:~>& !Joje, on, 
<l.tl:mdo muito, amllllh:>•, po"l~ j:a."" ~:otpe<li. 

Creio que rom e= t:q>li~o o nobre deputAdo ck-.c 
ficar $ati!feito. 
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PRD1EIRA PARTE DA ORDDI DO DIA. 

IU:t"'OftX.l. ELE.JTOR'-L .. 

Continúa " 2' cllicuseüo do art. 1' do projecto que al
tera di.,..,.;o.s ili<po6içües dll. lei n. 387 de 19 ele A~osto 
de 1846 e deerel<l n . 842 de 19 de Setembro de 1855, 
com as emen<las apoiadas. 

S~o lidas '" •egnintes emendas : 
< §. D"or:> em diante o.s pnrochi:t.< dar-::-co tnntos elei

tores quantos forem • ~·. multiplos ele _trinta ..-ot o.n.tc::', 
tom:tJ:L }'O r bo...<e :i qu:llitie:tç"O que lõer\"10 paro. O. elelÇ<tO 
de 1856 • 

< ~- ~~• parochin.• creadas c installadas posterior 
mente :!quelln deiçr.o , ob>cr\":lt-•e-hn a mcsrn:1 regr:t, 
tom:mdo-•e I""' b~ o numero de ,·otantcs dcso.nnexn·· 
dos; <lo me.-mo modo rrocedc:r-.e-h3 p:tra redncçõ.o_.:o 
numero <le elei:.oros nas po.rochi:ls que ti\"ercm soffhdo 
•k•m••nbro.çücs. 

c ~- A qn .. Jificnçiio élc ;ot:lntcs >Q tcri, l11::o.r de 
quo.tro em quntro :umv•, c <Cmpre no tc rce•ro do.. rcs· · 
pccth·a lc,:;i~l:iltt.:ra.. snh~ quando ~ con..~uêo?-a. da 
irrc,.ulnrídadc. c mc~.tlidat1•,. pr<L~cad:.s pel:ts Juntas 
'I"~ Íilk-ndoras ou pclos con~clho• municipo.es, o g~
vcrno nnnullar os trnbalhos e m:mcbr quu proreda~ 
immedia!atHente nes.sa.c; pnr~cJ-,ia.s c municípios :t no \-"!1. 
qu~lific:l(:iiO. 

< §. Os que em gtáo de recur! o forem <k-<:lllr!ldoS 
vot:mtes pela rcla1,'lio do <li•trieto, niio !'Oder:io •er 
c:<cluidos da li•to. de "Cotantcs da respcctivn. p!U"OChin 
d=tc n l~gisbtur:L, •alvo por mudança pnr:!. .outt'o. 
parochin, perdimento Jos d írc1tos políticos em "Ctrtude 
ilc •entença. 

• lt\.);os collel!io• eicitoraCl' >(•poderno tom.1r parte nn 
,-eriti"cação de poderes os clcitorc; cujo• <liplorno.s cst i
,·crom o.~d!!llndos pcln me>a ]':trOchi:~l prc;;idido. pelo 
jui:.t de fr:l.Z ~:.th. votado d4l d~tricto da n1:1:X:i2. e reunidO\ 
n ll!:ta .. 

< Coo~tituioloo collcgio, porém, podcr:i. tcl!lllr conbe~ 
cimento de quo.Ofouer rccl:unn.çücs apresent:~dns por 
outr'"' pcssons q_uc·~e o.ttribnão o direito ou q_unlídades 
d e eleitor per algutun parochi:t. 

~ §. D:t ,·cri6a~ção dos po<lc~C!' nos collc:;io; elei
tor.lcs ~c )~,"r.)r-.i um:t :tet."\ ~pcd:ll c mui circumstan• 
ciada ilc todo o occorrido, assiguada J.>cl"- mc!:l e por 
totl o~ ru::: (!lei tores. prQse.nte!;. 

c §. To<ln c qunlquer r~ni:Oo de dcitcre!', coro o 
fim de eleger •CJ>ador.,., clcputo.<lDl' ou membro• dns . 
as,.,mhlcl:ls pr o'"inciael' íóm do edilicio legulmcntc de-
si!!nndo, ou não prc.idi<l:\ pel:l. :tutoridndc competente, 
b,~,·~r-ee-ha. por "junt:ltn<!llto illicito, c nullo qll:lllto 
:~hi pratienrem. 

< §.. Nns cl.:!iÇll(!.c; p:uochine~, 1ogo que Í•jr reccbid:1. 
dos >"<Jt:lnte<- a. rC!'pcctl\":1. ccduh, ~ri< <:<UI immediat:l
mcntc rubrica.U per um dos sccrct.'lrio,; ou e~rut:l
dorcs ouc f,;r d~ign.ado pelo jciz de f<IZ , Q •ó depoi• 
disto Eêr:i en~"'io l:uiç~da Jl:l utoa.. 

"' ~ .. Toàcl5 os crim~ que for~m ~OmtD<:tti~ D!lS 
1;~;:-ej:t• o u edificio> lcft:tlmentc dC"i~os no neto <h 
cl~i··~o, npur:lciio .te "o tos 011 (!!;Criptur:<;c:lo d:ut ac-t:..<, 
•·:rf.o p11mdo" ~om o durlo d:os r-cn"" e'tnltclecich.~ nc 
coJ.j,~:o <:rimln:ll para c:~ da um d Qft mcsnJOi-1 crimes .. 

~ S:~lo. dru; """";;.:f, 30 de Jnol1o de 1860. - Francisoo 
tlt .. h"~·· .. t tbaydt .. ~ 

O Sn. Pn.E>II>>.:~-n:: -Alguns <lestes pnrngr:>phos não 
~iz.em rcrpeito ::tO :1rtigo em di..c:.cuJ.s:io; l'lla.c; , como ~eri 
dit!icil fnzcr :lgorn n~ di>critnintos,.;o dcllC6, vcu sub
mette~ todos :10 :1poi:uncn1<1, m:l! H> entrn.riü em clis
CUSl'ÜO :tquclles q ue se rclcrem :10 mesmo :1rtigo. 

As cmcnd:l.l; ~o :tpoio.da• , l>Cm eomo as f<!gllin.tes: 

.. A rcre=tc· oe :10 fin:1l do § 3· do :u-t. l' do pro
~~to s uh• titutivo o regninte:- Com tnnto que adi.""tm>cin 
.ruio C..'<i:C<h de :>O leguas por terro..- J. A. Sor<<it"a . -
Ftnt.irtJ.. Jt! .Ag~.Aiar .. - Torr~~-Ho11u:m.- Dias Vitira .. J> 

c Emend" r aro. ftt ~olloc:~da onde con,ier; 

~ ~'-S íregu~zins que dist.:lfeii!. il.n sé-!e <!o mnnici.piç 



·.-
mais i!e quinze · Je~a~ seforp)ar! umcollegio eleitoral 

. .c{)m 0's respectivos eleitores, uma :vez . que· :seu ,numero 
sejá,dé doze para cima.,-,'- L.: Gados. '" 

. < Ao~ 9' do ai,t., 1'. do proj~ct'o da ~o~mi~s~o es
Jleciitl accrescente-se: - Far-~e .. h a . a d~stnbmçao do 
numero dos eleitores pela regra de proporção, tomando
se por base a qualificação anterior ao desmembramento. 
-Cruz Machado. ~ · · . ·.· 

< Projecto substittÚivo·: c.., ·A_ 'assembléa geral resolve: 
< Art. J. • As proviticiiis do Amazonas, Esp\ri to

Sánto; P!iranáe Sarita~Catharina dàrão doU:s deputá4os 
cada uma á a'sserilbléil. geral. 

< ~ lo" o goverl).o,.ouvidos os' respectivos presidentes, 
rlividirá as referidas pi:ov.incias. em dou~ districtos . elei
toraes, cada um dos q)laes, 'elegerá um deputado á 
assembléa geral. e onze membros da assem bléa legisla-
ti v a provincial ' 

• § 2.' Na divisãoogoverno' grioydatá o estabelecido 
no § 4' do art. 1' do decreto n. 843 de .19 do Setembro 
de 1855, e feita a divisão só por léi pod'erá · ser alterada. 
· ·• · ~. 3. • Nos districtós em que a disseminação da po. 
pulil.ção ou as distancias difficultarem a reunião · dos 
eleitore~ e:m , um só cpllegio, o·governo designará os que 
deveráõ compár o districto; com tanto que nenhum col-

. legio sejanienor de quinze eleitores, ·nem em distancia 
inferior a quinze leguas ao que estiver mais proximo. 

< E ata disposição fica extensiva aos districtos actual
mente designados com um só collegio, verificadas as 
condiyões expressas na primeira parte neste paragrapho. 

< Art; 2." As liStas 'dos eleitores nos districtos que 
tiverem màis de um ·collegio eleitoral só. deveráõ conter 
um nome, o do deputado a eleger, ficando nesta parte 
alterado o § 10 do art. l' do citado decreto de 1855. 

• Art. 3. • Fica supprimida a eleição de supplentes de 
uetratão os§~ 6" in" fine e 7' do mesmo artigo do men

cionado deereto de 1855. No caso de morte do deputado, 
de preferencia pôr outro districto, de escolhiL para se-
11adór do Imperio, ou por qualquer outro motivo, pro
ceder-se-ha a nova eleição de deputado no respectivo 
districto, dentro d() prazo de se~s mezea, segundo as 
distancias, sob as penas decretadas no art. 12Bda lei de 
19 de Agosto de 1846 para os que demorarem a · eleição 
além desse prazo. · · · 

c Art. 4.' O governó designa1·á· o numero de elei
tores que devera dar cada parochia, tomando por base 
um eleitor por 25 votantes, e re~ulando o numero destes 
pela qualificaçilo feita em Janeiro de 1859; não po
dendo em caso algum o numero de eleitores exceder a 
um terço além do que cad>t parochia deu na eleição de 
1~56, nem nas futuras a um decimo do que cada paro
'chia tiver dado na eleição proxima anterior. 

~ Art. 5. • Quando em qualiJ.uer collegio eleitoral se 
apresentar mais de uníà turma de eleitores pela mesma 
11arochia, só será admittid,a a tomar parte nas Eessões 

, preparatorias aquella cuja eleição tiver sitio feita na 
· · · matriz 011 no editicio designado para substitui-la, e pre-

sidida pelo juiz tle paz mais votado. ·· 
< Se màis de uma turma tiverem sido <eleitas na 

matriz, ou . edificio designado para substitui-la, mas 
11enhnma dellas tiver sido presidida pe~o · juiz de . paz 
mais votado, Eerá admittida a que tiver sido eleita no 
dia ·é hor;t devidamente marcados·; havendo duvida so
bre esta cireumstancia, nenhuma será ·admittid.a. 

~ ·E quando ' concorrerem duas ou mais turmas, os 
votos dos respectivos eleitores · ~erão apurados em. se -
parado, fazendo-se de tudo ' minuciosa declaração na 
acta. 

< Art. 6. • Nas incompatibilidades estabelecidas no 
~ 20 .do art. 1' do. referido decreto de 19 ae Setembro 
de 1855, comprehendem-se os substitutos e supplcntes 
dos ~ueccionarios nellas designados ql1e tiverem tido 
exerc1c10 em quálquer tempo, · ou· que, juramentados, 
estejão · babeis para o mesmo exercício ; e bem assim 

. os. inspectores·das alfandegas; administradores de mesas 
dll rendas, collectores das. rendas geraesou provincises 
e os promotores publicos. . · · .. . 

.< A in<:ompati~ilidâde cessar'á depois de decorridos 
;;ets mezes da· demissã() · dada ou obtida dos referidos 
cargos. . 

< Art, 7. • Fi cão alteradas, no setitido da presente 
resolução, as disposições da lei n. 387 de 19 de Agosto 

' 5 

de Ul46 e do' de9reto n. 842del!!ô,e S~tembro del8S5 
· e reyogadas ~s que lhe forem c'ontra~1as; :, ... , . · . 
.!~ . P;aço da can;tara dos deputados, .30' a~>Junho ,de 
1860.,.,.-L, A.. (!e Sampaio Viar11ui. ~ .. · · ·· . ;, 

< Supprima<i-8e os ~~ 1", 5' e 6. • .. . 
< ~ 1' Silo conservados toilos os distrieto~, ô,e .. c#jo· 

collegio central as matrizes de cada freguez1a. não i!ls
t arem mais de vinte legua8, de sorte que ~eja fa~il, a 
reunião de todos os eleitOres do distri.cto. . . . '" 

< ~ 2" Nos municípios .cujas villas distarel!l i:nâis,de-
. ,vinte. leguas das villas vizinl:)as estabelecerá ó gover):w 

collegios de vinte ou· màis . eleitores. Estes municipios
formaráõ' districtos' que <).êm · dois ou tres deputad.és,. 
apurados os votos em cáda uril dos' çollegios, e scll'n
n;a~os á vista d~s. a_ctas r,espectjvas pela, ~cmn~.a . !l\u
mclpal do mummpw mais central que f?r deslgnl\dO· 
pelo governo. . . . · . • ·. . . . · 

"' < · ~ . 3. •. • Nos. districtos de 11ID sócoilegio que 4e-
rem sómente um. deputado, os eleitores votaráõ em dons 
candidatos; ficando depucaclo o 'quetiver maioria .rela
tiva, e supplente o immediato em votos, o qual·süb
•tituirá ao depu.tado em seu impedimento temporario. 
Nos districtos que derem mais de um deputado;· os 
eleitores votaráõ em tantos candidatos quantos forem 
os deputados que o districto tive!." de dar. Os que·.obti
verem maioria relativa serão proclamados ·deputados, e· 
os immediatos em votos serão supplentes para·substi
tuirem aos deputados em seus imped-imentos temporarios. 

< Na falta absoluta de qualquer deputado, ou pôr· 
m.orte, ou por ter optado outro districto, ou·ter sido 
escolhido ~enador, ou por qualquer outl·o impedimento 
perpetuo proceder-se-h a á nova eleição de um deputàdo , 
pelos eleitores do referido districto em que der-se a vaga. 

< ~ 4. • Não obstante a regra acima estabelecida, na 
província do Rio de Janeiro terá a sua capital um·eol
legio.·ao qual concorrão todos os eleitores dos tres clis
trietos do município neutro e os do districto de Nit·he
roy para elegerem quatro deputados, formando · e~tes · 
quatro' districtos um sómente e ficando con~;ervados. os 
mais districtos e cada um com o seu collegio unico, . 
no qual ser{• eleito cada deputado conforme o ·~ 3." 

« § 5. • Os dons districtós da cidade do Recife;. da 
província de Pernambuco, os de Olinda, do Cabo .~do
Páo-d'Alho, formarãó um só disteicto, que deve dar· 
cinco deputados, concorrendo todos os eleitores ao ·COl
legio eleitorál que o governo marcar na dita cidade .. do 
.Recife. São 'conservados os clistrictos de Goyaniia, V,ic
toi:ia e Rio-Formoso, dando cada· um o. seu deput11do· 
eleito no co1legio respectivo. Os outros · districtos do 
Bonito, Limoeiro, Garanhuns; Brejo e Boa-Vista 
poderá o governo reunir em Clous districtos, que · dêm 
dous ou tres deputados, como fôr mais commodo:-.aos 
eleitore;. A freguezia de Serinhaem fica pertencendo a,e 
districto 'de Rio-Formoso. 

< § 6.' Os dous districtos da eapital . da província da 
Bahia e o de Santo Amaro formaráõ um llistriéto gue 
dê tres deputados eleitos no eollegio eleitoral da c~~ade
da Bahia, no edilicio que o governo marcar. O.s : :~is
tdctos da Cachoeira e da Feira formaráõ um dist:ticto 
de dons deputados eleitos no · collegio eleitoi·ál da éiil'ade 
da Cachoeira . . Os districtós de Valença e Nazaret}í ;for
maráõ um districto de dons deputados eleitos no:. :çol
legio eleitoral da cidade de V alença. Os outroS' 'dis
trictós õerlio reunidos em'.districtos mais ext~nsós. que 
dêm dous ou tres depu,tados. · · · ;; 

c As freguezias do Conde e Smit~ Antonio da Qcloria 
ficão pertencendo ao districto do Tucano, concor,rendo, 
os eleitores do'()onde ao collegio da Abbadia. As'fre
guezias do Santíssimo Sacrament.o ~e Itapal'ic::. ~. de 
V era-Cruz ficão pertencendo ao dtstncto da capitaf da 

·.Bahia. O gôverno restabelecerá os collegios de S\l<Ilta 
Rita, Campo~ Largo e Remanso ou l?ilão·~,Arcado, ,.' ,, ( 

< · ~ 7. • Os districtos. de Aracajt\ e Itabayana fonna
ráõ um districto de dons deputados, eleitos em unl só 
collegio eleitoral na cidade que o governo de~ignar~: 

< ·~ '8." Na cidade de Maceió haver.:í. um ·collegio el~i .. 
torill, ao qual ·concorreráõ. os ele1tores de Mac.etó, 
Ala."'ôas,· Pioca; Santa ·Luz1a _ do Norte, Camaragtbe,. 
Porto de Pedras, Pilar, Atalaia e S. Miguel para .çle
gerém dons deputados que deve dar o districto assim 
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·er.bbelecido • .As outra.~ {l1li'O(>hi~s dt. di~ provinclà. for· 
~~ri<; wn listricto de tn5 def1ltndos. · 

< ~ .9. • As mcçmpatibiJi.da.ies ~l>eleeidsll no t 20 
·~ ~to de 19 de Setmnbrode·1855. eomprebendent 
os scbstitutos do• emp<"eg<uios nelle d e!ignados· qne 
tiv~rcr:l e;<ercido os CIU'gDII re.;pectitDS ,;cis· meiés· àntes 
d:. eleiçZto prlmal'ia,·e em qualquer period,o depois de•ta 
:tt~ <:oneluir-se a ~ndaria: Esb regrs compl'ebeudo 
.., ew.pregad.os elfectivoo qu~ se demittirari d&utre> dos 

. fieÍs me~ anterioni ás eleiçõel!. · 
., .§ 10. J..'iuo i.. entoA ·de t»ulta os eleiiQ\'e$ q_ue n;;o 

'!Oillp~· no• ~o• e1ei~, o• sDpplCIItes que 
·fall.:~= 118 .juntao 'de <j'llalifie:oy.õo e áa usemb1éaA 
,....,.,b.iu, -o QS votantes que deix= de· aea.dlr I. cbn
ln:ld:t :10..< eleições municipw:.. 
• < .PaÇQ da cnma.-a elOS deputados, . 28 de Junho de • 

.1800.--c.uimir».S. Nadurtira. • · · . 
< Artigo. Os >llCmbros do. etltnnta dos deputado• c 

- <[:u; :assemblw provincin,;S niio pOdem, dur:mte a le-· 
«i•.btura a que putcneore11>, e um Mno df'pois, ser 
:nome~dos po.ra empregos ou commi>•Vé& <tUe vc:mçiio 

· estirnndio dos cofres publkcs geraes ou pr~vinc!aes. 

< E'l<ce,ptu;;o-se de•ta regro. ?S seguintes empregt~s 
. ger2es: 

< As missV<• dit>1omaticas e::<tr:IJ)r.Jinnri"'<; 
~ As presidenei11s ·de prov.illcia; 
" Os CO;nm8.lldos·lllilitllres de terrs e mar; 
" 0s ln~es ue dl1eetores-ge:r:.e5 do tbcsouro ; 
" 0:. de direetores-gernes õ.os minist<:rios d!l justiç:l,. 

·e::tc:w.:;eiros o .marinha.: . ' 
< o ae oll!clal-tnnior da seenot>d:l d:. gue~ ; 
" Os dn directGres-g er=s d!l< repnrtições do . correio, 

tcrcc.s ;,ublieao e Íl:1Stl'11oçiio primaria e .JHK':mduria da 
oeii~~ .. . . . - . · . 

< Adgo. O• membros da <amara do.• depllta4os e 
d;c; o.ssemblé:.~ provinc.io.cs 'l."" forem. cloito_s, ~endo jâ 
enl;>:e;pdos (lllhlieos, ro terno accmo ou.l'romOÇiio em 
. vi;:t~u~. de preeei.t') expresso .de lei .:mterlor, e.nlUICn 
poàcü perCeber llll,"lJJCD.to de \-cllCimcntOS OU gozar do 
a~t~seuno de. VUDtagcns q ue fot'<!m "o: :!.dos ·dnfantc n 
legi slntum 11 quo pertencerem. 

• Artigo. Os inembros dn. c~mara dos .loputndos c 
d:t.< 4..-emblw pro,incb "" dumnte o.legislatum A que 
per to!::c:erem, e nm ""'·- Jepoi~,. 11:10 J,Qderiio ""lobrnr 
<:om o• ;:ovorno& geral e provinciaes coutr~to• de qual
que::- 11:1.~ do• ~uses lb~ pos~iio 1'1'0\'ir lucros Jl"• 
~Wli<l~io•, uem receber do• mc.,no• go•crnos conce•M$ 
)l:l.r~ C~lprez!\S inciu•triacs, :;a.h·o• o.\ din.:ito• gal'llntido• 
'Jl'Or l~i no inventor uu introduotor do ilwcntA~> utoi•, 

.. < S~1u dM oc~•ü().O , ~O de~ Junho !lu 18~0. - Tito 
Fr<>~<'•J dt Almt id!: -A:rrrda 1'aica, - ,,.,.,j.,ira !.ti/r. 
-.,.F. Oct<~Pian<~, -Jtarri .. /<4 Camt•or.~ 1-'. Cutnp~,.
..fbe~~"Jo d~ ·Brílo, ':..... 1.4nduiJ•I•o Mtdrn.lo. - J. J. Jo"•r·. 
ft<md:. da. Cufllul.- Jfnnorl Tr!,Nir" Suar .. . -P. A.Jf~. 
d;f!.d., .-M. C. da Rocl<a Ff'ilnro. • 

ÚCIDtérn .peltu o proJe<:to em disms~ii? slgumas ma
didu rehtti.v..._ ao mõdo pr-tic<nk exetcero e1eitor o di
nito 'tlle lhe faculto> o·nos;ot>&Cto fua.drune~ttal, Je 'tO

tu e inter> 'ir ll4 eoeollu dos repn:Hntutm da D8yio = 
cW~ara· ~porari& r a ·ao& ·m~ià é poru!lto. pura
mente regalll!»eiJtlll', da ordem <hqu~lb3 . que poãea: ~r 
deeretcdus, modifiê:ldas" oli · refcmn~du n!l.S legül».tnns 
ordina"?~· (Áf'Oiada•:) ... 

Ui<,. :Vot:: -:-.Sobre isto não h:1 duvida • 
O Sa. Dri.s.:V1Era.... :-N'io <llçando assim o projecto 

sol:re liroilll$ e attribuições da cu.mar:1 .ào.s deputados, 
Delll ácercs dos dircitcõs políticos e incü~l.du:1es 4<> .cid~
dôio, como ~tlirmar-•e que eUe olle11clo e slter& as con
diçües.de eiliteo.eio. .da c:aman,. nu '"'"' rel.:l~ com o 
podcre,.eco.ti'IIO c e<omo corpoelcito~~ . 

. Ac~ao "" refere o nobre depzltado a condiÇúes de ex.is
tenci!l da eomars dos deput..-.do~ fOm dos limites tra
~dos pels ooD.,titniçio do lmperío! Niio. o creio. Con
:tiomdo de Ullla !oi regull\ml!lltar . o -modo. prstioo .das 
eldçõe& e a Jesigna~o c;lo numew •ãos .deputa<los, s. 
nossu CO<U"..itulçio te~>onheeett com mnlta · sl\hedm:i& 
qne este "osumpt.. ·, V3Ti'lvel w •e11 ~po~rEeiçoa.'IDtl!lto 
como liJI circumatallcl:u. do paiz, niio .podia ter a fixi
dez e ptrmaneucl.o. das.~po•'l'üca gao deeretll-ea,· ~ti-
vu "condi~ do ,ele.itorado ~ da.elegibilidnilo. . . 
Ps.>~ mal• .adilmW<los que o no3~o, de educ::açiio po

li~ica mwto Jniis dea~~nvolvida, tau .le~o sobre o 
procesao elei.ton.l. u vezes em annos .. O'C.ecê$Sh'os. 

A F.:r!U!'4, por exemplo, oó no . período ·aa reataura
ção ·Jiil'eréce-nos aobre mo.teria eleitoral •~ leis t.egnin.
tes : de:; de Fcvereirode1817,de25de!>farço.de iB18, 
de 29 do Jo:znh4 de 182<\, de 7 de Junho .le 1924, de2 
do ?.f.Uo de 1827, de.l2 de Julho do :1828 ; no anno de • 
l8ll) a de 12 ·de Setembro..... · 

o Sa. s.xP.Uo Vu.~'I.I.:-Em ml\teri.s. da govérno 
repro;e.,tati ~o os exemplos da Fr'auç;.. nüo silo os me
lhores; arga,.ente com os dll lnglatettll • 

.. O Su. Dr.LS Vmu :-... e no de .lB:il a de19 de Abril, 
tlio 1•rcco~a pelo• nobres deputados ds oppos;.ç,ío, 

· eonteJJdo uma mo= r adifal do sys lelnA· · uu~ior
mi!'Ilt4 ~~ido, sy•.te iD.a robre o qn:ll torci ·oc:co.oiilo de 
fallllr nuus adisnto. · • 

0• r,ue defendOfil o projeeto <:ri:m. Sr. yn-elden111, que 
o nosso corpo ol~tornl fica habilit:~do com a roforma. 
p:n-:i eonsulur mclbor e com moia liberdodo os grandes 
mterenes.da nnçiio · na. ePcolha ·dos.represl!llta.nte& do 
ramo wmporAtio do poder logilllr.ti•o. A .honrn® O))
po~içüo polo conm~rio entende quo " refomo. preteudida. 
niiu _pr.:encbo Cl6t.c fim, o q1a~l :mio ;pódo cleinr de liCt" 
COainllltll A todl\11 lU JlD.\'CÍ:lWdCI politÍCU, f.OrqUo 
tolo• dovem concorrer par~~ o dcsCil\'Oh'irocmto o pro
g\'~110 do tyatem~ reprcocnta.th'O, quo 11<) bui!a. C%eln
•ivemaniQ 11111lvre o boa. escolhn lio:l representantes do 
pair.. (ApoiDdo•.) · 

.A qucotáo cS ~ie ele meio~, o não púdo .wumir o ca-
0 Sr. Dhlfl \'1~lra 3 -Sr. pl'll'•identa, trllztnd<l ~r da R"&YadMo cluo I!C .J.ho tem .qucriclo dsr, bo 

p:u'll. o preteUio doba.ta·o contin~o qu~ mo cabo como incui~ ccrt.&mc:nl6 da cilmbater a refoiwa 1\climdo .._ 
membl'C\ da eommiui1o .,.~~tot, p:lf'll :aiõc> nb'Qt.•r C:a A nlmlA S!ll'Vidada do IWUDipto uilo puan de um 
attenç~o da eamou om aunml'to ti\o· brilhante como melo d~: oppo•içlio. · 
<feliOU>"Olvidam~to tratado p<tlo6 diotin.:to• crndorc• Po5!~<ndo ogora ao objcoto principo.l } lllllp!iiUlC:O e 
que mo proeoderio, p~i - bfevo nn O'l:pooiçiio dispondo que oa.distric~ actnues dêm m.ta dá utn de-
dos t:IOtiVOtl que me S%eriio adoptnt t:a idé~tS co.rd~a2s rutndo, o projceto em. ~c:usaüo corrlS!', .DO me'Ct en-
<lo pr~jecto ·q,ue ~c diiiCUte. tend.or, 111U do& mniorc• defeitos da. lei dou de Setam-

Ant.et . porém. q~e o faç~, ~rr:nítta-me ~· E.'l<. pon- I bro ·dQ 1B55 (op<>i~J, a demasi&ds restric:çiío das 
dcrar :tue, apezar de nuuto lmport::lnte, n.uo di!<.Olbro faculdllodH de oue. ~yunha o :noste cleito1:11cl.o. 
'"' i"''Je~to apresentad<'> o sle"'Ice ~ue lhe tllm querido 

1 

Com . effeito; dividindo as provincias- elJl t.lulto~ dis-
<iar, .e ~~ toaos, gr~d_e part.e dos honrad~ I:Uembros triçtos elcitol'lle5 qnan- os dep'o.tlldoil á s..<~Sembléa. 
· q"" falh-r.o em.<>?JX>S>Ç<~o. . · . · goaol, o l eei•bdot .de l B"'5 nSo ~éoeônheceu :l. índole 

o.ceu .Dobre lltn.IJ;.I>.depttUdo por !>f!nns, '!ue occapcm Tid " noSl!a org:.nisaçiio politic:~.,como c;rcou; sem·~ querer; 
------a-tribul>lP.-cmtp$mut•mo·luS""'=--lc·-<i~.-,'11ventu--- ~~~de mllito)llaior-,-

. ~u-:.té que .a re!o.~ altetar.~o }ll'Ofnn~amente ~ c:o~- . li!ODC&·n~ futuro qne -o& abUMS du•-m.ai<.rias~~~ · 
diÇQ3& ,de e>aB~C1:><io ·mmo temporano .do p6der legu- ; a'I.IIK, M ~quo foriio <!$IM o.bmoo ·&·a mil eliiclente da 
lati~: em ~ l'el:t~ ~ o poier o:!'e;nti'VO e com lei de~mino.la d~ eir.:=ulos, . o '\11<1 a\nd& ~ pa'a mhn 
o ~rpo ele1~~ Mi~M ..:_S~. ~àe~~· IIJl~ ver<:>ruiu e> matena. du.vidOGa-. ~ ~çio poli~ dO Imperio, 
FOJ'!C~ f!Obre'll.S có , ·'··· .:·'!<' ~1hdade .d.,. ;votante, t!"ldo em Cl)n•idençiio,. ,~ta; extma3o/ ÕO '.:nouo1.er-
do ""!1tor: e. <!o ,depUfil:. _,. ~.lJDiet:u.do cottsa aJsnma ntorlD!~ ~. pi'O'I'el'. @ um,;modo. ~~ ilJI:itajcao 
áaer-~ dO. gr...o da ,elet~~ !IDO .~~o c:o:u? !""- oa vana<ro.::m~s~ da.,~biio·1mlf.ileit'a,-~-
5!'·elle. nl.terar ~~:11&·~ de c:wte'l- rou-os emtresclu-OIIgm~a.Dlcipae!l, prol'Üleraes 
aa da. cam.u:.a·Qo• deputados nu._- rcla~ com. o e ~-e :1. C3.da úm àelles -8ipo!l rep~~io 
poci.er ~~llt!~o '.l co:n o . oorpo efeitO~!. · dát'~ eUD>L.~ manicipa~, nos conselhosgilrtlln 
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paiz. procedeip. , 9:e. não encontrareJn nesta casa os m}-
. ~~steri()S auxiliares n~tutáes, filhos dos séus principi:os; 

muitos entendem 'lue éincomprehensivel a ·theoria de . 
qU:e para haver goveá~o po~shel entre n,63 .seja necef!i..IJ.· · 
rio que os ministeri(!s · se· colloquem superiores "fios 
partidos; sem affinidade éom ·elles, gJrandoem umaes
phera; se não diversa,· in.tiitó afastada da influencia· dos 
.seus raios. ·.'· 

~ Ul![A. Voz~. '=ir-sto é à~surd~~;:, .. : ·, •: 

OSR.DIA.s Vú:iJiX!~ 'S~ni du~iiln~ . 
·· Como ·. semrelàçõé '~~1n:· ; os · paftidos( :coino . sem af

fihlaadé dê idéás coíii 'éUés'e'possiv~I' g<ívernar"se bem o· 
.xiôsso paiz'? '·:. '·· = :.····· ·· '.:" ·." ·· :::·····. ·· · •·.'•· 

._ Por ;'ventura coriquistanflÓ aS!naiorias? En 'dbixo a 
c;tdá mn dos . Íü)bres . depu'tádos o ap~eciar está ,côriside-

l~b,~~~e~se ~ue, acab~n~o cóm •.. as . maiorias ·· lacaes da 
leide _1855, approxiniavamo-nos dos tempos antigos, re

,sÜscita;vamos as chapaS, que o' governo teimaria no:va
!llente o bastão d~ director da eleiÇão; · e por conse~ 
gU.inte que o ele'itor tei-i~i menos pnrte na sua fáculdade 
d!J v9tar d() que acttial.riierite tem. ,Senhores; eu já tive 

·lJCCasiãçí de dizer em um àparte que; qu$rendo o. governo 
ábusar,· a· syst'emli'd!dei de JSflõ lhe proporciona mais 
:rí\eios'aó que próporciónav9.'a. lei' antiga~ . 
.' Na hypothése, ci;e querer violerita,r . 11' opi.ilião o que 6 

·máis' facilao g<iver'rio,-l'Omper o·s· énba1'âÇiis •da oppo
siç~oqtié,lhJ;Pt\6.r~9e ·~rMde .~lÍtero M iúd~~idUM; .ou 
vencer aresiStencla de pontos Isolados entre s1, mas· onde 
1:'ert1 o mesmõ góverno n;iú:itos' agentes? Segm'amente qúe 
Jnais fadlmeiite põael'á c6nseguk o seu interito nositi
,gares isolados. 

Désenganeino .. nos: em • um paiz cqin.o o nosso, · onde 
aindustria é o .conimercio não proporcionão ainda 
mei<)~ seguros. de garantia c iridependeneia. para os da. 
s11a classe, ,o go-yerno é tudo. (Apo1ados:) Se nãoencon
·tfa resistencia na opinião,· no interesse commum de 
nnutos, no patri'Jtismo 'que se ' d~sen,volve com os inte
resses colleotivos; muito menos eil.COJ?-trará<nos in teres~ 
~es locaes ·e isoladós / os quites por ottti'!>lado póde mais 
f~ciJ.inenie 'a.bafiu' ;triiüsigihdo, '.' ., ·· ·· ·C ._ .•. ,, ... 
···· Pelo sy~terila dil, .éleiÇão por' proviricias 'átravessámós 
DÓS O ' primeird reinado'; .'e âind:,L todo 'o l_)edodó 'da IDÍ" 
noridade, e missas_époctis' a camilra 'não só presto'ti. re- . 
levantes. serviços ; cói:no sempre representó'!l todas as 
opiniões do paiz. '(Apoiados.) · . 

.. OSn-. ,F. OcTAVIANO: ~ y, Ex. ·está comigo; são 
a~ ilistituições, . \!'não as leis regulamentares. · ·. 

•· · o.s_~,D,as VIEIRA :;-'-Por mna parte '?s abusos e via
lencms do poder, e por -outra o esmorecimento •. em que 
cahir[o -as idéas• 'vencidas nas· ·lutas exageradas dos 
noss.os partidos e!n. eerto e det.erminado período, derão 
azo a que a~ ilo~sasigrejas se ·conserva~ sem vazias du
rai:tte o processo · da ~lêição ' priniai'ia, ·e d'ahi se origi · 
nárão as canilii'as·uiianimes;· ·· · · 

Esté resultlldo; sem duvida deploravel, era pevido a 
catisas 'excepcigri:ies 'e passageiras, · ' <J.ue · te~ião de des
·apparecer com a · c'almâ das' ·paixões e. melhor aprecia.ção 
''da verdade dós· factos ; "llÍÍO · devia ter 'àütorisado o sys- . 
·tema ·chs_maiorias locaes ·n a representaçãG nacional, 
ou a eleição por distriotos· ·a e·· um : só deputado · geraJ, 
·l'eflectindo•se com· madu-reza sobre. as suas desvanta-
·"gens. ·· ,. .. ''·'·· •· · .. · '· . ·.- .. .-

" 'A lei de, 18~5 foi ,niuito bem.recebidiJ, pela opposição, , 
então apeapa das posiÇões ofP,çi11es, não porque fosse 

jiberal, mas porqu~lhe propo~cion[J.va occasião azada de 
' uma alliiillya que nbri[l. a:s . portas do parlamento para 
:rrmítos dos ~eus cq-religionai'ios. · . · . .· 

, Disse•sà aindt~ ip:(e corri a lei de )855 o deputadoto1'
.. l1àV!!~.~P ma1s adhérente ao eleitor que'lhe conferia. o 
Jnandato. ,Não ~~t01l < J;lO(esta opinião. A respo:r:~.a.hili-
dad.l) do depntad0,par11 coll;l ·os que o. elegem vermca~se 

•:ijo weu en):ender ~.pi d~_as circuinstai)cias,-'-quando a 
· eleição é pireçta, e "!'piando a e1eição se reproduz em 

tempG muitb br(we: : • . ' . . . '· . . . 
·' :: Por este modo 'póde ·Se ·ligár fórtemente . a.o élêitor 
,. _.ueJhe conf~re · o· _diploma. ; ·-mas com <>nosso systema 
· nãO . é 'p9ssivel; senhores,· porque. o · mandato do eleitor 
·acaba.exacta!llénte com o man'dato · do deputado; na 

occasião em q;c finda a nossa legislatura aniquüa-Jeo · 
o ·ct>rpo··eleitoral.' .. . ··• . :. , .. . :.;.' : :, .. ,,,.,, >.· .. o.:··: ,c .' ·.· .. 

.A;s. nossa~ r~lações, pois,, são ~od_as .· com() .: l!l).~~~Í<\Ji~:, 
mente CO!ll a massa gera1daJJ.aÇªo .• D!!;hi:\'!3AJ,,qu~, ·ei,n~ 
bora nomead.os por eleitore.ê proviJJ.çia~s; 9)1_ ajp~p. loçi!I'!S; 
somos reprasent~tntes da na9ão. Para _mn~squi1\h!\l';~e- a; 
missão de eMa · um. de nós, muitas vezes se · nqstrata,., 
não ,çomo . reprel!llntan,tes ,_.;I,a. prQyi,ric~a.; se l}ão .co'mo da., 
localidade . A,._ B. <>u c.;.·. tão cert9 é que cop~ideramos. 
mesquinha a. mis:lãG. daqúeUes quiuíío ~.nviadbs, aG.par,
lam~nto;- níío pelos eleit<,>res ~e uma._ pr<)vinci~t', . !na.s ·p~los 
eleitores de um pequeno .circulo,.que p!id~ . ·.~er á.s -. vezes, 
cohsiderad<> como UJIL,bourg pod,·e da)nglaterra • . c:· . 

Disse-se mai::; , que, ainda quando a refo):ma _trou~ 
:x;esse .. ;\'antagens pru:a ·o paiz, n,üo podia . ser decretaP,a:· • 
na ptesente · sessão; quando se . acha t~o . proxinfa a. 
reeleição .desta casa. O m~u _nobre l!lmigo o Sr. minis
tro do imperio já t"espóndeu satisfactoriamente .. a. ~s.ta. 
objecçoo.: .Não.acho mesmo occasiãq niaJ,is ,idqnea 1\\ll",a, 
a reforma e .. !Relhoramento do processo elei~or;ü d<;> 'que 
qu!lndo o corpo .dos representa:q.tes tem de . solfr~r a wtia. 
reeleição , e de dar conta da sua COIJJ.missão: não fn;t 
aasencia de uma eleição,. não é . _quando. o .espirito.pu
blico, por assim dizer, não presta attenção . a .essas me~ 
á.içias, q]le. l).avemos . de .reformar, 'illterar .disposições 

. importantes do processo eleiter:ll.. .• · ·., ·· · 
Um SR. DEPUTADO:~ A abnegaçíio até ~o ·. suici:d.io 

Jilarece-me que não ·se :deve esperar da humanidade.,.· 
. 6 sit. l)ÍÚ VI.ÉIÚ: - Pelo menos entendo assini; 
pela minha par~, deputado de circulo, muito ' sati:sfeitc) 
com o 'districto qúe méélegeu, não .heáto ·em correras 
a.ltematjvai; de u!lla não reeleição: tal é .a minha con
vioç;jo sobrg osinconveni~ntes da lei de 1855. (ApOiados.) 
. Eu OO!f::ei~ero, senhores; q\le não dev~ nesta ma teria 

olhar para minha i~dividualidade,' mas para a9-uillo. q~~ 
entendo q11e é do mteresse geral c1o meu pa1z; (!t~tllto 
!)em..) . .· .. . . . . . . . . 
· Voto, poir<, pelo projecto, porque. elle; ampliando e 
dispondo que cada districto elej11mais de um deputado, 
approxima-se ásidéas,que eu professo, bebidas na ·cons
tituição do Imperio; abre mais largos hori:zot;tG~ á es~ 
colha. dos representantes da na.ção do que a le1 v1gente~ 
·e I_llais do que esta favorece o desenvolvimento do espi,.: 
1·ito publico. geral e da mlidade política· dos Brazil~iros~ · 

A outra idéa prinCipal do projecto 6 a que acaba 
.com os s:upplentes. Senhores; o· que quer dizer o stip~ 
plent~ eleito ~istinctarminte do deputado7 Quer dizer 
nada. menos que repre3entação · duplà da·s localidad~s, 
quer dize~ quê ~combinação de dous candidatos póde 
ô,ar ·em resu:Hado • uma representação contraria ·á qtie e 
determin:ú~a 'na éonstit1liçao, cabendo a cada um delles 
dous a.nnbs, na legislatura, rej\lresentando á,s vezespoli-
tica e interesses oppostos. · · 

E' · ul'na anomalia do actual systema, 

Um SR. DEPUTADo :- E' do systema, é :do circulo 
.isto . ~ · 

o ·sa. DIAs'VIE!RA: ~.Sim, senhor. 
· O MEsMo SR; ''DEPÍJnnd: -A prova· de que' não·é do 

. systema de ch'culos é que isso . se refere a meia:· duzia 
de conchavos que aqui se diz que houn. . 

O SR. DI~s Y IEIRA: ---;- Gomo le,gislad.ores: co.rre"nos 
t ambem o dever de cortar d<Rlei as disposições que faci

' litão abusos de grande. monta. Na eleiÇão de rriais de 
·um deputad•J, séndo supplente e só para os impedir.Uen' · 
tos temporarios o-menos votado, difficil, se nãt1 iní.possi-
vel, é dar-se a anomalia de que fallamos. · . 

Aqui se , disse que pela reforma'll~O ·se acaba vão CO!ll 

as . combinações entre. os. candidatos •. Não· ha duvida; 
' .roas que combinações são·estas.? .São combinações entre 
candiaatos. do mesmo pensamento, ,e .combinações que 
se .r.epetem .- de outro lado.; por c,ensequ.encia, ímportão 
com 9, 10,12 ou mais pleiteantes. do · campo eleitoral •••. 
u~. :5R. DEPU'UDO: -"-' São pois combinações ·muito 

· legitiinas7 ·· ·· ._ · • · · · ·. · ·. ·' · 

. . O Sn·. DIAs Vi.EinA : - Sim, porque 'O niimérQ dos 
deputados a eleger . as justifica e legitim.a ent1'irpessoàs 
do ni.esmo credo politiço. ' . . ' .. : > 

U!ll SR. DEIUTADO ; -Sempre -contiD,uará a . mésip.a 
éousit. 
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O Sa. D, .. y,"'u'- Nii<> ; essas comtil>~s """ 
~..,. rooul$1W> a rop......,.t&~ dupla ou "màaõ.o 
do depat&do de do,.. llllJ>O$, 

E' ~ta " mUoha ~ !r&DC4 e since<a sobre os 
dooal""'_too. principaes ® proj«eto ea> diseu•'"": ieixo 
·de cmi:IÜ' o JDeU .Y!Ko. ãoeoot. <1<1 algnms• m«Ud ... ck 
detalhe po: lliiO. tem~~~ follt<lo · sobtf. tUu . ~. oradores 
o.~ mo tólm. ptooedido n~ tTi)>w.a e em "'ntido op
pos:o ao ptOjecto. Reocnaz.mf.•hei P<>is. para. ooca
Slão opportuna. (J(túto bom, ....Uo bem.) 

O 8•~ Caai•IM •u•~l-t- !-.'ao me illude, 
Sr. presidente, a eapeunS'& õe ~"'"adir ao• nobtea d&
po.tádos que fo=ilo a moiora dat& ="""- que e.oei
tá.tfo o ptOjaoto ., 1' dloeuu!io para~ •uu 
idéss com as · eonoidera9Õb q11e prttonao •P""""tar 
contra a reformo. Ainda menoa eoperó que a malorla 
sdopte ns provid.meia.t contido.a n.n. emenda. qtte tlve a 
honra de Offi!recer :. llle!B, porque ei que lliiO eston 
wU>rludo a :tnoditicar um projeoto aooito peJo Sr. ml-
~~r~bJ:~it:.·menos: a emenda d~ comnllisio-qne 

Ofrm:ecl, !enhores~ tç.d:t·.;a. essa. emenda, confiado co 
dC!ejo que o Sr. ministro do im1>0rio e · todo o govo1110 
tem de melllo:sr as C<>ndiçlles do paiz, pélO quO!, obri
gados a !UOWt&r . em quaesqucr ccn.id~s que 
apparrçio na <llic:US>ilo, adoptem -"' ldêa:s .em atten
dm:m i po!5oa q11e :u offi>r<:<.'O • 

.Além dcota persuas<lo; ~crec\!10 que, se o gcmrno 
acei~at, :u minliaa idéas, a maioria o ac:<>mpli.nhad., 
potq1lilf i.~~>do o• ·ouLros ·P"r uli.m_, não ..,~~ 

~~;~~~~u:J~:o~ rJl~~!i:~· ... "'t :.n~:: 
d .. da c:ommi,.iio, P<>to.UIU>IO niio vot&mos pelo projoeto 
em 1• dlscuniio senl!o porque é u:n projecto g<>'f01'114-
mcto!, porque o pemo exigio &ta refo=a OOCllO 
meio do _govemor Q j>lliz, decl:trAndo quo »i<> tomaria a 
respt>JI!alii!ia..de pelas' desgrnças que ~iava .., dmem 
"" p=lm" elsiçilo que tem de eo fa.er, !.u>çando mes
mo sobre"" co>taa da opposiç~o a rc>P""""bilidl<le'4o• 
fctarn• oucce .. oo. (Apoioilo•.) 

Eu lambem. um do o moti••• por que, ope1ar de todas · 
no oocl~a que ue>la qUO>tio otãneia-m.o o boneo dA 

· oppooiçio, eu todavia. nio te~>tei-me focUe, porque nõo 
q.....-ia toa>&< " =pqnoabilic!>do do• úctcs qu& o 1Di .. 
niolerio CU> ouao pr"'isb ooperA. 

T&lllbem,Sr.pre.idcte, pnnee-me qne n'nma dlacn.s· 
oiio d•t.A ordoui oo roprooentantoo da !IAÇÜO 11iío tiDhilo 
16. o d1ver <i e \'Oial' ;. todos linhamo• obrlg!I.Çl<o de exp6t 
noa~u ldéa& ao plli~, · oe a !'llforma do :regimento da 
eua o PfmUteiue, porque ó ••ta ....... du occul!le• ""' 
qUe deW ~~p&reoe>: oorapm tm. todoo OI =embro• da 
l'épr;llell~.uo w.cional (al"'io<lo<); polqUIIliF• amaro
f01'111A .:0.10tal .,. J?Arlúlctu' a-~ bue do 
•y:alala ~t&tivo. ·um~~ n:gula=tu de eloi· 
çUes na.oéloi doque.e~ p~~&~omilllstmopu& •=· 
pletu com o - re~et~; uma !oi ~lar 
ao .. 9l* ~ • qt\4 "iieoee>volft o olonumto democtatlc:o, 
alemcto q"" pNf-Oild- na ao11a orgnni•açllo pollt!ca, 
e 1611\ o qual nio oe pi>do di%81' qne ·haja go,.rno d4 M• 
r11o pelo MÇIIO, ou, como 01!.11 lllai. em moela dint-..,, 
oooONió d<> pai: ptlo pai:. Nu o entando qne haja. go\'tt• 
no da ll&l'ílO pelilllllçilo oem quo. "' el0\'8 o eleitora.clo, 
eem ' "" o pa:z concorr• Uvro e eapoat&lleOmente !!"""· a 
eleiçuo dos IOI!S rept'810!D.tahW, tem 'I. DO esta eleição SO!a 
a 'Vel'l!adeira.llianl!estaç;io da opiniiio p1ililica., opini.lo 
p uhllc& quo •a ......Ue>to m a &ra~><le• n:umõa. nu 
grUldel uiOIIlbl<!as de eleitmu. · 
· Feli=ODte o• defemo=<la :ef'onna coa!essilo que s6 

.,... grADdeo teoD.Í<les &pp3reoo a verdadeira opiniiloJII.
bliea, qne ehi h& uma ilil!uencia wbreo"'!'jniO ao ti
tor que lhe dá a (l()ll>CÍenciJ. da . alttu'a. em q-..e· n04, • . 

----deix4-lhe d~ ponto& de·-vi , ta znai& e1cv&dc~ d.o 
qne o do Cll.lllpon:a.rio da cnpe\la. de sua villa natàl, o 
!loet:=ta o ~u pc;d.er de re>htencia eontro. a.. •edne-
çõe&. . . 

Se é ~sítD , COI'l19 se aprese11ta uma refC)l'lU qu<! rc .. 
baixa -in~ o eltitor (<>~ia®<)_ , ~ rdorma 
em qu• 10 diz·qae o l!llll da ele,çao de .Ümictos .de um 
oó oO!lealo, COIIforme a lei 'de ISS$, ..,.tá. = te o el<i· 
tor o <iú-eito dcfuütivo de . e.ooolh<r o dep11tado, do co
llbocu_ o nsult&do da eleição~ (..l_poiodo.r.} 

' TOMO li 
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pliblica1 onde se aqllilatio ~ qualidades de um bom 
c!epGtai10 4 n'llm& gt'&tli!e usemlllés ·de eleitores em que 
~e dbentiio 111 lrahüitaQ!!es dos . candi~tos, on<ie até 
el.~ ,JIODio CO!Jil)Vte~n · apresentn o seu progtamma 
~tí'l(). . 

.É u~ wz qae to· di% que o ~irito publico"' ll()h-e 
amlfocaclo o vai cl~, ~ preciso que lhe 
demos vlgo~ r.or meio das grandes l'elmiões, como 
succedo llll JDgl&torra e noa Estados-tira. 'dos, nalngla
tcrra. que ,pódc _ aervir de typo a ~ito de governo 
~U.ti\'0, Os granoles homens da Inglaterra nilo 
se UodiguSo de aprc~eutar aos \'Ot.'llltes o sen progriUil
~ para serem eleitos, e no• Estadcs-t'niãos ato\ os 
cancliclato~?. pl'!IOid.encia da TTniiio ~ obrigados a isso. 

Pnrtanto, na lei de 1855 o. reforma oa o rctooue que 
sa deve fazer é angmentar o ll"'lmero do~ eleitôres que 
h;; o .de Tellllir-st ·em certos polltos, po.rquo·na i a h1L mais 
fóra -de p;oP?•ito -do -qne A?'irte·e "". c:npitaes de cl~
mas ·provme'"" terem collegtos de freguezias. A cap1tal 
da provillcia<lo Rio de Janeiro dewttia ter mn s6-eollegio 
qne désse quatro d~c.tlldoo, pois assim ·se reuninilo 
100 GU SOO· ~leitores. 

Tambem na cidade ão Reciie pt>J.e haver um· oolJ<,gio 
que c;lê cÍJ>C() deputado~, JlOrque alli sc.Jlodetn ~eunir 
sem 'meouauodo os ole1tores dos oolleg•o• de I'áo de· 
Alho, Ol.ioda e C~tbo. C~io qne os nobres·cl.eputa.dO!! 
p<~r l'emombuco nilo negarlt.u a.fneilidade de •emelbante 
reuniil.o. Ao 'llle~mo tempo ni.o oo J>(x]e dei:s:ar de oon
earvar oo collegi?o ~ta&K da cldaãe de·Goyann11, V1c
tom o Rio Formo10. Tenho a vantag= de conhecer 
es&as loealldadca, o poMO auevera.r que os eleitores de 
~· a.etuaee di•trictt» J>Odem co11<:0rrer todos a cllas, 
cl~o 0111 caüa collllg1o o IICtl dCFntado. 

Oa rcproscntante. da MÇiio reprosent~o 11:ío s6me:nte 
os alto. illtcreuu do lmperio, p<lréJD t:unhcm os intc
Tossesw. gn.ndoa ccsrt'too de popmaçi\o. Sç nas cidade,. 
mencionadu, n.atea gtanclcs centros de populaçito, se 
podçm uunir collogio& c1eitoraco, p~~ra que fraceionar o 
podor dos rool?'!Ctiv01 cleitercscm colleginboe de vinte ou 
pouco mais c1dadiios, aobre os quaes ~mente é que ru_ .• 
guem poderia. -.xcn,cr inauencia illcm.tima? 

Depoís de pedir perdüo aos Dobres aeputaclos por Per
n~bnoopor me te_!' i~tromettido na organisa.Çüo dos col
leg,os<lc.•tlo.pro•mma, passo a fallar nos da Bahi:>o, em 
cuja ca~ttllil. toda. a Í<~Cilidadc para reunir tres r.olle~ 
~os unlndo-sc .o _dist.rlcto ":e Santo~ aos dons que 
P• se csta.bc~uo na c:apltal,Jormando·s" nesta um 
colleg:io élc qnui 400 eleitores. Em um o. a.ssembléa tão 
numero•a podem-se apreciar 33 qualidedes dos candi
datos, alJrlr-se u~na larga discussõo de principios; e.hi 
ha do certlllnentc a O.Jliniüo.publica appareoor, e por 
conseguinte a. cleiçiio àe..-m-a ser mui tu .rcg\ll:u'. O -cir
clllo do. <:achocira plxlc-se r~unir com o ela Feira, indo 
o• ~leitores d~•~c votar !lO eoU-.gio da ~idade da Cru:hoei
ra, que-assim terá tambem perto de 400 eleitores para 
nomearem dous deputados. 

·Ainda se p6dc reunir clons.circu.los, -auc vem a ser o 
de Yallença com o de Xa=reth, poia \'Otarem os C:ei
tores em um aollegiQ, o equilibrarem-se as inJlucticia, 
l~., que a reformo. quer abater .. 

.Niio . neso. <(Ue mcllíor seria que cada wn destes dis
tnctos contmu3Sse .6Cp8.rlldo, votando os elc.itores res
pectivo_s no ~u collegio, como na~ cidades. de Goyall!l&, 
Yict~rm e R;1o-Formo~o, que cstuo em cuccnmstallcias 
1denttcas, pnncit'almente por9.ue nesses lugares nio ha 
oliga.rchia nem t:rflueneia indi~idual que posso. abran
ger mais de um município, umdo alil<s o 6" círculo 
nove \~!Jal COUI 125 eleitores, ~ o S", O de }Oll.Z.ll.l'tth, 
trcg termo~ com outros tar.ttos clcitor(,s. ·Nestes dons 
c>entroa de p~pula';iiO manifests->Oilluíto livremente z. 
opiniÜ!> publica. . · . 

No B•·uU niio ha a:ristocrad!l, não ba illfiuencia Je 
I~a romo na.· Fl'll.!lça e na -hlgla.te=-Depo'.!.-t:ata- -
ret ·d~ta quesUo, .!>e a hora o pemli.ttir. 

E tanto Jn.a,is de!ejava que n>io.Se reunissem M cir
cnlos de Y :lleliça ""-de ~azatl!th, pan que o~ eloito
mo ele , "Ntll:areth ruto tivess= de ,.ir [>Ua V >tlença, 
pol'qUe V al1!11çt fica uo c.m.tro de uma zona ele trinta 
IegD.a.s; :6cando Nazareth 10 o. llleguas >lil extremídade 
do nprte; e a &e Nw:iiN!Il. .estes dollS districtos, .11. a&Seln·· 
blêa. e!e'itor•l !>a da 11111' em Y alC!lça. Proponho e~:ta 
reuniiio dos dons districtos para manlfe'tat á casa que 
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niil>tenho receio· de qllC o .raca circulo .e reiills. a um, 
a doD,S, o o 11 =; isso me·é indif!eMJ.tc para que J.l005a 
ser deputa<lo da. provincia. (·Apoia& ... ) . . . 
14~ ie ,;e quiur, ,pua -seguiro~y~_a darefo~, 

~ ~ . estão contentes <><>m mn 'só ·.deptttad~·por dts- . 
tricto, oolicordarei -em qiM ·&e e!~~ dóus ou .treade
putado&, ..empre porém = . a eond.tçâó de =r maior 
nc.mero de eleitores em ca.aB. collegio, · c-niío a pretexto 
de eleVl!.r o eleitorado, espolhUI por todo ·o pm .es:!':> 
collc~os peque.ninos, qne ee 'Dao siio de e~a, I!Üo de 
li<lr de-J:rancha e o ordenança do presidenLe.-é qae h>. 
de levar-lhes a lista. d<ls candidatos • . _(,lpoi<i<ios.) 

Na capital de Sergipe ·tamben>. se podem .reunir os 
eleitores de dons ·cirt:ulos dan<lo dons dcputsdos. -Em 
Maoció igualJUmtc se podem reunir dous cil'<'lllos piU'a 
darem. don6 deputados., .como proponho na ~end.:l que 
oJl'ereci. • . . 

Ora., a. regr:a.quc cu es~beleço é que em todo o c:>so 
em que <>s· "irclllos nilo se possfto rcllllir a. ponto de es
tabelerer"!e o.m r.ollegio central pnra tod<>S os eleitores 
afim de darem dons ou tres deplltados conservem-se 
"'l_uelles distriet.os de um só collegio desde .'\ue os elci
~res nilo tiverem maior incommodo do que .v1aj a.r 2llle
gnas . para ir v.otar nCl'sC collegio c ahi tnanifest:u:-oo 
a opini.ilo de. todo a dütricto. . 

Reconheço que nos oertõcs 4o Bro.zil as rcw:úões 
muito 11umero~a.s de todo~· oo eleitores de um districto 
Rio .ee ).>Odem dar, c alei ile 1855,prevenio esta..h,ypo
theso; o docreto de 185ii, e~pedido paro. a Cl'CCUçiio da 
lei, estabeleceu difkrentcs collel:los l""lneullS, c tp&rte 
l""lDtmos enos, em geral a. lci foi bem execntsda . 

. Lugares houvc-tod&vi.a, a. respeito-dos quaes o Sr.-ex
ministro do imperio foi illudído, e le~o. por fnlsa.~ 
infor~s creou eollegios impo~i-vei.a. 'Pua. o.collc
gio da B:ura, da. -pro•incia da Bahia, . estabcleeect .ellB 
uma zona de 13() legnas, e obrigQu os ·eleitores de gran
des distancias, de 66 e mllis ~guiLS, como os <ie C&IU
po-Largo, .A.Ilgic&J.. Santa-Rita, e Piliio-Are~, a. irem 
votar 11t1 villa <la Bana., a -qual aseim ficava. com o pri
vilegio e:<clusivo de no!lle8r o dcl'utado .ec os eleitores 
Dão pUdessCID ir votar.ruli. . 

Oo .Fresidentar. de pro•incins cin suas itlforroaçõcs não 
poderao dei.ur de ter alguma _pn.rcialidada c de e~gi.r 
o ur~jo de um .ou outro cireulo rara seus'c=didatos;. 
N3 camara tem-oe queriilo,.por diApo•)çUes p:uciaei 110 
interesse de cada um do:s candidatos, o!llCndàr , esses 
emn; tem-se apresentado llqui lim chuveiro .de proji!C
tos ussse .sentido, creando ou alteraJldo collegios ; -e eu 
o IIIlllO passado oppuz-me a isto, e disse. que rilel.h.or ~ 
rc-.·ermos a di. visão qne o. g.:>vcrno tir.ba feito, c corrigir 
todo~ os . iief•itos quo hou\·esse. Não 5e apprO'iOll. esta 
idéa, nem é. isto o que se quer. 

Aqui ~ó passiio a.utorisaçõ~s ao :roinistetio, c !ltéjl&r.~. 
le~lar. Só. se põe .em e::>ecuçüo, $Ó tem !orça. .de lci a 
iden que pru;sa. , por autorisaçli.o ao governo, de sorte 
q_uc aquelles :rne.<mos que têm rcpug:nanc:ia a taes auto-. 
rLSações c dcoejdriüo fazer-lhes opposiçMc>, quando prc
tcnà.em alguma COUM recorrem a:1 meio de ll.Utorisar o 
:winisterio (.A poi1>4o..) 

Niío se vil.que os empre~os publicas só t~ obtido 
melhoramento em seus orâcn&dos por autorisações da
das ao governo, e que aos magistrados ainda otío foi 
possi•el attender- se por c;er pasSado o ••u at!gmento em 
projccto especial qua desde 1858 está J~C~denta no se
nail~! Entret.an.tc, .se passar agora na le1 do o~çan>Gllto 
uma autQr~ ao governo P""" melhorar os "•nci.· 
mea.tos 'dos magiBtrados, ou =o para rfl()rganiMr a 

l 
nu.gistratura, o Sr .. m.ihistro d.e. jU$tJ.~ póà.crá dar-lhes 
maiores . ordenados; e d~ quanto der, tudo h a de ser 
approva.do facilmente se ante; de w ouvido o ccrpo 
legi•lativo fôr exeentado. _ 

I Aprescnro esta emend .. para clU!Iprirmos a ,k~!":S: 
·- -da-lei;i>OrqD.C-c.:~tffido-qn.~Ip(Htgisl&iivo . · 

i primeiro a re'spciw a lei, e :nio tem o direito de viola-la 
: n titulo de reforma-la. (Apoictdc•.) 
! A. lei de 1855 deuo"' nin~ muito podu c nrbitrio iLO 

goyerno D&·'lliOOUÇi1o, reser"'IUI.do-sc a ·refonD& do. decre
to da ·cSGCllçiio para. ser fei~ regc.ndo a. axperi.encia 
adquirida pela., fJ;atica.; nós, porém, ainda não cumpri· 
mo~ ~ta <llspcsiç.ão da. ~' n\1? porqu~ niio conheces
~mos muitos defeitos na ilistriblliçli.o dos Gistriclos c 
creaçiío dos collegio~, fim porqlle queria-se corrigir aos 
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ped:lcinhcs por meio de projeetos especiJl.es: cn. <>ppnz-me 
a issc ... present.ando_um requerimento, que nio piLSS<>u, 
para irem._ toJos""' proj eetos á comm.L ... ~ <tne<le.ia e2:a • 
minu <> decreto de e~cuçioda leí, epropôr-umo. medida 
geral. Niio "'s.lopt&lu o que requ1)ri. Ve_m ag<ll'll- o pro
j ecto<mtoris&ndo <>governo ·P!'I'& UJI1Il r$forma radical <lo 
systema. Duei tudo ao ~v=, =<>•-a.f..cuhla.d.e ilis
cricíon:u:i.a sobre materia eleitoraL (Apoio®•.) O 'iUe 
xcsta hoj~ M !'OVO! A e!eiçiio d~ selt5 representantes. Se 
dcnntJs faculdade ao nfutisterio sobre este w;snmpto, esta 
cosa tor.nnr-s<>-h?. inteiramente inntil; entiio melhor ser:í. 
que oministcrioeo&!lladofaçóio ""lei&. (Apoi<>do•.) 

Úl'P!?nho--me t:imbcm, Sr. presidente, á reforn1a. da 
§ 1• qüe 'a.ugmenta a cada prov:incis mAis um deputado. 
A commissii.l) recollhcceu '!Ue .n:to- podia """itar seme
lhante p=grnpho, ma:! contemplou-o por generosidade. 
(Apcnaoo•~) :&.,couL.eceo. que o 11ii.o podia aceitar porque 
as popu.Jai'Ves de t.lgu= dessas pro,·incias nii& estavao 
ainda nas circumstancias de dlll" ma.ia de ~:m depn
t~do. 

L":>t.< Voz :-A ox~ da de Santa-Cath_:uinu. 

. o- Sa. CÀ5CURO llúOOJt&IJIA:-AugmeutlUl.~ de
putados a. essao-provfuci..a,~~tabclooemos um pr&::edente 
para no wno <indouro nugmentarmos o.tados·ns provin
cia.s, qae b.ii:t:> de vir ~ar qae, em- Telaçw li. sua po-
pulação livre, dev&n dar ma.ia dous ou treo deputados: 
pau. evit.al' este mal é que en acho que re dere suppri-
mir ~t~ pa:ragra~ho- · • 

TeWI.-~e,di!::J que a. lei de 1855 viGlou.o ptincipio ~G"a.
~titucion:U ·d•d=reUl-~~ :u eleiçõe& por-]lrOVinciu, ou 
pelo menos que niio ·uttendom a uma <lirecçiio'que a 
c~tuiç'-<o- dw. 

A provinoh, St, presi<i<!ll-tc, entre nó>- é. uma d~=
scripçiio a.d.n:timstl:ativaí nôio, é = cir<:um.<!cripçáo elci-
tor-a.l (Apoia.lo •. ) · . 
• O legislador constituinte devia. fazer tnna insiutfa<;ão; 

e uiio ha.vendo entíiO 1llnll d\YiBiio eleitoral, pcl:1).ue niio 
havia ~verno representativo , lembrou u ele~çii.o por 
provineas., nome- que $6 deu &9 c,api.tarüas ; mas vio-se 
logo. que "" da.va uma desi~. J!Ol''ltte h.avi11 
provincias qne- lllio podião dar .mals que um á.epntado, 
outnsq"l"' da-.iio..,iuts, oot.I"" dez,. outr.,.doze, ew. A 
le~ de l8Q5• ~eio corrigir e• te g:aude- defeito, e não se 
pó<le dizer qw ostollel= di1;trictos cont=iwdo pro
villcias-, fa=do com isto arrefece:: o dilsE'.n"Volvimento 
do- eepirlt• publico, porque os in~s~s ptovi.lloiae> lliio 
sii() in.t.enosses na..citlnses, nem repl'eSe9-~ illtetesse;;. na
cionaes as- rerutiões de do1111.ou tres depuí;ados. 
~~l""'v~ ha que ti!m um .oó deputado? 

Para que estes depntado.s não. se con.<lidarassem reba.ixa
d-», 01t de mello:r cn.t.e&lría do qtu~ -o. outros de pro· 
vincia:> mlliore~, é q_W! ~ lci. de-lll55 eat&belecen o prin
cipiode- ~lU! eada. deputado aqci re~lt1.8se niio só 
os intecesse. ~on:;es, = taml-em· os d~ U2Ila locali •· 
da.<\e. (Ap<>iQ<!o...) · 

Porém, Sr. p:eoidente, cu sou eol.~ico, e oo homeM 
politicoo tem obr'~10 do aooitar o que h& d.é melhor 
nas iàéas dos S8WI adver.eariflll, guando as que-eUes que
rem que. sejiio :>.doptadas não poss;io _passar. 

Se-na uma. -vontade forte. que, na pbl"as& de um nosso 
est&dista, COl"Ie parelhas CQll1 o destino. come a de Na
poleiio, e tem decr::tado que as ta reíorm& pssse a 110r lei 
da pai;,, qne remedio terei en seniio CI1IV&r-II<e a ella? 
Toda;ia hei de empregar todos os eaforÇ')!' para melho
ra-la, pois v~jo que esta rclorma, -restl>belecendo a 
eleição por ·municipios, Uli regressar aos temp06 <lm que 
llilo- tillhmnos 1liUa comtitdil!iio; (Apoiado•.) 

Em 182i th-emos umas instl"llcções do gowrno mar
cando o modo pt"ntico das eloiçües, e- essas instrucçõss 
niio di-.idiriio pua. rein31; •••• 
. A Bahin, qM dnva_keze depr.Uad.o$, t"'ill.CÜ>.Co colle~ 

gioo; hoje ha de ter se~senta e teto« oollegi03 ;para 
eleger.m quatorze depntaJos. Ora., n'uma. ptovmcia 
qne tem SHiient& ~ tanta.. collegios , sendo es:Cs 
n& ma.iar parte de vinte · eli!i~ piU"a. ""' cr.ds. um 
darem-~- votos a tres c.a:ndídstoa, fica. a.•eleiçilo n'uma 
ertensão terriWrial ti<o gran~. i mercil do g<J'"erno
A ~ -de di-vidir ~ rdn&r, de ,.u~ fa"Uon a. 
cottllnlSsr.o, lliixl é oà lei ~ 1855; é deeta reforma. 
(Apoiac!o8.) . . 

Cm nobre depatad'l failou sqni de cawdios, de re
+ 

duetos, de gunnà~Ues. Ora, cu perguntarei oeqne ,;a 
diria do gen<llhl da mna praça.sitia<L., ·tendo elle 11m:t 
~i?ode 20,000 holll!'.ns, e que=do de~jar. <> 
mumgo, ~and.a.&e.200 ho.me~_.d.; .co4a ve:q>Jlta _,irem 
~ bat.id,s ~~· pau_~_oin.co!llbates pe
'lw:mJl!IS-~: cztmSW';-OC a gllilmlÇUO? P·>ia 6 o que 
f....eroo~ ; es~bele<:»u>os -e•seuta. ~ tanb,>s c~tos de 
~in te eleitores para resistir cada. llln.p<ll:. &i á.s setluoçüe• 
do goveruo~ EsU: ~da siuls. orli~nrulÇ.!IIl C'itn praacl•a 
ao <'h.efe 4o mtml'?-f'lO, -.:ecalh8 ile c&lá IUXI os """" vin
te votos, e uo fim h3. de sommar os votos e faier triurn
phar a pranc/;a (muito bom ) ; · "'' di.ff~en.tti& ·prat~da" 
vitorios:ts nos districtos de tres depntad.ca, somm••bs, 
hr.o de fazer corn qne se. bata achap>t dn_provinci:l. 

Não. SD estra.nha que· cu oi~,·a-mo da p·alttvra cnb:t· 
listica.: como se disSOoqnc nas. pcq_nenn.s ,reuniÕes tudo 
c que se r .... é em segredo, é tc.nebroso, bem SE>~;; que o 
go~e.DlQ h"' :le mandar por prtmeha, e não mais p<>r 
chapa, fuzer ~ e~o. E cnmpre o preceito <a lei, des
envolve a.s idéas dos sen.s defensores e da commlssão, 
po~_ !i""' coino se dis~,. os eleitores niio davein estar 
h3bilitados para de!initt'llllllODte eleger "" represen
tantes, não de~~~:m eonheoor-o' .:esnltad.o- da eleição •. Esse 
re<nl!odo a~ eleição s6 a govemo ha. de. conhecer quando • 
m~uJ:a.t -suas c~ams --~~- npwa:r. os :~o.t~ co
lhidos. em peqtten()S coU,g>os ·dispersos. 

Dizeln. um bem qtl6 <J.lei. de 1:855 creou. :u; dJ!@co.t:ts. 
E' uma fal.u.pcrs=iill ; as dnplic&t:IS j:i ~e f:l.laão, mas 
nilo vm1il.o i ==• não l!odí.ão.ser:conl!acidas; dellas 
nií.ct~e·to,ma~s. conto.: a.leid.e-1855 é que teve a v:m. 
tageru. ele tom:l:r éonhlicídas essa.snnllida.des .. (Apoiadcs.) 

Sr. presidente, dit~ aos. d.ef~ores desta refonna o 
que dizem o .. chcle s d• policia aos presidentes de pro
\"Ú>Oi.a, e os mlnist)"()s da justiça :U> corpo logi~ti vo 
q~ dão a rehçiio do~ erimr.:<; selllpre· em progtesso. 
DJmm,·eUe; qna_ne~us cifras est&. a prova de.qne a_ po
lici.a.. é melhpr, qu.e descobrio mats· crimes. po~que a 
lli;ta dos. crimes que se. "Presell4 nii.o é dos que· real
mente houve no Brszil, mas sim &liilta dos criulcs qne 
cheg.iio oo eollhecimenti> da policia. Plll" isso todos '<>s 
=os,. &ugmen.tlm<W :;entpre a cifra. dos crimes, o mi
nistcrio e o. chefe <le l"'liciu ·dizem que isto lllio impor
t:>. uma deg<ad.aç:io da nossa civilisaç;<~,"""' lima pro
vn do gr!lllde esmero dn policin., que tomon·oonheciinen
to de todos 'lue •e deriio no p&~. 
Cheg~ tantss dnplicat"-" a ~ata c:u;a ne•l.& legis

latura _porqllf>-o& p~• deW.ndados, vil>lenb.dos, 
on deuotados tinhiio ~anço. de que, t=ao~sc de 
um ciü;tricto, de mn c1rculo limitado, "' c=ara qui
zessa occupar-se disto. Ma.; no t.empo das chapas, como 
é que :> =a~• lul.via. de daix8.1" de re!erendai a eleiç.õi-0 
que ·vinha ti cntn11ra mtmi.l ~..a. oa.p~ts.l da. proviu
eis.! Qu.anto• cars.ct.~re; Mbres1 qnil.ntol; ~ome:ns po
litioos, qu.antos 1.\heraes ~s, verdadeirgs con
stitncionnes, niio.forio snpl'lantados.na&sns eleições, não 
:ficlriio 8'-'Wlentes? Nilo. ·se conhaciio e .. aa nulli- -
da..ié<, essas . ~icít>$? Nio. 1!1 Sa.bia dru; acta.s em 
branoo1 fal.süico.das., qu.e excl~ oertoa h,QmezLS! Mas 
e~ ee ded.ignavão de ..uür de •W~.S p~~oviiici:>& pan vir 
i ci)rte wu pllpel <W prete:t.dente:.o ; niiQ urocura
vil<> nem podiiio. esperill" que o mi.Jdsterio inlfnisw Illl 
S<Ia rehahl1itaçoo, -poiô o millist,erio nio tinlui.. W;ercs-"l 
nenhuUl .nn. a.dmit.ti-los, potqne o· presidente da pro
víncia niio os t:inM e:s:cluldo senão de ?.Cc:Vrdo com as 
instrucções qn.e pa.ra a el,;çilo tjnha -recebido do mesmo· 

'1 ministma. O qne, porl:3ll.to, ;oe vio :nii.o é defeito a, lei 
de 1855. 

\ Tambem nego que por elrcito desta lei tenhJl. arrcfc-
; cido o espirito publico •. ~te, os fac-tos .le-
'\ monstrio o cont.Ia.rio; :tiQ.S en q..ero· me..-mo tratar do 

direito, ir li origem. Os nobres depll~ados que snsicnl.ão 
__ a.refornm f-uem das-~ provincias e..<tallas. C"lnfeàe-

- md(Nl, porque ~qW) só em tods & provinci& é que 

l se deve pleitear a eleil'fO, que ~toda a pro;i)lcia é que 
<iOGeJJovol"" -se. o eopiri~ J:'llhliOO, e q"e .o deputado '"em 
-rep~ o~ int.ê~ nacionaa, ..,, 4llll lugu de re-

I ceb« o DU>nd&to de.mn distrieto, -recebl!-lo de Ullla pw-
, vix>ci.a, e vier "'!!lÍ rc!f~t;al" os~ ~~il)es. 

Já. .fu<;e "9-ue ""' pronnc>~ ""~ CI\Pil:m~ ài-ciO<>eS ad-
. ~ti.~ eem caracter do os;.&.lo poli:ioo •. Tanta. 
àloria.i.le"te~;n UUl d8patado do Alna>;onaa como mn da· 
()aclloeira;amlxls 5iio ~tes tà J>àÇAo quere 
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eehêriio o mandato <ie timn. looalldaae <ie 60 ou ao ,000 
habitantes q11e tem in~ cspeciaes que elies devem. 
igualmente representar. O nobre depntaao pe!o circulo 
de Jtagnahy, da prc•incia do Rio de Janeiro, illt1:8tro.do 
e libenll ~or como é, sustenta oom toda a- ern
<lit"o ·qne · oa deputa<loi· ~ viDhiio ~se unica
~te. :d~ probl~ ~· de politiéa ~ WninistmÇ:ão, 
•inhiii> ~t.ar· oo mte:re!ses de uma zona: elle e os 
mai3 defCJlSQres do projecto llliO podiiio deixar de falbrr 
a11Sim, pl)i'q~,_lulgaudo (!erigosll B ~~rrei\'UO das cha:
pU de provme•a,w qtlae& a ClOI!lmlliS>~O falia com eau
dade, ®n, por ~de . da refonna, de perteneer a e::sa 
zona de tres candidatos; 

Mll.!l s 'm'dade de. ·"Y"tema é que "o• represéntmtes ds 
JUlÇ~O mem ser eleitos por uma eerta loeJiliàade, Ctlj08 
interesses sejão represenl:ados .por elle ao :mesroo tempo 
que O& ele ~Ó<l? o l!aiz, •em disún~iro ~" rrovincia: ~·te 
nome,--o ~ ctretuõ, o de zona, o de district.o- expnme 
sempre a. mesma cous&,- WlU locilid!lde. 
N~ se tem am!fecido; como allega s co=issiio, o 

espírito publico, d~i! qne a eleiçiío foi e3tabeleeid11. 
por dilstrictos: ell~ ia esten amorteddo polo domínio 
d&s chapas; o1 homens mais independente. não queriiio 
ser eleitores yua níío se compromettelem coro. o gover
no ; antros túlhiio pejo de &er incluidos n'uma chapa. 

O fll.Cto CJ.Ue tie teiil dado é o ccmtrnno. de. q.ue dizc111 
alguns nobres deput>ldos. Por O<:CMiiio das elei'?O~ pari\ 
e;ta eamua, na proviDcia d<> Rio·d~ Janeiro, na Bahia, 
em Pernambuco e em outraa, n!IIlca se vio o espirito pu
bli~v t!o i!esenvolvido; nas capitaes pltl'ecia qna voltava.
:mos 110s tempos proximos á independencia, todos os 
eleito1'8!1 se aprescntiriio, os candié:stos que erão coll-
tratios ao governo venct!rii<>. • -

Na Bahia trinmphário dons canclidatos que tiverão 
de ·combater com del;amb~rgadores, eom rccommenda.
dos do :mlnistcõo :' felizlll<lnte p«ni clles e = t.odoo, 
o presidente e o ch~e d" polici,. foriío intei=eote 
estranhos á eleição . Tenho a satisfaç;;o de fazer esta de
claraçãO em- honra de mens nobres allllgos os Sra. Li
berato de Mattos e Sinimbú, minil!tro cfos negocias es
trlltlgeiros , quo forão inteiramente nlheios & eleiç.~o: se 
o nüo fossem, o "resnlea.do niio sorla tão satisf~torlo. 

O Sa. FiA!~ co DE ALumA: -O grunde caso é que 
o espirito publico niio estã morte. 

O Sa. C.ASnnao M.u>mt'l:lltA' - Polo ()(Jntrario, elle 
derenvQlvetl-se: quantos oandi~nt<>s oont.mtios aos quo 
tinhiio pol: si il. influenciA do gt>'lemo geral não· venci!
riiD ! Houve um br:Wo estrondoso de s11tisfação em 
ambos os eollegios <h capital, e no seguDdo chegou a 
correr _Ptanto de prazer no collegio efeitoral <tUa.ndo 
os anugos do fino.do Eduardo Ferreira França ouviriio 
o' resultado de_ uma ~leil'iio tilo zegalarmente di>putach, 
na· qual triuJ11PhOu o m~dto de wn candids.to que era 
Mmpte supplente no d<l!nm!o do.s eh<tpM. 

E'n sinto qt~e o nobre depntado pelo Rio de Janeiro, 
que foi ministro do ü:nperio, que é um grande estadista, 
um -.laeeiro ~ador, dissesse que fazia idéa em 
1855 qne no B=il o e.pirito publico eotiress6 mais 
fortuêcido, porém que a ~xperien~ie.lhe delllow;trou o 
contrArie; mas elle mesmo, sincera eomo é. collfessou 
que este =.no as qualilic~<;<ses eJta.vilo-~ flzendo com 
um interesse que el!e temia que trouxesse desordem 
futura. 

O nobre deputado devia estimar q,ue h~vesse este ilt
í:ere5se, por'l11e é pr~va que o esp1.-ito pnblico estã se 
desen'.'olvt!nnO por effeito da lei de 1855, porque, como 
mnito bem "'lllfessou a commissRo, antes de 1BS5 o elei
tor niio »omeava definitivamente o representa,nte da stut 
l<><"aliàade, »iio ~abia o segredo da i!leição, quol serin 
o final resulttldo del!a., p.rrque i!!to estava nas m.'ios clo 
presidente da provínciA, que re:ebia Jo .ertii.o"" at'tas, 
e com ellas contrabalançava a demonsttação cll> espirlto 
publico na capital, que Fempre lhe resist~, mas debalde. 

Em dizer-se que os C~U~didatos p<:reorriiio a provin
~ie. ha engano : eUes COIIoorriiio aos <XIllegios onde 
era necess:uio 110&, porque a elciçiio se fana CI!l um 
r;6 dia. Na Balíio. os candidatos concorriiio 110 collegio 
da Çachoeim, :ab:mdonnviio o da eapitru porque niio 
era tão numeroso. Ero. o collegio d" Ca~h~r. <j.Ue pa
:reci:. decidx ch cleiç~o, aquelle que mais se <XIrtejaV<~, 
que nnnca fez mnito caso das promessru;, das seducçiles 

do govm10; Os ce.ndidlltos da DI>PO'i\'íío que fi>riio <!.qUi 
~mpre supplentes 6t'ia os !XllU• votadoe na -~l'ital da 
Bahía e na Cachoeira e n'outros gran~ oollegios; mas 
oseollegióscomoessesdevinte votoo,as eolltgiM de. ~~er
tão, - no 1im .i! 'tue d&cidiiio qual et'll a mltiorit& d.a 
provincia, '!ual o eopmto publico; o que j& !oi com elo
quenciueíerido nesta ~IJiio por.llDiào> no18011 cal
legas. 
· O Sa. F!W'Ico DE .A.r.m:m .. : - E' o que se quer 
agora. 

O Su. CASnuao Jl1ADVU1JU: -Nilo ; este t:dllniUl. 
ainda é peíor que as inlltruoyões de 1824 do marqaez <ie 
~Wilnz, porque essas' e5tabelocitio cinco DO. seis colle
glos para 1111 !)rovincias gmndes, eomo a da Bahia, a de 
Minas e de Pernnmbn.:o (e foriio estes C(>ll~os qae ele
gênio grandes homens), e "t'efonna esta~ oo~os 
de vinte «leitores, esp<Uha <:>a p0r todos os munieip1os. 
Como h a de ahi c~sc o .,.pirito pnblico1 Onde 
essa grande.,. c elemçiío de idéiiJI! Qual des.os collegios 
ha de ter est~~>; assemblét~>; numerosas, cuja in1hum.ci:l 
eleva o eleitor -aeim& da tlld~ que é ~soal e lhe d~scor
tina esses . pcnw, de vista JJlJliS ele.ados que o campa
Daria da capella da villa ou mliDi.cipio em que aliá.s 
fie a. circtllmeripto' 

Depoi•, .senhores, vai-se estBbelecet" um ~enro 
-periSO!K>: todou; as fregneziJLS hiio ~pedir! assembléa 
pronncial serem elevad&s. a municipio&, todos o• qua
lificsdores da.s freguezias hão de angment.ar os votan
tes pua que ..na.; ~io dar mais vinte elcl~ para 
te= o seu mUllicipio e o :seu oollegio. Nos mw:llc1pios 
que se eleví.riío de pequenas aldêss em 17:19, e que hoje 
apenas têm trcs c (J.u&tro eleitores, híiode e.ccrescentar o 
IJumero até vinte .potra terem o reu collegio. Pois ainda 
havemos de dar êl;te i.:neanti\To :i snbdivioõo civil e ~ecle 
siastica, já ti<o barateada nas S<Sérob~ provineiaes ~ 

O s ... J A~VARmi: - A lei corta a possibilidade disto 
estabelecmd!>uma basep:u:s on= de eleitores. 

O S11. CAsll!mlo Muuau.A: ~Por om a b1111e e de 
qnarmta. votantes; .h• pretençô:o que sejiio tnnta. E' am 
mal nesta discussiio não saber-se qual é o projecto pre
ferido(opoi<IM•): não sei .e combato o projecto primiti
vo, se o da eo~o, <m. oe algmn dOi;. "õ'tro•. E' "er
dndo que tcllho ~an9a de que o Sr-· minisb:o do 
imperlo por forç11 da. lo~ca. aeeite a minha emenda; que 
os membros da colllllllS•IIo, :;e tombem sujeitõ.o-se 'á 
loglca, híío de aceit:l-la, se Dti.o ha algnm segredo nesta 
reforms, se é o que s. disClll!siio descobria, se o qne se 
quer 6 a maioria aos eleitores, as grandes àssembléas em 
que !O pasea c:onhec:tt a opúúiio pubUca. · · 

En nlio quereria seníío a lei de 1~, por ser Wlla lei 
da escola eon..<>ervadora; mu.s, como lhe e.stri. decretada· a 
morte, quero salvar ao ID'lii09-<l eara<!ter politico dos ho
mens que aprezentátio a reforma, quo a defendêriio, 
porque elles a defdd~riio com todos os dados com que 
en defendo e. minha emenda, quo vem a ser consorv:u
todos o• eollegios qne ciiio tm1 deputado, desde qu~ esses 
eollcgio• níio ae J!O<lem re11nir a otltl'Os em um:. o6 .u
sem bléa onde se elejão dons otJ. treo de.P"tados. Fique 
ao governo o sertiío, onde os coUeg\os di>tl'io llluita.s lo·· 
guas; llque elle com me;sde d<)l; d,pu~ados, deixe-nDs 
tem bem metade •.•• 

U• Sa. D~o~•urADo :-Então o sortão é q11e,o:4be ao 
govemo1 

O S1t. Cu•••n.o :MAJJOREIIIA. : -0 sertiio sempr!! coube 
a.o gO\'eruo, foi ~pre com elle q11e o govern(> contou 
em_ todas as épocas. · 

U111a objecçio que se apresent:t & le.i é dar occasião a 
tr3Ii531:ÇÕCS· Essas tre.nsac~S têm havido sempre; an
tes de 1855 ellas dado-se ciDmaior escala, a. lei ~o :>.S 
pOdia evitar, e hiio de h<>Yer com a reforma., que ain<h 
mais as acoro\)Õtl. 

Os .defeo.sores d:t rcfornm dizem mesmo q:1a nesses 
distrietos l'eunidos os elllldii!atos hiio de trnnsigir entre 
si, concorrendo cada wn COIP o. :inlluencis. que tinha no 
seu ~llegio; '!_Ue astes ~ctos que abra.ng~ dons e 
tres cu:cruo• · sao est:tbelcc•ilos p:on. eornt:lodi<!ade dos 
eleil.ll:res na ifupenão do• collegios, e p..-ca a dos Clllla<
datos angment:~.~~do-Ihes o• lugares n:ts til; tas ·Eu dese
jaria qn~ se explicnsse be:n o que é co=odídade do~ 
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eleitoreo. A lei de 1855 admittio a que e:& compativel 
~om ~e~ o!a opiJ>!.iib~liea. 

Essa commodidade foi ilttelldida pelo Sr.e:r.-JllÍilÜtro 
do imperio,- exemtor da lei, -.ta~ nas :oona. 
muito e:r.t.omsaa e pooaeo ~- tfutrictoll com dilre
ren;es «>llegios. C<m001'd0 que niio ~iio ser os eleitores 
muito Íllr:omnaod.oocio&, Dell1 obrigadoe a ~rter dis
tancia &uperior" vmt.e l.,gua&; JIU\8 não ll.ilmitto que po1' 
c:..w;a da dibtanci& o eleitor abandone o direito de vot;ar, 
q c.mdo se diz qtte o eleitor 6 <lue produz· OoJ votutes. Se 
a.•sim é, e se ante& de prod~ntt os ~otantes elle sabe a. 
distancia qne h a .i& ~rrer,jmll() é possivel que aban
dontl o seu dmito1 Pus ~lo é qoe e118 ae ll:pl'eSell
ta, e pode a força,. o ulor 1liO%al que imprime llO seu 
~oto o oollectivo ~ assembléa plm)clúal. 

Se muitos cloitores na. cleiçiio de •enadoros deixiio do 
ccm~' no&collegio&,an.:;iio &sú. emn~o oer dcfi
nith·o o seu ,.,to, em niio eanhec1lt"elll qual o ca.ndido.to 
que ha de $er escDlbidQ. Esta oonsiderayão diminue 
muito· o interesse em taes eteiçüea; é ,.t!>_a condlÇio 
em que se q11.et colloear os eleitores de depatados. 

Como ia.- clliendo, as tranaacções hõo de se dat' em 
toda a oocasiiõ(t. ' Os aetenSOTe$ da m<mna tambem 8 
permittem, porque o nobre deputado pclo Rio de Ja
neiro di..e qne o e&l'.didato qce tiver bastar.te força 
no s<m c~ulo ~tual é que pbd.e 1tpl"estmt:tt"~ no clls
tricto' de dons ou tres circul.os retmli!os para transigir 
com ontrô& quo tenhiio igual influencia nas localidade:. 
que .., hiio de TeliiÜr", ~e s~ esse candidato de grande 
inftnencia em ~ circulo p6de t<QI:lsigir com os outros 
dous candidatos: a.liá.shaveri da parte do pretendente·l!l
meridade, '\'ontade de e:r.pôr-se a uma denota q!lllSi 
~rt~ . 

O Sa. J.,o.cJ!'iTao ·1>1!: M_E!'ii>O:<~.<:- O nobre deputado 
de~e lembrar-se de que para a· eleiçiio de deputados pm
nneiaes foi que l:alton IX!aior numero de eleir.ores, e as 
&S5etnbléas provinciaes têm de tratar de intcesses mais 
immediatos BOS mesmos eleitores. 

O Sa. C.uuuao MAD1111BJIU:--.,-.Reapondo que isto 
tem acontecido .nas provi.Dcias onde a inititlllçiio das 
asselllhltlns pro>'inci:li)S se tem desconcaituado c desgos-
tado os eleitores. , 

Ni:iotemos ms.is ru~~em.bléas provlnein.es como ti'lfemos 
em'1836. De 1841.l âat& esta. desgosto, produzi.io pelA in
terpretação,. e de 18~ paro. cá l) dotninio da.s chapas 
o ~ugm<lllton,- e fez c:um qno oe niio desejas•e mais re
presentar ns J!IOvincia.o . em taes assem blo!al;, que 
estão- privadas de mtÜtos meios que dovií\Q ter para 
promover o melhoruneuto moral e l!11ltarial das locn
lidadc•. Na reform11 niío vejo obstaculo ás tnms~~eçOO.; 
ellas hio de oe dnr em qUAlquer de• ca.sos. 

NUo me parece tão inconveniente como achou a com
miss[o a duplicidsll~ de pBSsoas no. repreaentaÇio. ·Essas 
convenções quo se di~ terem havido e.!ltre ce.ndidato.s 
nüo rebni.x.:>u ~nií.o aquelles que se julgário n.as con· 
à.ições de ~eitar o lngar de supplente. 

(ffo: um o:po:rtt.) 

A reforma eGtaboloce tres em lugnr d~ dons: agor~ 
:t5 tr:msncçõ;,o •e fa.riio entre tres em vez de ser entre 
do:zs. Por vcutn-ra essas ccmblnaçVe.s se faziiio sómente 
em distrlctos de <I:n collegio on:le se sabia desde log~ 
do re~nlta.do da eleiçilo? Nuo; tambcm se realiza v~ 
nos à.istrictos compostos de ào!L! ou maia collegios 
(apoiado•), em que os candidatos, nilo querendo lutar 
nesse dut!lo de bnz~ a braçc, em que nenhum l;X>dia 
contu com a victorie, chcgaviio a uma conciliaç8o 
muito plausi vel. 

Par:i que havemos- de eondemns.r nmo. transacçiío 
occulta para con>ent.irmo~ nas que ,·iio ficar bem pa· 

' tentes? 
O Sa. !íAttTl1'11lo C~os: - ApoiruiO: Fazendo as 

rtgr:~s de toda a elei<;iio. 

O Su. CASJ!Ilii\O M.u>uo.EJJU : -Diz que essa lut4 de 
braço u. braça '-em da lei. N~o, senhores: desde que na 
l ei se fiz..., uma modi6euçiil\, detenllin.ando-se qne o 
suppléute seja o iJnmediato om.votos, tend<; as list~ 
clous nomes:déOta oorte,aindaqu~ em cada CircnlohaJA 
m~i3 de um dndidato, niio haverá dnello de mort• uem 
lu~~ d~ braço a bra9o par:1 entrarem ambos na lista ào 

' I 
I 

, I 
' I 
I-
r 

eltiZot, )le!n :o o fl*llltado da votaçiio fieatã l'!'bainio o 
menos· wtadopor lhe tocar o lugar que JliiG esperava de 
SQpplcilte. . · . 

NiO >10 p6de cüz.er que a elei<;:iío esps!ial de oupptentes 
!6 &lei de-1855 dec!'Cton, q114 :mmca.foi tdmittida <!1m 
parte alguma, porq_ne = assembMa <J.UIII ~;., du de 
França 4ea. li9Qes de direi1õo pal!lico n tnêla a Europa; 
ostaholeceu a entidade •uppl• .. tt, Fall.o da C6rtes ge
""-'. de lel!O da naçiio portu.gueu. A ccn~~tituiçiO de 
Porttlg:ll, wna rlao melhores em iheorla, a estahelecen. :r=to, n.iio li uma·planta tio e:sotic..,;como !e ten1 
mcnlcado. . -

E' facil corrigir este in=veniente, mandando-se 
que nos dist:ricliO$ de n!llcallegio o inunedlltto.em votos 
foejo. o snppbte, assim como j! o era nJs districto~de 
mai> d.e um eollegio, voi:lndo os eleitor<!s em dous can
didatos, <:omo j:í. <liso.~ ha pouco. 

O project<, niio quer maioria absoluto, mas admitte 
a de um terço, am.!a' que ~ja. em aegnndo eacro.tinio, 
como se niio fosse tilo co.uhecido o e.iJ»liXdo do ~do 
I!Stlnltinio, e n~o fos~em re<:ectes o5 cmba.ra<(Oa que 
apresenta es:e expediente. Pois um clcitor esti. o:.bri
gado a votar em um Cllndidato que rtpelle! E o que 
<1aer dbe:" J!laioria de um terço! Niio conoebO &ellll)- • 
lhantc mB.Iona. , · , 

A. commissiio repclle este arbitrio, ma• :tla !l1ll emen
da omittio . a qualili.ca~iio da a:naioria, se abaoluta on 
relativa. -

O .Sa. SJ<ItGIO nE M Ác;mo : ....., O projectO falla de 
maioria rel~tiva: qcem tiver maioria réla.úva, niio tendo 
um terço de votos sómen'(;e, eStá njeito :í. reeleiçi(o. 

O S~t. C-'ST:!I!llO -y_.nun~:m• : - M3s ess!!' reeleição 
entre n6s é um grllllde lllal, p<>rqne dematnra a. ex
pressiio da. oplniiio publit"a , a DUÜoria,- porque entiio os 
candidatos que est>íc em minoria tTD:tl•igem para don'o
ts.r o que e. ti. em maioria. Mui~ vezes tem ieto 3.COn
tecii!o. O projeeto, portanto, enc.m-a a tl'aut<acç<io da 
minori& contra ao maioria, a. prete:<to .de proscrever a 
transa~o ~ e o ui=pho da. minoria. das loca.lidwles 
coctra o as. ref~rma das províncias. 

Tr.1tou-~e da dilfnmaçiio, dizomdo-~e que 56 no cir
culo ~-streito de um deputado, no duello de dous pre
tende~tes a mn s6 lagnr, tem elh sido explorada. Eu 
penso que os 'factos proviio o cont!'llrio: 11.0 menos em 
minha. provilÍcia niio houve isto llJI. eleiçii.o de 1856. 
~ntretl\llto e>?. tinh• vi.& to recorrer-50 iJ. diffiUlla~ lla.~ 
eleiçõe• que haviio por provincillll pau deputados, atlS 
Da eleiçiio para som adoro•, como >nccodeu na _ nltima ~ 
qne se procBden na minhn pnJ.\incia, ODde ps.ta. a enfrA
quecer-$<) um e~~t~diohto, cuja escolha pat'CCi& provava!, 
l'eeol'TCu-sc a este. arma. Dó.da a reformo., &io tres os 
oondiàatos apresentadO$ aos eleitol'es qt:e nilo teriío voto 
definitivo, llem conhecer.W o rcsull-8d~ à;;, elei~o ; :t 
difl'amaçftO serl. ta.nlbem empregado.. par" que o pNSi· 
dente dll provi.Dcia, ou qualq_uer.outro eleitor supremo 
(niio !ei queJn ser{l., telvaz &BJ!l o presidenb;l do con.<e
lho) ••• niio escolha o candidato Cillfamnào, e mande 
prooeaer a nova. eleiçr,.o. 

Allega·lle que n e:<pcriellCia. provo. contra a lei, porque 
a CB.IIInra aetut>l tem sido a mais esteril, e porque du
r.mtc a sua eJ<istencio. tem oe fonnaJu tres minlsterio> 
que com ella niio se tem sabido eutePder. 

Som offi:nder h Camarall t~an:<actes, sem dar azo u 
que se diga que !alio bem da J>nllente camara, por ser 
a primeira a. que perteJl~i, a~o-mc a. dizer que foí a 
melhor que o·Braz.il tem tido, porque repre!mtta a. ver
da.deim opi.Diõlu do -paiz (apoiJ>d.o.>), encerrando em ~eu 
saio todwo as bou opiniões em que o puiz se diddill; 
e tem xno•trado em se~ actoa que era governist:\ aec 
su b&en"itncin. como fez com o minbterio -de 4 de Maio 
de 1857, <~<> qu:ll os nobres,_~utado~ •:..bem que eu nii~ 
fui adh~'"ellte; beJ>:. que u~o ~otives~e ua opposiçiio, visto 
que 86u conservador, e niío quero que por.D!en voto cj.ie. 
um milüsterio; mllS h a de cl.lAl aceitar as minlulE condi
ções, qu<~ o; o as da CB!Jl;nra.. {Ãpoóad.os.) 

Vejo-me o11rigado a. repetir o qneji disse o nobre 
deputn.clo pelo Psri; mas .., a. mentira repetida pa.ss:1 
nfi.nal por vet'<i:l.de, a ~de <le\oe _e.er-riiprtida. para 
eomar-0<1 II"I'Ulgelho c estO.agar a. mentira. 

A,,camara rnoatrou q"" era verdadeira rcprc$CDtllçio 
n~ciooal, mo~trou que t.U:ba espirito publico, qae :não, 
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>e guiava. t>9r iu~ses indlvidn~, que não f C COm
~unhá ire procnradores de' negoçios partirnl.ares, nem 
de tncumbeDoias m"'!quinh~. Foi esta ca:rno.r::i n. qnetn 
coube a glbt-ia de m.Uulllr para o ., e:->ado '"''ll l ei cc 

: orçariletito· '~c~ a n1enor dispo{:içi!ó de inttteE~et· n i:a 
di':!<dndividnal, n.:ai deloealid.llàe. · ·· · 
(n~:~~~u.} · 

··. l.las-eo&aS emendas ticlrno eo.n•tituindo, por delibern
.,:,o <bt · ~unara, proj<><:tos .epera.dos. E- camam teve 
e:n lllMI uma op~içiío brilhante, esclnrecida e &ume
ro• "• a primeira -.epo~ de 18~, que ele\'ou as · discus -

. .ve.s & .Utura em que & devem p6r OS' repn,.enrontes da · 
naÇ>;oc Esta.eam:~ra dêu um exemplo que nunca· se h a de 

· e><jQCfi'; Em 1859 a~tou uma op1101içiln de 50 e 
t:.urto~ . voto~ qtte !u reeuar o · ministerio de 12 de De
zembro. Discutia com a mai?r amplitude, com n maior 
il.htstraç~o, com o melhor er.iterio tin:u• do.~ qnC~otões 
mai• diffioeis qne w ·podem conceber ati! 11011 p:lizeo mais 
ciruiÁdos I apoõa4"'), Ullla questão -qne parecio. estar 
acima'das lnzoo·dc t>ma c=nra do Brezil, qt>e.o! tii:o 
mal a:ereciado· em IXluitcs pontos· d.a Europs. 

· 'ii:sta .caa:.a:ta -restita.io &<> Bruil o verdlldciro systemn 
·~!!e!ltnti"o, fi.4endo o mi.DiBterio ·re..."Uar crebaixo· de 
todu as conó.içúes parl:ullcntares, cheio de-gloria· e de 
lbgllidade. (:Apoiado<-) Eue milli•terio mOt'ren, senhores, 
m ... sou'bemorrer. (Apoiaclo.. .} ·Cahlo quando 1liio teve 

. uma maioria h:~.uunte numerosa;e,bou dedicada, parn 
toou 1lS qn~. (ApaiallM.) RespeitOu aa couvi~'Çijes, 
recaou diante de uma grande monüc,;tação. (Apofod<>r.} 

Paio, S<IIhores, uma cnmara. destas que procede por 
esta msneira nilo representa. ~ verdadeiros intcre~es 
do pai:;, niio é a 'l'erda<Mm expresslio · da. opiniilo pu
blica ~(Apoi<>4o.s.) Salvo sa e~ fJ>ctos. •i10 crimes pelos 
quae:; aJgama vontade forte quer pro&etevêt a lei ele 
l~ ; m~ p&rece-me que essa lei prodnzio gtnndoa be
notieios. (A-poioàn•.) E ai<icl11 qt~e o'-niio tlveRFe produ-' 
zido, ~ore., era é<ta ,. occui.io de refonna-Ja ~ De 
quo 1108 servem "" commi••õe1· da casa e o miPi>tetio! 
Niio n paro nos darem Informações, para recnpitul:>.rem 
todos os factos que oe tEm· ão.do na .. xecuçGo de u ma lei 
qnf<lquet', qut.Dto m!Üs de uma lei quui fundamental! 
[ApoiadDt.) PUde =lei tal EU reforn~ad~ só porque o 
min:Uterio em qua.tTo litlhas de um relc.torio di% qtlC elln 
tem de!virtuadó o ~yst4:ua' (Apoiado.~.) Ha.•i" de ••r 
nomeada com tAnta .tntec&dmciA umA commi••iio e~pe
cial, paro.. <!~!! """ de 1101 forue<er· um ~1Rtntio m inu
cioso " que pr;,codosoem inqueritoe eomproba.torios dos 
fa~~o~ bc=roona n. quo n. lei de 18~ deu lugar, dos 
planos q"" " poli~ ia tem de~ coberto para eu•~11gumter :t 
prolrl:na olci~ilo , dos quae. tanto ... rocci11. o ~>Orno, 
H :~1tar-•e 11 !nzer ""'" catiliDo.ria como o fe1. no ~eu 
J>DM<a (npoiado•). o A proferir um di•~'Ul'SO .que 
qualquer d"!>,Ut~t<lo ioola.!o podi~ fazer da tribun·a com 
m oh IUllpla.• mform~ç!!eo ~ 
· Foi c~..e uabt.lho apre•ontado pela commiuiioes~ 

eial. quo ma tornou c:~dA wz; maio convencido dll m
COII\'cnitne Q. d.1 rerormn. A CO!llmi&oüo o os delen•orao 
rio projecto COIIÍ~3Miriio que os dl•penooa, embora muitos, 
tomiio-fe !r~~<.-o•, 11üo podem ,...,.iitir i•s oedueç-Ve• do 
poJ!'!'; :t!'l'lico ou '- Ttl&nrreiç.V. dos oollegios de ronni-

. cipiat cio ''into eleitores e>ta verJaile, c !ieo ~cndo que 
n 'reíonnn restftbel~ de f11eto o domínio da •hapa. 
Ador::mdo sempre ot dl•trictos de um só eollegiQ clei
t on.l qu,• •6 possa eleger am depuuuto, ta111bem nccito 
a elciçiio de don~ c ttéa deputados por um eollegio elei
rAl numero«>. r.nh·o n~ sm~, ~nca é i.-:ci•J"'l••~'el 
dividit o• collegio•. onde tx:tãio é indiffuftntc que nos 
collP.gioe qu~ se adtiio i!IO!ados em gr&ndes di•taneiu e 
com poucos eleitores wjii.o ~leitos dons ~u tres dc?u-
ta.dos. . 

· Sr. presidente, o meu collegio é de 1IOTS mtinicipios 
jlCttenc<ente• ~ dua.• comarcas, e os eleitom rellllem-fe 

--...todo~ .. aHtm<lla;-~-do ultfm<nnunicipior que fie~ no 
éa1, estlio na n:esm:t di!tmc:it. dos .U freguezia da 
Area, q11e fica do lado do IMll'tl.o. ·e.pe:tence ao muni
c.ipio em que esta o oollegio eetttr:U. 

O Sa..Su.~e DI!. )!.-cEllo:- Se é a..;sim, ~ ha prc
ci:ião ãe ~ dhidlr. 

O ,s,._ C.unr.....,. )JAlrCJIEl ..... :-É o que eu p<!\'O, cae 
! e co"\'er.-e e.te .U.tricto como ~;á, e qne $e con:ii:r-

vetn ~dos 'J.UC l"'dem <iar nm deputado e~ito no •eu: 
colle;;io ccn=l; mas niio · quero· a tre~ (Na<!,.. ):: ... 
com<>' 11 chamou mn oobre-depu.tado, aen;.o nos oertü<'s, 
o'?-de já. peh di~tanei& admittio"!'e ~ elei~iWiem colle
gtos frncctons.dois ps.ra o mesmo diotrtct;o., 

o nollre deputldo do ruo de J!Uieiro, pelo circulo lle 
Ibgrulby,·nOISpergttntou, " oo~a<l..-~~dopro~to, 
romo é qae cónceoiamoo que Pl!n, remtir ú tento.tl.vas 
do poder m:tis. valem poucos e disper.os do qne'mmto< 
rennidQO! · 

Nilo stl'tent .. mos tal opiniõio ; qneternos os eleitores 
r~nnidos · em gt:wde nnm~· po.ra. ~e:i5t)t'O!!l á. p?es~4o 

·dos ciele~d<>o cio podtr , j.. mtluenc>a dos dcmunaào_res 
de aldí!s., porque nos colleg1os ac=. se reunem tu m
fluenci:ís de diversas povoa~_, que diseutl'.m ~ cnpa71· 
dado e o merecimento do C3lldtdata,- que chegno I'nuto 
livrem~ te) a. umcaecônlo. Poucos. e diper!Oniio O$ eleí-· 
to= que pe!& reforma vüo votu no aca.ca.nhado recinto 
dt uma villa., com 20 ou 30 companheiToa, qae nlio tllm 
oocasiüo de disc ttir nem de·ronh"""r a ?J>Íniiío doean
dihto, ·qu:mto mais a <>píuii>o_rubüea. Eu ~~ponho a 
imto!laçilo de grande11 eolleg>os q~e- defuitttvr..-ncn~e 
sai:i<> todos dc~tados quantos eetl\et'l!m em reloçao 
o.Õ num.,.o dos habitantes que vot:l.rüo ':)08 eleitore' 
l"Ct>nidos ne-"9eS collegios:- O eolleJtio di! Nitherolty pôde 
v<>t""em quatro deputados, o do Recife em· cinco, o da 
·Bahia. em tres, etc.; quero, porém, qao ae COilfervern 
to(I()S ~ m11iS districl:os que podem dar um -depotndo 
e~ito n'um .n oo11egin. . · · · . 

Isto· vai de aecôrdo com ·a eo:nfissõ.o <l:o i:ivlx'e depcttado 
a qnet:n· respondo; quet<!mos muuieipios reimídO~ para. 
resí•tirem & ~ucçiio. A. prcwiuein. do· Rio- de J=o, de 
tiio faecis cooununicaçoes de locn.lid:tdes, muito proxi
m.as UmAs das outnls, com pequtll&6 distallCÍa6. O j>Cr• 
cone!', precisa. por.ventma dóst& reuniõ.ot (Ap:.iaJo... ) 

A pretexto de attender-se-ã conunl'><lidade das elei
tores, e pelo reeeiu que h!!. da que elleo. abandonem os 
collegi~, e dôm nssim g119ho de cansa ou .a<> governo ou 
nos co.becilhas que elle tem em certulocal•d~de• elevado 
adma du inRuencin Jegíti=; h r ·de se fazer ~t.tt re
forma! De8de qne ·oa de~nsores do proj«to _confessilo 
qne os eleitores ptoc!c.= o& \-ota.ates, para <J.Ue conti
nuarmos ne2ita di:sclJS&iO !' . · 

Ningnem hoje sahil eleitor sem aceiw com s.ntece
dencia ~encargo; 56· por im~to acci~lll fllltão 
sl,"tms no collegio. De facto nunc:s no- Bra.ztl· oHhefes 
de collegi:J!I ele nnrnicipio resl!.tido à.• sedncções du ;o
vamo .eniio di)J>Ois ua lei de 1855. ( Apoiadc•. )' 

O ca•o ~ que DO<l di•trictos de um só coúegio, e•n 
qt~e urios iDflnenl.es c4s fr'lgu'!lli~>" e ilo• munidpio;; 
se reuce:n, discutem as qnalidsdcs do candid<Lto, .,.tes 
liomens assim renmdos #, que ~nhceem qu• .. sua 
unüío lhes at>gmenta a 'fárça de res?steueio. a qu~lquer 
seducçiio do ~vemo, ou d• qualquer outra ontid:lde. 

A e"l'erienel.ll. demonstrou qu.e aonde nil<> é possi>d 
resistir nem i inlluencia do go=o, nem idos mnndões 
de llld~a, é uos collcgia• de 'in te eleitores, r;eja.qual fíir 
a cireumseripryiio do districto. . 

Nús 11ilo tenlos mand~ de coms.roa, e . os p~opr.os 
juizes de direito que intervi.erüo :na aleiçiW de J!l~tô 
pcrdí!r!io-a • 

O Sa.. M.u.T>!Uio C.uoPG& ,_:Folgo muito de ouvir !1 
V. Elt. cli.er que no norte do Ixnperio nio ha m:mJücs 
de aldêa. 

() sa: CASUIII\t) 1\I.-.»uaBfb :-:sriio os ha; o go~-
no 6 que pó<l.e JY r toda a parte ; ma.o ainda que em. wn 
circulo hajá nm ou dou• mandões de aldl!a, ha sempre 
algumas inH11encias legitimas; estas :nd~i'!S co:n
binii~, e os m>~ndlies de aldêa ficii.o supJ.nt&dos na 
a!.Sembléa num~rosa, e o governo só póde co~guir 
tudo dos mandões de aldêa, é que pouco poder ou 11C· 
nhum tt!m sçbre as inf!::-llllciaslegitimru.;, . I"'~"!~·~--- · 
D~o-piilcisoO de cortejar aOS p~Cfciit~ cJa&~VWC13.S; 
ufano-me. de pérteucer a este numero, o por "'so nunca 
qniz a~entu-mo CQlllO =didat.o & ~p-otaç.üo .... 

Eu YO% : - -"-poi:ulo; e entretant.o os fazit.. 

O Sa. CA$1llflllO r<f.u>rn.'nl.t.: - Niio, &ellhor; tin bn c 
tenho ami~, e ellcs me fazii~ o faxor de a.ttellder na 
ap•ec:i-açi<> de certos c11r~ ~res. 

P ort!Ulto, senh!l!'e~. sou muit.o go.-émista, por ~r 
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monarcbista e conservador ; ch~~ "mesmo a lllW . 
cunsp.irar contra ll monarcbia a.brolnta;1>C-rém ·Jto · ~s
~ . .llll~tnti•o, .dlojo ~a.é dA~ do,_po,VP 
t><>lo pov<>, jámiÜS~i Mll·~·o.J")VJ:>,.~ 
en~ efeiyões &.~s <lo.govcrno. (A~"'!'GWIJ . · 

·lJe> de sempre oppôr-me· a ·toililf; ~ autonsa.Çu<lll ·. qt:e 
~e. 'l;Ui:erem·iar·w g.wemo para·dirigiraU>lciçiia. .;A. 
rolDha·~·, .,_ ~e a logiea"obrigio·lilC a 
este procedinlento; embora s)liba .que a~-~ 
o soplri~ma siío as molhorce arm•s.do homem.politico, · 
l1ei de em toda.s a; occ~iües solemnes como esta dn 
com frnnqneza a minha opini~o. (Apoiado• ; muito bem.) 

A diseueito ~ea adh\da. pelA hora.. 

SEGIJ~A PARTED.A.ORJ:iEMDODIA. 

OBÇAM'ElftO DO nr.rE~IO. 

Entra em 2' · -dioem;&iío a .propo~ta do orç:a;monto na 
partu relativa ,; de.peza do ministerio do imperio. 

A~ha· s·e·presente o Sr. mini~tro Tespeetivo. 
$io lià.w .e. apoiadas. as emendas impre= cda ~ln

Oliasio .. 

O Sr. 'L:wduli>ho : - s~; pr.,.identé, felicito ao 
paiz por •er qu.c., dopois de tres. annos, a eattlara v.a.i 
finalmente OCC)lpa:r-.se dE> lei iJ.O órçariJ.ento. . 

.Antes ae. entrar. em considera?OOs .obre a materia, 
~u,peço licença a Y. 'E>:. para obmar .que ,,."illu:>tra· 
d.a .coromisàiio qne nos devia orientar >oun; a pt'OpOstu 
do governo riiio qroz apreEentar á camara um parecer 
quG ao menos expliculllõe as suas el!Wlda.a. Em ronteria 
de tanta import;ancia nilo c<>mprehendo que ·objcetos 
desta orderq viio á.s commíss<:ies por uma. forrnalidnde •= .proveitó, ou simpleamcn.tc p..ra qllC ·oillas propo-
nhiio algum as •emendás.... · 

O Sa. Mu.Tino C.llll'OS: - N~o ó isto o que a ca
mara- anoommendou. 

O Sl!..·L~l'lliULl'•o :·-O que acamar.L pmeee terom~ 
commcncbdo á sua comminllo 6 q~, estudando a ma
teria, lhe ~preoen.tc mn parecer qnA T>Ossll bem clncidQ

!a, que posaa !azar ~ompl'OheDdC1"-llD& depntlld~ quo v rio 
·;rotar sob~e a mfttena quMs u Intenções qnt'l dmgmn a 
d~?C>1lpnbÜI't!., q=M Oli principio• que -re~ -a -admi-
Ilistraçiio -publica ncl'to. pute. · 

Em todGs os pnizos, senbores, em quo o regimon re. 
lr.t>m>tatho é 1\mr> rollllàn.dn, "1ei c•sonclal, a.lcl mais 
llnj\ortant~, n lei cmlnenl.c.mcnto j\Oiiticn ó o em c<m tos
taçiio a do o-r~mcnto; e portllllto e~õta eon~i~R~iio Jl11· 
roce qne determinAra a eommi .. iio o. nüo troMr o ot~•ll
ll"ento aimpleoment<l copi!Ldo dn ft'O]'Osta do govorno, 
~em no• dar um ]mrootrr qu~ no• pona lllrutt-ar n•dis
cus~ão o vota~Qo delln. 

O Sa. M4aTII4Bo C.oiiP05! - E•t~~mo> como nntos do 
,.!r o paneer c!.. comllllnüo. 
. O Sn. F. OttA.TU!(Q:- Obriglld01 A pedir ~scl=· 

eunantos. · -
O s •. L~~nPoo ; ~do, Sr. pmldonto, e mato~ 

rio. eminentemente pollt~a, niio po••o prosoinditclo dizer 
algum na palQvrolf sobro csto ~~~to. 

Aindll. ha pout'<l, dias ouvi ding!r-so no rcgimen 
a.Ctunl da eleiçiio a censura de quo a inBtabilidade dos 
f'abioetes ~ovém dellc. O pensamonto p<?Iitieo dos .go
vernos .tem .;do nté hoje um mytho iiidecifra11cl P""" 
todo o mundo, illdecifru,·~l ainào. maiuotri para a ~

. toridruk. Nao era., ~ortanto. de àdmirar que ~• gabi-
ne::es que !e otg~o $ein -:ttt uma missão, «nn ter 
mr..a 'signüi.caçiio política, fem •e a~~ á realiza·· 
<;&o de nm.çanile l.'fDS&mento, tivessem tambeu1uma 
vida.mnito cur"..n~ di:s~~sem, e dcis.asscl:ll no es
pirito [IC.blico esa de=çn. e111 todos os_ governos, que é 
um phenomeno .político de tamauhl> gra''idade quo llio 

. pUde p.ssar õ:esa~bido, e que niio ;Póde s~ conside~ 
.rado com U.Ciifrere:>çs, sob !"'na às. ~ondemns.çiio in
~vita.vêl de.> futuro pel<\ imptevidencia injlllltilica-.el. 

Todo ~ go....,rn.o que oiio e!Uprehende o. execuçiio 'de 
tUC.a obra I!lerit<ria, todo o ~v~m~o :que queJ: pu.ar 
=:: vid:. do obscura medioendadt>, niío pód.e ·couuu-

IlOO)• com 0.$8pktto'p11\>Ü«> qne o .appiAuci:l, nem com o 
apoi.o-..incero «'.IIQI p11.rblmeo.toq~nõo ,1; :no;go'fttno 
set>i<>u~oo-~çt:, nem e.pmt..delle<:an~ .algmna 
q•udttça,~har o J>a•· . ' .. . 

··f>r: pre*_~-~-~-·lJ.111!tnclo"P'''- que 
..,...tilO.....,..do- 'l""J'to o l"""'"'lllem;o;·.,..,. 'F po~ tooia" 
parte%o~·a.,.. Ormgt>e&fO~~ llmgo< h~ 
rud>'po6&<1 ~der <J.Ue .·ho)O. e>ta~e -~ 
!'nl&jl<)lil:ia: (.se.(!~~ =encc) .c;m ;'ill<I·9SoSO"etllOl! 
>gn«e111•a ·., .propnos, em -qtMHl pou:< . ..gnore-o """ go
vcr,tlo, ew que os governos niio $e a.p.n!5elltem : so paiz 
CNil uma sigrJüi0898o -ele a,- COI)Ium pcns;,ment.o bem 
distineto, com "llUll\-olml ean-mira. . . · . 

-Compreh6ndo,'Sr. -pre~oi.d.ante, .que ·baia.cerot.asépocas 
em que o-&piritt>•pnb1ico nti.o tenbn cettot. ·-tio>.nlos 
nk.o exerça uma &ta. pressão sobre os $C V~~ -a ca: 
lD<lra•eoHip<e)Mw.de· qoo "" ,é;ooeas orclfuarias .,.,_ que 
nii.o haja ·gr&!l@<:Ocsa ... iazero,-a ~J>IUIÍfes~aç5o ~o es
pirito publico ·nilo p6de -toer-~ ~ •. niio-póde ser 
tiio exptcBBiva como nM · épocB8 em cq.ue h a cgraudes 
objettosem<>~pect...lliVà..lri•·rar~ - á. -t'A<' 
ao· go.erno: ·O p&;z --e&~ ·nesta· ciretlustancia~ ·Niio 
temos·-nada para ·ia:zor1 ·Ollegámos. o. •um·e.Udo ·de 
perfcctibilid~de tal.em -que·.u1io o;e poWl d<!'ejv..a-tent.ar 
consa: melhor? As.llos&as .cixc=t:>ncw.siio tiio IavD
raoeis que poOSilmos Mrmir 1a ~:.mia"" .<l.e. ·.vw ~ 
co usas mueh~ regularmente ? En> nenh11~:~ paiz a 
situ~çiio. fe:i mais diffidl; _'pOtqtie entre-nós, ~nhorcs1 
tudo esti ·por !iizér • !laà.a astá ·Mto. ·Niio· é, portanto 
o grande thca:tro que falta ; !.o.ltiio os setores. ' 

0 Sa. MuT.Jltllo CA.)I~OS' - Apoia.do. 
O Son. L.u.[)Ul~RQ: -Os~, ·=qnnn~ mnito 

llabHita.ko&, ='lllanto muito-e:xperimant.ados, <ieJeSP)
xando ·da> ~ força!~, -ra•giio...., itJJ.bM do oeu papel. 

-QuercriAo os-nobres ministros a maniá!&tac:;o ã.opi
ru";io publioa,.sempre illvariavel-1131! sua.s ·fórmllo, '18111 
acompanhar-o movimento ilo• tempos, oo progressos-das 
idcí~s! O -~spitiw public-o tem. hoje -outras teudcncias, 
tem hoje maís nob""' inspiftç~. No pllBOs.do. "<!"" la
men'-iio os nobres mini6tro•, -e que quereriiiõ ·14ll-vélii >-e
suscitar, niio foi o antagollÍ-'mo e..endalm~ll'te- politioo 
o que existio. ·:Foi pri~rcipalmente o :mta~OIÚJlmo .de 
intt:reS!ie!i pe•aoae•.· Ob6ervett1 os nobre•~t\'OS .qn.e a 
situaçilo tem ll!Udado completamen_te, c que nio é pos
>ivcl tol'll!\r Pl!ra. a sconll-tiga e!se1ltlta~.smo. pcs
•tmliJ.ue.snppoemG><i•lirboj.e, mllll quê-é nocseu e!!pirito 
a r~eo!"dação eol>ius" do -pauadG. .. · 

O C!pintx> publico hoje 11io quer di~usaúo pessoal; o 
espirit-9 publiec. hoje appella par~ os. gr'llldm feitos do 
m1nisteno, paro. ll! grmdos obras do parl~~ment<:>. ·Mas 
"GID o miai~terlo bel11 praticado granàe• f~itM, nem o 
l'arlo.mcnto se ha <><:ettpa<io ~m ~audes oh.-~ com que 
ad'l.uira lJOIIlO na histono. do~·. Porque o pat"lameato, 
que_.:, a n['re•cmtaçiío d~ pa>z, em Te7. de.attender cx
clu'lvamentc ao~ grandes rilt.ereooes da n1lÇiio, •e j;am 
apenaAiimitado aacompBnl:lr.r dmaou nas combinações 
mini!1torjoee1 , - . 

. Niú seria diffieil re•pondsr a esta qO.estiio, nos'ta. si
tnaç>:o""' que nenhum eipirito·ee acluo·satil;!cito; Dl~S 
o m in.isteri~o qu..- ·~oluçõe!! que rehnbilitem o parla
mer.to; o mmiltmio <l.uer fazer p<Mnm;~ qna a re..olv&, 
quudo rcalmontc ECI1· po.liativo·a aggravará e c<m~pli· 
c&rá. :111!Ú&. E' a ·.preteodid.a refa111l11 eleit<lw qu10 é 
nece•~"ria para que o paiz te.nha IUilll opiniL'o pnhliea. 
O parlamênto, portanto,se hn de oe<:11par c;~eclusivsmente 
com a reforma eleitoral. Ma.:; em result.a.do oac.opUi.i>io 
publica achará no regimen ptojectado os mesmos c 
mais fortalecidos embsraços para_s=livre e completa 
·TOan.ifesta.yGo~ · 

Eis-ahi c<>mo o ministerlD "té agorn tein querido 
re.sol~-s. qnest~o ! . 

De certa época para. cá. •c obscrnt qne o pllrismento 
só se. oecc.pa na.quella.s matccias quo s~o es.colhld ..... pelo 
ministerio. Ahí temos 05 archh11s cheio• .de projecto., 
t1JlS regulariaat~d.o o rocmtar:nento, ou.tro~er;~~o .o. 
agriclll:tura, outros creando.llOV» estl:8d:l5, OlltrOS te• 
lati ~os á co1onisação, outros de refortnli indiciaria, ou .. 
trc• sobre a guard.a nacionAl, ontros sobre a proprie
dad~ litWaria, ":nada dhto m~ \\S bonr&ll di 11il!cus
s;o, simplesmente porque o ~terin niio.tem mani
fe~tacio astl21.J?refer<mcio. para nenhum d .. iesassmDp!-.os 
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!6 SESSÃO El\1 2 DE JULHO DE !860. 

Obsetvamo& que e.inda. o aw.o ~- J.'&Wido tim 
projeet~ foi apresentado :1. <::arnt.ra n rl!lpeit.o de reforma 
éleitonal, e oendo 011·1idt. uma eommluiO, e5ta opillou 
(jU~ mda - eed.o pou'& refcrrm~ & lei alei.toral, 
poü ni.o bana expericncia sutlici.OIIIIO q1>11 ~ 
o voto:> dO padaai&to. Entretanto cKf~-oe ~to 
&llDO ~ .efonn& e\àtoralaut.nriaada pelo Sa. minis· 
tto de imperioTe j>< o .. oto da<:OmmisaiWde nada nl.e, 
a faltA de experiellci.a Dli.o tem import~o~~cia, esse~ 
não mereee. a~l.ell.ç\10 a.b:IOlutamen~, nem dtqnellcs 
taesm<>& que o assipéri\o t 

Sr. presiden~, i vista d& ~ a qt111 teM chegado 
o gab>nete, rui<! h~~- psn deoesJ!M!r&rem akuns aos 
que oNm nall Wth~ç<Ses, do que Üto melhoreM fllC8, 
oe por 'ftllltura Dli.o 'I'Wemos além ama.. ~ 
aliiturlA <:lOllSA real. ' • 

l:u ob~ervci, Sr. presidevte, que o miniscetio para 
autorilsaz:-se perante uma maiorla. DO f&rlamento, veio, 
no~o Breno, lllntu a UJSTiwl espada na bala!lça indecisa. 
da ca:ilar&, e e:ngir que o ouro se pesasse po~ ella. Ma\8 
ãpressem-se os llovos Bnl!UI3, ~que talv" ,:;;~ !eja 
ditlicil que ClllllillD· te w:he pro:cmo e 0$ venha obrigar 
a rutituir o ouro e arrebatar-lhes das D1io8 as palmu 
do tziumpho com que ~to se uf&lliio. 

O Sa. F. Oc-rurAJCo:- Não siiO Camillos, são Bre· 
llOS de mlllh:> qualidade. ' 

O· Sio.. LA!IDn»Ko·: - Senhores, .e Ji'Or ventura o se
nado 'lQ!n!Ulo em pnsença.do bar'baro ficou mudo e an
n'llio 11. quo oe pesasse o ouro, niW foi porque u seJWlo 
romano applandisEe a Breno, e entendseae que era. .devar 
e .;iguidade sn11. calar-se e auent.ir ·nu e:tigenci.o.s, 
mou porque oe aehAu P:é'trifieadC> diante do ~ 
ameaçador e d& eop8dA de"""tadora do blrbaro. Elle 
' 'i& a ...,. .. -.ida eontada por insS;an!A!s; de um momento 
puo. .outro Breno podia empllJlba.- a ~pada e o Sl!!Ul-

do rom.m<1 cl.eixazi11. de existir •••• hlfeliZmente po.ra o 
10eaado romano ClWiillo nllo vká. re•tituir-lhe a pala.
vrae a.en~rgi4, e mais vingar· lhe a aJl'ruate 1 ... 

Sr. presidente, eu DiiO yosso estender- me muito em 
considlltaçõe5 politicas, Vl5to como a honr. está muito 
adianteds. 

Renovo o Dedldo que h á nobre coliiiDisBio, para que 
!!e niio pSde c1ar nm psreoer que nos illtutras•e •obre a 
hi do o~amento, ao JlleiiOa tome parh na diseus&~C> e 
JlO$ o-riente 110bre certas materias. 

V. E:.t. m.o 'Peralittid, que en passe agora a breves 
conWleza~s ~obre outro. pont.o~. 
· Niio posw aoq'llitsçer a algtlmaa daa verboé que vejo 
no ~to- A camar&mbe qt~e ae &pprosi.m& a época 
em que a herdei:& da coflla preata juramcto. A. ca
mara sabe que infell:uncnte deOde longos .nJIO!! estamos 
privados Ja augu•ta Jl~ça de uma dd 1100su prlD• 
c:ezaa, que devia te6idir dentro do Imper!o. Pareca que 
os inoommO<loa que a.té agora. detenmnê.riio que Sn Al · 
t~a tLiio volt.II.S&e & reaidir no oaiz aiío (leml&llenllla, e 

· que portanto Sua A!te&a telll ~ aua rcsidenc:ía fixa elll 
pait e~~trangeiro. . 

.Ora, se é certo 112e • rrin~a tem a ma resid!neia 
illtlda om pai& e&tr111lgeiro, 'f"'l8<:e niio ~r coDSCitucio
:nal que estejamo a todõt os =• votando allmCiiliOS ~ 
alllgilel de cuaa pa.-.. ella. ... 
9 ~ll. Mr~rn11o Do _llr!'l'aro: -E' precào rerogar 

pn~Jramente a eo~tittuç.ilo parr. fazer e1tu cot>~ide· 
r~s. 

O ~ •• S~;a~i·o n MAcEIXI. - Sua .Alteza ·está na :Eu· 
rop& com licen~r. do imperll.dor. 
• O S111. LA~lltrLPDo: -Peço ao nobre ministro qne se 
lembre de que nesta ma teria estou antC>ri!.ado por dons 
llomens de :Uto <::arscter politico.... ' 

O ~· .M•~•snC> :oo I:nl:&ro :,.-E eu e$tOu aut«isaào 
~m &I-el. 

• . O Sa. Lo~.:<Duuao: - .... p>lo ·sr. marquez de Parw 
•pelo ae:ua) s~. presidente,doccnselho, que em ép~ 
D:<O re:not~.cm!•>;::~va ~om al~" acrimonio. o faeto 
•le :e dar al.n:ner.tos a llma pnneeza que não' re>idia no 

. JliLl~. 

(Hc. fim rrpcrlt.) 

En _desejava que o nohe m;,;s~ro nos dechu-"">e 0 
q~~ dJZ o eonttato de CB$&m!'..c.to •••• 

I 
I 
i ,. 

i 
f 

I 

O Sa. Ml.'i15'nlo 1><1 lsPU!O' -Hei de explicar a 
V. Ex. em occaaillo opportuna. 

O Sa. L.ulll!U' ... - O contlr.to, Sr. preúdente, llllo 
podis reYOgU o uti~ da conzt.ituiçiiO. · • 

O S... MiKtn.o .,. mJPUC> : - Nem es~ te\'ogad.o. 
O Sa. L.a.JC])CJ.Pao : - V. Ex. .sabe que em um co:c· 

tuto ele easlllllellto não pôde estar a. revopçiiO de utn 
preceitoeorutitucional. · 

O Sa. 1>1Áil'l'.II<IO CuPOS : - Tiro import811te como 
este. 

O Sa. LA:<DIILPBO: - E dema.i&, parece qne,-depois 
do jUI'IIl&ellto do herdeira dlL cor.; a depois q11e o nosso 
imperador tem iilhoe, de m.aneir& quo previno assim 
qualqner ~tuallcUide da successiio i cor&, p&tt'~ 
que a herdeira preonmptivn. tem pm<iido este carscter. 

Lirnlto-mo par ora, senhores, a esw considerações. 
Quaado o nobre ministro do imperlo se dignar r cspon
"!n'-me, entito me oocupo..-ei mais desenvolvidauiente 
é!esta materia. 

Ve)o t.&m~ no orçamento uma \'el'bll pua. '1lDlA 
OODlDlÍE&ãO sciet.tifica d.e$tinada a explorar o interior de 

' algumas Provmelas do Imperio. Vejo igualmente uma 
verba para. o ~uo de S. Pedro, plU'II esae thoatro mo
delo, e outras cou.tll5; llWI por hoje me cx:cuparci só. 
mente destas duas partes. · 

Sabe a eamnra que faz-se uma despeza extl'!lo~diM
ria coiO. a tal col:l:lmiasiio <lcientifiee. que por .ahi foi ex• 
piorar o B~azil ; mus oa.be n ca.mare. t&mbem que a.té o 
present.se...a corn.niliaio &eientiSca nio tem dado pro
vas de que existe scientüicamente. Parece um objecto 
meramen~ àe lu-.;o esaa commis!llo apparatosamente 
levada lá para o Ceará: Entretanto a camara ignora. 
complet&menta o q~ ells. tem feito on está !:u:endo. 

O Sa. Pnt'ro u CAIII'Os:- Ainda ni\o ~oa ajui
zar da utilidade dos asas ttabalhos, porque ella aillda 
os não collcl'llio. Esperemos o resnltàdo. 

O SI\. L.L"'D11L.~o : - Perdôe·me o nobre deputado, 
a commi86iio não h• do apresentu 05 1e13 tr&balllos 
seniio ~que tiver eotnpletado a JU& via~ Com
prehenilã bmn 05 inoonwmcntes que daqui pocierKo re
sultar. SuPJIO!lh& o ll4bro deputado que CSII& cómmiaaiio 
é, como me pareoe, uma couaa inatil, uma causa que, 
a.b110rvendo graAdol aommas doa cofres publicoa, niio 
uca tra:rl. ent:eW>to nm TtBVl~o pro~it.oso .... 

O SI\. Pn~TO Dz C.lliPOt: - Quem aabe ! Por ora é 
um11 hypotbese. , · 

O Sa.. L..:cctno:- Mu sn.p~nha que IISIIII hypo· 
th!ll!o ae ~eri.liea; :aio cW.ria F.!àa itrciDedia.ve:tmODte 
toda eua. enonne ~am.ma! E uiio é certo que se por 
'-ct~ a comm!soiio !oue obriga.la a ap,_tar a. ~ar
te de qualquer trabal!lo que tivea10 prc.mptifi~r.do1 Já a 
camn1'o, aabia o que~ ellii fazia, e com eonsciencaa de 
cauta votaria a verba prociaa. para e&la esploraçilo 1 
Nilo eeuilo utlm, colllo ha da 11 eamara esta:' ~t&ndo, 
por~antol lmlos qumtoa aprouv~ a!. ootriJiliuio, 
cm.to o tlirltol oootc1 de réis para umll exploraçi!o de 
que uiio tem c:ouh4clmaut.o, :nem ~o i=a;!inar qual 
tO!Jhadeocr o J'Otlultcdo! (.d~.) · 

Se acuo dopoia elo cinw ou ooia âmaos a. cornmiuiio 
voltaase eem apreeentar lllgwu trabr.lho que valeose o 
a~~Crlacio que oa cofre~ puôlicos ~ felt.o com ella, o 
que diriliUIOi! 

O Sa. J~~~.u.t6::-Ain~a.~ãodoco=umiait.o~l,C> 
· para. se suppor q~ a comnussao nio tem trab • 

Os trahal.liós de ama commissiío weutili.ca não slio 
cousa que se p0$Sa apresentar a ssi.tn. . 

O 'sa. U.""tiU3o : - Núo ~ para uma. época c~m<1 
c~ta, •cnhorcs. Ao mesmo temi>o que o rnlnioterio nos 
ll.llllUllCÍ!I um. dolicit, .havemo,s de estar ·f =do deape
zas como esta em obJecw• que podem ser adie.dos para 
melhort!s cireums~cias ~ Não eoto.prebende :o n~bre 
deputado que o.gonr. não e a época em que de,·amos 
mandar uma collmlÍ5s5o com todo o appamto exJllora.r 
3lgumas proV!hcias do Imperlo ! 

\) SL Pnrro llE c ....... , - M .. s e!la aüo·foi m&n· 
dada. agora; e slm. em =os :llltcriores, 
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O Stt. L,\..~Dtjr.rnn ~ -E~ no r }.o;,S<) tnesmo, e (:porque 
:!.bà3. no rrc::mtc n.nno cs~imos n~ ignoranci3. dc-s t:r::!.-
1cihos que tt!m ícita esta co!Ilmi::;s:to, que cu prop~nbo 
c. supprcss:ío dosta vet'ba~ 

o Sl\. rwíJ~J.STRO DO !lWERTO: - S:! 'T· E~.lel· o !!l~1l 
xel:.torio h,. d~ enc~utrar 1<< alguma cou•a rch~ vs. aos 
tt·abalhos dest:l. commiss~o. · . 

O Sa. LA:-tD'Vt.lliH):- Que ''~ntagens tem cl~.:-:. pro· 
õ.uzid<J'! 

O Sn. PAULA Fo~s>:c .... - A seo~1o de bot,mic:t ji tem 
:i cito muito. -· 

O Sa. LA"Ill:;LP!<O :-Se é pela parte da botaoica, ha 
ce o nobre deput:.do pormittir-me qne.lh6 digo. que" 
f!Dmmlssão nada ~l!n:l adia.ntad.o, porqne tudo qum!:v 
h~ feito j:t e:;tá. perfeitam.~ntc e(Jnh~cido por ,·inj~ltes 
\iUe n~o forilo com t·()(liJ ca~e a.ppal'~to. · 

O outro objccto1 ~Gbré oue t~uh.o de J.izt:t: t~1.mbe1n 
ponca.s pnlavras, é, Sr~- preside!ltc ~ o thcatro <.1c 
:3. Pcà.ro, ~se ~hc::.tN modBlo: Ora, re~lm~ute cu n~o 
j)OS~o comprehender quê •c}a theatr.) modelo aquelle 
em que. ~e est:í. ~dos os d.ias o. rcpresent:u: üa1>rioL e 
Lrc~'bd ou ~fi.laar~s dt Santo .A.nUmio, e outr~s <:ousas 
deste jaez~ (ltüa.d<u t npoiado.,.) E' este o ther.tro mo
delo do Brazil, para o qual a c~m~ra vota :tnnualroente 
qun:rent~ e t::Ul.to& contes dc-'[-éis, ignox:m.clo cnt.r~tn.nto 
a applicação que •e <l.i a e~te dinheiro; e que beneficios 
tem prod112:ido. ( Apvioa..,. ) T:1hcz a. ciUil:l.r"- não saiba 
que nes~ tllcatro nw<klo ~e segue uma. escola que já é 
doseculo passado, uma escola hojc:reprovo.d:t pcltt ortc, 
c qt1e até nAm a lingnn. portu:;ucza é o que alli se falia. 

i\[ as emfim a camua habituou-se a dnr uma. sub,-en
ção a e$se t"'atró modelo, que fico.rá ~enno modelo de 
cott<n.~ sediç:ao e demáo gesto. (Apoiado>.) 

Por ora, Sr. presidente, limito-me a estas c~llsider"-
1Õ<\S; nem a hora tão o.dilll:ltadA me permitte tratOl a 
mateti:1 com c rlesen'\'"oh-il:nento qn~ e~a merece., IlCro 
cn. me a.cha,•a preparado para est'l. discus~uo •. Espero 
que ainda terei a pa.laua. e entiio cnt.rarci em outras 
consid~ações que me parecem opportu.n.:t.S. (Muilo cc:n.) 

A-cmcussíio fica adiada. pela hora. 

Dad• a ordem do dia, lc,·a.nta-sa a sessão ~~ ;res ho
ras e meia elo. tn.rde. 

Sessà~ em 3 de Julho. · 

l'llESIUENCU. DO 5Jt~ CO!': DE DE IU.EPE~DY. 

St:i~BJO~ -'E.rpedi,út • ...:.. L<>teria.r.- Orçn=nto da 
JWl(l~. - Orçam•nto <1a guerra. - Orclom do dia. -
Reforma, r!lit6ral. Ducurso à? s,., P;mznluu • ...,-· Orra
menlo do ompcrio. D•',cur•·' do Sr. Yill1la Tacares, 

A'• onze horas da rnanhiia, feita o. cho.m ada, nehil<>·~o 
presentes os Sra. conde de Baopt!ndy-, Candido Mendes, 
GonçalveA do. Silvo., Co.simiro Mndureira, Ville1a Te.~ll· 
re_a , Coelho. de Castro , lllnchado. Joilo Po.~l~1 Costa. 
P1.11.to , Serra Co.rnetro , SIUI1paio Via:m1. , Calhairo& 
Cer~ueira Leite, Pai~IL, bnriio do Bom·J nrdim, Teb:ci~ 
ra Soares , Araa.io J<!f~ , Garcia de Al.meid& Bt~
tas , Belfort , Dias V1eim , Sihúo Cavalcanti', Ga
vi~o PeL.,oto , Mon_te!.r~ ue Barros , Bcllo , B:tn'Os 
Plmen!'Jl, Pedro )M:oml, v!Sconde de Çnlllarsgibe, Daart.e 
Brand..a, AlmGlda. Pere1ra, FranCI&éo Campos, Si e 
Albug_uerque, La.n.dulpho, Sergio de Macedo, Paula 
Santos, Domin~e.. Silva, Diogo Velho, S=a Leão, 
Torres-Homem~ Cunha Figll.eU:éd.o, Pinto de Campos, 
Fausoo <fu Agme.~, Lamego, Abelardo de Brito, Crw: 
Machado, M<m<les da <.:osta, Pereira Frat>co, :Rego 
B~, Pacheco, Gomes de Souza, Franco de .Almeidã, 
barao de M=guape, bariio de Porto-Alegre, Xavier 
d,. Ro~ha, Luiz Cados, Virino; Aguiar Barros, ç astello
Bfa.n~o e Teixeira. Junior. 

Comp'lreoendo depoio o:o Srs. Belizario, Araujo Lima, 
Mo.nocl Ferntii1des e Saraiv:1, abre-se a sessiio ás onze 
l<>or~~Z e..:weia.. · . 

Campa.raeem depois d~ a.~ a lõCS~iio os Sr;,. Del

TOMO Il 

I 
! 
J 
\ 

phinrt de Almeida, P:!l'ftnha~, F. Oct~vinno, Nebi:ts,. 
Llm:t e Sih·a, Tav:>Ns de ~[eUo, Si!~~ 1!ir,m.::~., Pedre'
ra, D2nt"-', Tobias I.eite, Cyrillo, A,_gusta Corrêlt, 
B::!-ptistu ~Iontelro: J Rcbtho de l!C"JlJ.()nç~, P!\ran2guá., 
Bran<Lio~ Ac.gn.sto d.e Oliveira~ Alc3.!1tru-a ltfachado, 
Cosb. :Moreira~ Pederneír~~ B.3rbo~!'l da Cunha, Au
g-..tsto Ch~Yes, Peb;:otao· de.A..1!e\·edo; Pereir~ :Pi!l.to, Hen
ríques, Hccriques de _\lmeid~, Benc>idcs e r~::.E:ta de 
Souza. · 

E' lida. e 3.ppr'lv-a<k. a ~.cta da mte~e~~~:.e. 
o Sn. 2• ~:E::nET.-LRJO (::erwinrl0 C!c r) dú. CO!!.!;:!. ~o se-

guin~e . 

Lm of1kio elo *inistcrio d.J im.p~~i.o, i.::!fi)_l":n:'t!ldo so-· 
bre n rcpresentaç:=:o que:!. c!ltr~ cn::n.:.rn dirigio a. ossem
b1é':l.legi!:lati \'3. da provinda Uo Pãri, n:l qual se ex-põe 
'"grandes perdas :;offri<hs pelosh:.."l>itant::s clo rio A:na.
zouo.e po"t cansa da ul~ima &nche!ltc, e se pede conccs
s~o da Jitoprieàadc de terrenC>s nas roesr:t.as :nargo:.:n~ ~ e 
:t con5lgn!l.Çiio de 5(lO:OODS,a titulo de croprestimo. por 
dez annos, de~tin:ld.os. a sermn d~tribuidos. pelo.; cid3.
d~o:s que mai..mcs prej uizos soHr2rrro • .-_.\.. quem ie.z are· 
quisiçiio. ,. 

Outl"o do mesmo _mini::tcdo~ rcmettQdo as ·hl:or.na
çUes pedid:1.s. sobre sub'fCnções e inder:lnis~ües eoncedi
d3s á campanhla de Xa~cgaçiio ~ Co:umerclo do .A.m:uo, 
nas. -Ao mcsrno desthio. 

Um requerimento dcJo~o :Uorg:m;cupitiiodo extincto 
2· regimento de milicias do P.io à e J :meiro, pedindo 
parn. que possiio Per e..~trahidas nesta c&rtc ?.S loterias 
conce.did...s peln. """em.bléa provinciul .;. iabric~ cie por
cellanr. fund!lda no municipio de Caetl!ê. -A' commis-
s>io de fa.zend\\. • 

Outro <lo Manoel "'Indn. Brcgnro o Jo.é Antonio de 
Araujo Filguciras, pedindo a isec~.:o de qualquer ilirci, 
to sobre a ma teria ·prima c imtru<~Jentos do u~o e serviço 
em bvor da fabriea denomin~dt~ de s~~o Alei:o=o. -A' 
mesma t'ommiss.i'io. · 

Outro de Francisco de Pmun. Xn,ior, cscrlp~urario 
:~.ddida da administ:mçiio gó!r:U do> correios cln. pro1·in.
cia de :Minas.Geraes, pedindo ser con•:derndo escriptu·· 
rnrio eff~th·o eo111 o relÍpeeti<o ~endmcn:o. -A' co!l1-
miss~o <lo p«msõcs o ordennclo•. 

Outro J.c Joiio Thomll% de Cantt\:uia. 2' ten~te do 
l' regimento do nrtilhr.rin n crwnllo, pedindo pn~sagem 

' pnra o ~orpo cl.e astado-mnlor da l' rlas>a. -A' cam
míe•i'ío de ma~inba c gumn. 

Outro de Joiio An~sto Ncpotr.:lCC!:.o llbch:tclo, pe
dindo s~r .l.i•pen•ad<l do •=c <la ~~gr~ph:a em quli 
foi npprovado, e iazcr o do 11l!ntotru~. '!UC fn>'luen~u 
coma ou\"Í1l.t~ ... -A' C!Ommis~i'i.O Ue l~~tr".le~~o pubtica 

Lu-se, o ó npprowda. •= debute n redncçllo da~ 
emendas feitn~ e npprovlldns por cetn eam:tra fl. proposta 
<lo poder <:xocutivo fixnndo 11 forç.1. navnl par:l o llnllO 
finiUlcairo de 1861 :t 18!52. 

Lê·se, julga-se objcctc de delib~rayíio, e 1·ai a im
primir para. entrar na ~rdem dos trabaThos, o ~egnln:o 
projccto: 

~ A asscmbléa geral resohc: 
' c: Art. 1: O go\:erno Sca nJ:.turisll.dO ptcro. fazer ex · 
tr:iliir nesta côrte, por espaço de oito =nos, conta.dos a a 
Ç.a:;, dl)':;t~ lei, doz~ loterias por 3rol.o, cnjo prodncto li
quido scrã. dcstinrul.o ao C$tabele..--n:o.ento de ll"lll asylo 
para. os umilidos a .. marinha. 

~ ~ 1-• Em cada. mez correrá uco. dessas loter:.a.s 
5egtmdo o plano das ~m~Cíodldas i San~ Casa tia. i\fue· 
ricordia. da eõr'.e, c o !õet1 product.o serâ recolhido s.o 
the~ouro n&cional. · 

< § 2. • Log-:l que existir em cofre a qnantia ~e 
200:0008, o go..-erno dar:. começo á. obra do asylo .. e 
invalides. · • 

c-§ 3. • O rendimento <>a ~ntn"buição ux-ccn.d2.<>a, e 
. 3 
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qil•úe hon~r de lUTO<'~~~ em virtude ao art. 24 da lei 
n. 514 cl& 29 de _Ch;;.übro de l~erô. applic&do á manu
tenção e custS<> do asylo. 

< Art. 2. • i''iciio revogadas_ .as <llilposi~(íe, em oon· 
trar.io. -

• Paço da cn.mara dos deputados, 3 de Julho de 1860. 
- .{. C. d~ Sli ! Albu7u~rq,_.e, > -, 

· O mesmo Sr. 1' secretario declarn q_uc s~ achiio •o· 
bre a ro~a, e v~o a imprimir para CJltrar ua ordem dos 
tr"bal~os, a ••~inte proposta .do or~am~to convertida 
~n proJCCto de im pelas ro•peetlv liS com!nlSsües na p!lrtc 
xelativ~ á. despez:1 ãos ro:nisterios dA justiç:1 e gu=. 

' 09.$"-)!E:õ'TQ DA ltrS'I'IÇ.A• 

• < A 2• oomroissrro de orçtl:llento tem a honra de 
:apresentnr á considcr~?iio d:\ co.rnara a parte da pro
po•ta do orçamen~o p:1ra o e::s:t!rcicio de J 861 a 1862 -re
lativa ao ministerio da justiça, convertida em projecto 
<1e lei ua íórma seguinte: . 

• Art. 3.' O ministro e secretario de- estado dos ne
gocias da iustiça.; autorisadn pera despend~ com os 
o!Jjectos designados nos seguintes p3ragtaphos "- quan
tia de • 4,986:1678494 

< á saber: 
1. • Secreta:ria de estado. • • • 
2. • TribUDal supremo _de justiçs.. • 
3. • Relações . • • . • • • 
4 ... Tdbunae!i de eammer:cio .. . • 
s.· Jn . .'<tÍÇlls de 1• instanc'.a • • • 
6. • Ajudas de_ custo e gratitica<;<;es 

por ~mmissües e,;:traordiuarias. 
7.' Despeza secreta e repl'eSsSo do 

tr:úico de Africanos . . • • 
8. • Pessoal_ e roaterinl da polida • • 
9. • Guard.a nacional. • • • • • 
lO. Telegraplws • • • • • • • 
) J . Bispos, ca!.hedraes. rehi91ío me-

tropolitana, p3-r0Ch~s, vigar.io& 
gcracs e provinciaes _ .. ... • 

l2w Semin:a:rlos episcopaes • ~. • • 
13. Condncçuo, •ustento, vestn3l'iO 

e curatho de pre•os • • • • 
14. E,·entua.es. • 

.v o município da cGru. 

15. Corpo poll~ial do. córte. • . • 
16. Ca.a a:e corrcc?iio c rcpar.:>s de 

ca.dêas • . • • • • • • 
1~. illumina?iio publica 
18, E:;;erci~iGs. findo•. • 

220:5608000 
lM:soosooo 
:1!19:8938334 
40:400$000 

896:320$000 

so:ooosooo 

174:000$000 
481:194$000 
167:6218500 
'75:17if$100 

932:871$060 
17l:600BOOO 

140:000SOilo 
lo:o~~aooo 

561:733SSOO 

120: ooosooo 
5SO:ooosooo 

s 

. • ~\o :u-t. 3', C!:tl ,.cz <lc :1,g86:l67S4.94, dign-sc-o que 
Ívr votado. 

c Ao il 3' acc,c•ct!."lt~-•c: - Ineluida n quanti~ de 
3:0003 p:u-a pag~mcnto d~ ord(!ll~o do de sem bnrgndor 
Severo Amo rim ào i' :1Uc , lUl. fún:Jlll. da l~i n. 6~9 de 2 
de Setembro de 185 i. 

• No~ a· e]C\'0-'&c a \"CÔ!ll\ • • . • 507:1~~00~ 
P_OT ~er pa.•sado pru:-11 o minis!krio da jns-
t•ça n des~ztt com o. cotr.po.nhia de hom.-
be-.U:os, Ç.t;e estnv~ a. cugo do n:inisterio 
do 'mpeno. 

c No ll ~1 clcve-~c a verba a • • • 98Z:871S060 
S'llldo o augmento à e 50:000S para -repar() 
dos pala..:ios episcopaes. alugueis de casns 
onde os niio honver, co!ript'-!l- <le rar=•n-
tos e es!.abe)eciment(lS d.as e.•uaa.ras eccle-
Sillsticas dos n;,p"-!io> novos. 

".No § 12 1\Ccresce::;te·sé : - Llcluidos 10:000S pru-s 
pngamen:o <los lente~ do s.nni.nurio episcopal de S. Paulo 
na conformidade à~ l ei u. 10-10 da 14 àc Setembro C.~ 
u~ -

• Sala dns co=is;ce.;, 2 :ie Julho de 1800.- A. à~ 
Cotta Piulo Silta.- Srt·~i~ T. d< Mactd~. -Fa!lSIO .A. 
cit 4gldar. ~ 

• A 3' commi>siio de orçamento ,-ero apre>entar â 
consídcrnção da camJt.ra dos Srs. deputados, convertida 
em projeclo de lei, a proposta do poder·e,ccuti-:o o.ne 
lixa "" Jcspezns do nnnisterio da gnerra para o ex er
cicio de 1~61 a 1862, com duas emendas que passa a 
justificar. -

• Uma d."'>tas mner.da. refere-se so § 3• do art. 6" da 
proposta e n outra rO:caho· no§ 5a <lo tnesmo urt.igc. 
Aquel\a diz re•pcito {. creaçiio do labornt.orio ptrote · 
chnico do Cnmpi.nho, e esta á. escola. de tiTo cstabe:!~cida. 
no C=>mro-Gr:mde. - · 

< Estes dous estabelecimentos cxi•tem ha nnnos, são 
mw.úfcstamente necessarios ao exercito, e snR. cre:lçiio 
acha-se simplesmente approVllda pelas leis de orpmcuto 
que consignárão fUDdos para o seu custeio r. traballio ; 
mas o Sr. ministro d!l guerra, com quem a commiss~o 
"!'te.ndeu -se, jnl~n. con''()IJie.."ltc uma approval'iio e:.--pli
CJtt\, e a comm~sf;;iío ;a:Jo duvidou associar-"EC· nos lüu
V"-vcis c>crnpu1o• do gowrrno. 

< O credito que ora pede o ministro da guerra é d~ 
l2,828:728/l068, e o votado no "rl'=cnto de 1859 a 1860 
ó de ll,755:94.1$798. A diffcrença de 1,072:98611270 se 
repaxte po-r differcntc> verbas, e ó explicada nas t abeUas 
respectivns. 

• Art. 6 .• O :rr.inistro e ~ecrctario de estado dos n e
gocias d<t guerra é antori~ado para de<p.mder com os 
objectos d%ignnd.os nos seguintes pnrn.gr&p~s "quan
tia de 12,$28:7288069. 

<A saber : 

1.. Sceretcria ae c.tad~ o repart ições 
annexas. • , • . • • • • 22S;576fl000 
_ . 2.' R.epa~~~ões de fuenda. • • • 51:1801!000 

3. • Arsenaes de guerra, armnzens de 
artigos bcllicos e conselhos &dlllinistra-
tivos. • • • • • • ' • • • • 2,030·950SBOO 

4: Conselho supremo mi.llta.r ê de jus• 
tiÇll. • • • - • • • • • • • • 42:31411000 

5. • lntru~yíio milltu. • . • 302;7871J700 
li. • Corpo de saudc e hospit:J.Cs. • S9%!SBIJOOO 
7. • ExC<"clto. • • • • -. • • • 7 , 027:40583-SB 
8. • Commissões militnr~s. • • ll2:039H000 
9. • C!ass~ inaothas. • • • • . 570:7198962 
10. Gre.tificnçõcs diverons, ajudas de · 

cu;to e r~crutnm~mto. • 450:600$000 
ll. Fabricas. . . • •. • lB5:760S300 
12. P-rc.idio de Fernando de Noronh,., R'/:065#000 
13. Obras militkr~; • • • • • Ml: S33694B: 
1~- ~iv~a~ dcspeza& e e'eutu11cs. 601:40BS000 
lv. .!.'ICI"ClClOS !mdos. • • • • • S 

• No§ 3', d~pois da~ ralavras-c conselhos ndminls.
trativos- nccrcs-ccntc-sc :-Ficando approvach a cren
çi:io do labor~t01;io J>yrot.ochnico do Campinho • 

• No~ ~·. <loro•• dn paln•·m -militnr-uccrcscentc
sc: - FiclllldO lll'Drovuda a crc~~Çii.o da escola. de tiro 
c&tabclGcido no Col.mpo-Grande. 

• Peço d a. camnra. olos depu~a<lo•, em 2 de Julho d~ 
1860.-J. JI. de. Sílt•c. Para"l•or.-Peiroto de A=ere
tk.-L. A. da. Cunl!a J[ allo•. > 

PR.ThiElBA PARTE DA ORDEM: DO DIA. 

REFO.B.::UA !:tEITOnAt.~ 

C<'lntinúa a 2• discus•üo do art. 1• do prciecto qtte 
altera diversa~ di~po>ições da lei n. 387 de 19 de Agosto 
de 18<16, c decreto n. 8i2 de 19 de Setembro de 18-55, 
com as emendas "[)oiadas. 

Vêm §. mesa , sio lidas e apoiadas as seguintes 
emendas : -
-- < Ao arti;ro ào -p~nj cc:o ~,ue au_gment:l a deputaç.~o 
do Amazonas c outra> proYincias ae<:rcsccnte-~c: - E 
a provinda do Pará einco d~putados.- Franco Ih AI· 
m eik.- M-nr!ulpho Medrado.- Tei.r~:ra Soare•.- F, 
Campo.5. ~ 
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• àeaeoe<:nte-se ao finlll do § 1· do 11rt. 1· do pro
jecto substituti~o a seguinte: - :Salvo nsquc!ll<S P'P'O· 
chias em que o nurocro de cleito~s seja menor de seis. 
-!Jtlphino de Almtida. > 

• P at'Q. <llr oollocada onde convi<lr : - A elei~:io de 
juizes de poz c vereadores se íaroi. no màsm<>-<Ü!l em qllt' 
~~fizer a ·ae elcitores-Arllcmítt Aguiar de Biu-r<M. :. 

« A nõo. passar o § '7' do :ut. l ' d<> p•<>jcc-to .Ía re
forma eleitoral, rliga-se ' -Os deputad<>S Eerüo Gubsti· 
tuido~, nas faltas tompornriM, por supplente; eleitos 
em cleiçiío distincta; uo caso porem de :falt"' ab~o
luta, pt·oceder...,e-h3. a no,-a cleiçüo--Gu>n<> d< Sou:a. ~ 

c Para. .er collocad:t 'ond~ convier : - Os po.rochos 
c os juizes de paz d ss rel:pooti vo.s paroehiao ísiúo pnrte 
das-mesas pnrOchiacs, e serüo convocados par:> a or~
nis<tçl'<> dcll,.., na i<mnn. estabelecida pelos art.. 4:, 5', 
6• c 41 da lei de 1~ de Agosto de 18~6. 

· .• . No ca.so po<élll de impedimento do pnrocbo e dos 
j1liz.es de paz, serãa convocados par11. substituir uquelle 
o u.oerdote que -<:m wn lugnr estiver rcgel)dO a íreg!le· 
:ria, :e para aubstituir estes os.supplenteHn.üs votados. 

c -Os que doixarem . de -eompnrecer .ou ,se :>.u.senU!rem 
das juntas sem es= legitunn incorr~ráõ na. pena 
marcada pelo .rt. 126 § .2' n. 1 da citada leL- Fran
cisco Carlo• Drandilo •• ~ 

c A? § 3' !!(:crescente-se: - Se porém distllr mais de 
vinte legnas, haverá. collegio, um:. vez que o numero de 
eleitores não fõr meDOr de doze. 

.< Ao.§ fí' a.cc-rescl)llte-se:-CointDllto _que n;ia cor
zcspondíio menos de tres metnbros _da n.sscmbléa pro'l'in
cial.a.um deputado. 

c Ao -~ 7' accresceJite-se: -Ou do m<~."""'o llCOllit- . 
tido-pelo.art. ~ d:. lei de 19 de Agosto de 18-16, quan
to os da aetllllllegislatura tenhlio sido mQnos.-A. C, 
da Cru.: Ma..:Jw"do. • 

« Ao § 7• do projec:to substitutivo da commiss:io :
Depois <Ias palavras- na-actual.lcgislatura- accres~ 
C(!Jl~-se : - Q11ando porém .o u~ .acml$1.dos .elei
toros .dc.quillquer plllochia ·fôr impar, e ·ella. .puder, ! 
vista. da respectiva qualific:tçíio, dai' um excesso de elei·· 
t.ores superior :i sua. mcts.de,.esta ser!. contnd:~. :em reb-. 
ç;lo.a.o numeroi.mmediat:unente mperior. -Jacimt..> de 
Mon<to1>0>.• ~ 

.0. Sr • . l'ar.nahos·.~-Sr~ :presidente; cabendo-me " 
palavra .dQpois de tnntos e -tão distlnctos <>radorc•, não 
tenho a pretenção vaidosa de 3pNSenUU' idée. nova, 
nem mesmo " do repctit tiio bem o qll6 brilhantemente 
Ee disse en defesa do ·p:ojecto & que ·pnsto-meu voto. 

Al:úula-me, porém, o sentimento de·mn dnplo dever. 
ll!andntarlos do povo, qn1llldo se npproxima o momen

to de e~~m~nnos .te -novo pcranto noslõOs consti
tuintes, convem que estes saib~o do modo mm fr:l.lleo 
e positi-ro oomo pen.MtnOS oobre umn medida, que, se
g-.llldo ans,·vai prejudicar & line e genuina-expreasli.o 
ela vc.ntade·nadona.l na escolha de 1etts repre&entantes; 
que, segundo outtoS, entre os quaos nllitei·me, dará. 
~ libC!:dade .& elei~, maü .iniknend@cia · ao-candi
dato, o -mlÜa força. mor:ll e-pmtigio á representaçio 
t>aciODal. 

Tive a bo:>l'll de fazer po~rte ,do gabinate de 6 ao Se
~mbro, .que tv~ &·peito" aclopçiío. do:systema clei
toul-~te, e aoamara sabeqne.&C3t&C9J'I.Side'Ca:ÇÕD, 
que ~.por· sieetia..basta.ate.pu,s. qusn me não con
tellta98ecom'.nm·voto .&ilenç.íoso, ,accres<leque os-mel)!-. 
br11s desse gsl!~te, ~ue têm.·auento .nesta casa, forilo 
àes~e~:~.te' c.b.amsdoe a terreiro., O me11. !fi~tineto 
amigo, deputado pela provincia do .Rio de.J'!DCiro, que 
twnbem foimetQbro do gabinete de 6doSetem~, jâ. 
explicou ca.babr.ente a r;.ziio dõ:' se.": ~<_~diJ!_lento; e, 
como em naturlll, !'11& brilhanti" def•Os. comp:rehcndeu 
em· ~aade p6l'te -Gqnillo · 'J.'IIC -poeoo-dizer em jll$tüica-
9*> •GO · JDOQ -voto; ·todana tenbo· ainda,-qne acores
oe~:~tar;no.que.~ ·toea .iudimlllllment.e, e devo ID3lli • 
Ie.\a.-lo ~to--á <*1Wa. 

'Eia..-q_ai, l!elllunes, ·porqae -Dão ~da llalAws 
1!0~1l!lla ·.questiio-tioJ&rgae IIIIDin-~c!eba~, 
~ii~tli P<i'l'Cl'l-8 ·.vou --reetolhar DO ,~ ceifado por 
mios tiio habe~. 

Os :ldvers&rios. do projecw~triPch~irár:io-see_mdl!aS 

i 
! 

I 
·i 
I 

J>Oiiç~ q,ue j~gá.J;.iio inexp11gn,aveis, e s6 :í. sombm 
dc=$t.;ô pos1ções eal\i,riio para cvmba.ter no terren!> do3 
prmc.pt<>S • getnes. 

A re!Qnna. ').111) projeetal•, nus W..•er:io elles, é inop
portuns, dup~.t.mente inopportwla ; primeiro, parqne 
UO ~o.esp~ de ~pc:> qu& nos sepnra d"" JllOximlLS 
cleiçVes, alei n.íio ~ oer perS'eitrunente exe<.'Ut:ul&; 
segundo, porque a adopção da reforma., em taes cir
C1:JI1StanClB.s, tem por _condição esseheial oo!lÍerit-se ao 
govem<> n.rbitrio per::igoso, dar-lhe ca.rto. branca. para 
demarcar a.s tai!ls dentro das quacs será. licito plc1tea.r 
n honra de um o.ssen to nesta. ca>a. 

A reforma, accrescentárão ~lles , n ão fi ca bem 5. 
=ar:t o.ctncl. ; p<lrqne, condemn:mdo a. su:t origem, 
elb inhabilit:t·SO p&ra preencher o ~t.o de sua misslio 
na presente legiolaturn; porque pócie ferir o ~- decoro, 
v.cnao-ae que a camara, quando sôa. a hora ih rllJlo\'a· 
ç.ão ,do seu mandato altera " " relar;oas em que so a.ch:l. 
p.a.ra C<JUl o corpo cl_eitoral, assent a as futuras elei~ões 
sobre bases diversas. 

Croi1> qne reconstrui em todn. a sua Í•>rça, posto que 
sem a belleza.da.s f6rmas ex~ríores, os dons baluartes 
exn que se .a.cai;tell~ão os op~~itol'C!\ do projecto. Da 
p.un.c;r~ .~estas- posiç!Ses partítão os tiros dingid,os es
pecialmente nos minis~?~ ~o gabinete de 6 d~ .Setem
bro. ,A Caxnnrn me pc~mttbrli. q,ue-responda a eota ag
gresdo, ~ies de e!llpenha<·me na cont~geral. 

.O JDe!l nobre apugo clepuwdo pe~ .,provinci:1. do Rio 
d,e Janeiro, .com :~.;aut~ri<hde de sua ,pal:.lvra, e com 
o .. ~o 41!-~Ill! linguagem, j& o);s~vou que llll mudan
ças de. Ofini.iio política. n~o siio. dClS~o~as senão qnan
do .~\X>W de .lier fiUli!S da .corue~eDCll'o···· 

-0 -Sn. 'S~:nGIO '""MAcEDo:-Apoiado. 

• Q s ... P.lllA!fliOS :-·:"que só POdem sb~_ar :i :tuto
n<lade !l_o homem pnblioo qua1ufo denunc>oo um es.;. 
pirito ·irrefleot.ido ou um C!ru'acter vcrsatil. Condem
nnr o homem publico a que eon51lT"'e immu.t:>.v~ todas 
01.5 suas opilliõc•, é eoarcta.r a liberd.a.de de C<>nsciencia 
em ·ml!teria polit!ca, é aconselhar a trll.i~o do dever, é 
substituir "o imper!o da razão e da ..-erdade o dominio 
do erro e _da, rotina. (Apollldos.)' . 

Feliz10en~, senhores, os-membros do gnbinate de 5 
de ·Sétembro niio e.itúo r:olloca.dos· na -posiçiio om que -os 
nobres deputados os julgári<o. Nilo se trata actnal
mente, como bem ·ponderou o Sr. cx- mi:ü;tro do imperio 
desse gabinete, ·de alterar um só dos .prinoipios ca:r
dcllC!I da lei ile 19 de Agosto de 1855 ;. esses :principios 
s:io =tidos, um delles, o d.a• lncompa,tibilidades tor
na-se mDis -C}I...-tenso e mais Yigoroso ...• 

.o ·.Sa. F. Ocrna~o:-Pelo ·contrario, o nobre ex
mi.lli.stro · do iu).~io_ disse <J.U~ .o prineipip_~ •• 
maioriR absolnta fica,·a sacnficado. . .. ... 

O Sk. P.u~ol!Ô<05,-0 principio da maioria absoluta 
nlio Hlllldamental na. eleiçiio por dütric;".os, é conse
queneia da.eleiçiio de poucos eleitores e d~ um aó de~ 

pulad;;,·speito do -prineipio da ~loi ~ilo por distrloto., ,nin
gu~m. pl'l!t.Mde-destrui-lo, trata-se sómente de melhorar 
a -au&-applicaçiio. Demos porém-quo houvesse es•o. mu
dança dÃo penaament o nn qllcstilo vertente. .A.'s oonoidc
~ j& ~itas eu poMO :~Ccrcr.=tar, em resposta 110$ 
:cobres dep;!!tu.dA:Is, . exemplos_ eexemplo.•,muiio.tespei~-
~eis occomdoe -em oqaso,proprio ~· . 

A camo.ra sa~o ..qa,B . .a lei ·de 19 ile A_f;o~to de .lB~ 
Mtabel~eu llJ:Il-i)J;incipio n<>"o e impartan';S :q·espeitl.l 
rla .eleiçSo de · ~-&. Atá entíio o s -senacWras erão 
~: pelos ~ ~tom ._que.-elegiiiO :os_dep~- . 
t.odos •. E s;,a lêi .est...~q11e h.ou-'esse Ulp-:CO~ ,eki· 
t.onl di•~ p~-.. ~ eleiç_iio d?_ • scnndores_. e .e~.·P!= 
càd& . ele)çi\'>· -A·~r\ancia. de~te~pl0'--6.>;1l001l--
tqta~; :h~t& .<»~.d~rar a vi~cieâ;o.de .. do ~SAio, e 
q_tUJ.Iloi!Jl.• elei~ .nlo é ~ll:elnsiva~e!)~ JlOll~· 

l'oi! :~ ; .. ~ .184!1 aq)1Gliee ~smos q;1e ~biio ~ 
mil-rido .. a. ~io da. lei e votado _JIOr:epa 1'9CO~c:ctlrsc 
â. i.Deóclvemençiz. ~o !'OW pDncl_pto talqv,~;te ~an 
es~~_do, e o -~ç$.rü0. E.>;t~ ~qu_ ... e .gn.e 
hou~~ .IIl!l.OOJ:PO al.!i~raleipecl'!l~ra o iienapo, mas 
q_n.e, ~ vez.~ •• !lll!-eci.on~~re por t.oa.a,o"~~po da 
léla~.- q~o .. ~TQI!S) ~ar.a 6114 ·~~· 
· $abell;l.'lB_ tam~ que ale. de 1846 dm1_1ugv _a u:n 
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ile"batc l:u·go e muito csdareddo, debate que fnz nonm 
3 camaro. que promoveu u o.dopç1:o (!essa lei. Todo o 
nosso svst<:_m3. ~leit<w.J. foi :malvsado; ent~o nrlo nppa· 
receu i idéa. da eleiç::o por districtos, upparccêr:io sim 
:.sp\l:a~~ ~ <le\ção diT\>cta, que =c.;,ntra..-iio com c 
obst:1cnlo constitucion!l!, che~ou-se mesmo :J. iniciar 
mais tarde 'L reforn>a d:t ~onstitui<;ão nl!l't<> ponto. 

Pois bem; em lMS, d~poi~ de utna nnit-a experienc-i~, 
~dons ru:mos deDoi& do. ad.oP9ãi.o do nDl~ pr-oces~o clei
tor.:ú, aiguns doS c::u..'U"teres mais illustrados e te:8peita
veis d:t opiniito que !ez P"-""-"" a lci de 1846 propunMo 
no senado a eleiç:io por districtos. {Apoiados.) 

Estes c"eroplM bastiio, não é pn:ciso recorrer nos de 
onttas nações. 

n~\"0 m"l\Üest!lr :1 c~m:J.ra que !1. idé:l dns circum
SCl'ipçôcs de tres, ou peJo meuos de dons deputados, já 
P.m 1S55 m~ pnrud:t prcfe~i vcl. Qun.ndn e"s" id6a foi 
snscitad~ nas conferencias d<> g>~.bmete <le 6 de Setem
bro, ad11cti plenomeut.c :'. <>T>ini;.o do illustru~o Sr. con
selheiro ~ubueo, que a iniciou. 

O illustrado mal·cp.lC.Z. U.e Pa!'~"\n:i,- (le t..."Ujas luzes e 
coo~ern,iio a morte privou-nos p:~ra scropre, não acci· 
tou- -,~m r~r>ell\o "bso1utnm.ent~ " 5il.ét.; re"l"JD.il.<m
nos com um:t ques.tuo prejndioial. Elle via perigo 
por,, ::>. adopç::i.o illl. 1~1 pelo senad<>, em 1)1l(tlqu~ altera
ção importante que fosse feita li O projecto j >< inici:W.o; 
via maio-: Fe;:igo s~ po-r venttlt!l essa nlt.eraçi'io fosse 
feita Da C'Ullara dos Sr~. d<!putados, porque pcdin trazer 
a necessidade -ele uma fn:;ão·. e, se nüo impedir, pelo 
merJ~s retardar" adopçilo da lei, cuja nrgencia era rC(:o· 
nhec1<l.a. 
N~Q sei, nínguem póJe saber, como pens:>.ria hojú o 

illu•tre mlll"qnez d~ Parana ; Ill<l.S en creio ter bem 
compr~hendido o.s raziJes que então actua''5o ~m seu 
e_~:rlto-. 

A <:l!>nata teco~<la-<;e de que ~ reforma. de 1855 cn
conti"O-.J. numerows e fortes oppositores, oppo~itores de 
uma e outra. das nntigo.s opiniões em que s~ tem di ri· 
dido o nosso paiz. · 

Essn refonna era combatida como iJ:>oonstitucional, 
como pNcipitada, como anti-liberal. 

O in•izne estgdista re"Pondía. aos coruermdore•, di· 
2endo-lbes!-Son coherente com a idéa qne fleeitei em 
1~18: a reforllla., di7iài."ldo a luta em diversos camf?Os, 
"'toma :men.oo ag'.taC.~' subtiivi.ollild.o o processo ele>to
ral em reuitcs proces_ .• parciaeo, da menos aberta ás 
fraude> t1 illegalidade,;, que n:.o fic"fiio occultas wb o 
-véo lnrgo e espesso da eleição à e uma yrovincia inteira. 
A camlll"a dos deputados pódc ser mtus rigorosa na ve
rific~yüo uos podere' de 5eus membros, niio recuando 
<mte a considlll"a~o de que a :umullnção de um ou dons 
collegios deixe por muito tempo zelll repusent:.ç~o uma 
provinda inteira. 

A' opinião liberal obscr~a~a. o . .!!ogso illu3b:!l_?'Táia'-
. - Proponho hoje, que estou no pouer,liiãéa q11e em , 

quando em opposiçiío, &::cordei com :ilgnaa dos vossoa 
mais re•peitaveis chefes. A re!onna o!l'crcca nuús f~ci
lidaàes ás millori<lS p:tra •e fa~crem represantat : a re
forma, portanto, ni(o p~dc ••r ~om bom rundo.mouto rc
jeit.da pela Qj>iniiio que se ni.o ucb"- no ).>Qdcr, c que 
ma.ls tem rlam~do can~a o que se ch=a camnrll& unu
nimc~. 

Todos comprehendem que o illnstre ma:rqne~ de Pa· 
raná e:W:a-.u=ia. muito ""'"' posi~o, :priv:l<-~-b.;.,. de 
algumas dru; suas annas mois valentes, s.c por ve.ntnra 
n~ se aptesont:lSt.e ~m 1855 sn&t<>n~do o mesmo que 
ha'iia sustent~du em lli.\8, se .. prese.ntas~ um projecto 
de circmnserip<yões moiorê.& em pre~ença de cppositm=es 
que snstentm·iio a superioridruie da eleição por pro
"VÍJJ.cias. 

Entre a eleiçüo por pro,·ineias, <llljos inconvenientes 
"Sio rara lnim incontestavds, c & acquisi4(ão aos impor
tantes prlnci[>ios que encerra a lei de 19 d~ Setembro 
de 185:>, llão ~vla..~refer:i~is, a snste!l
taçilo do que esta\"~ iniciado, do qne tinha llllÜ5 pro
babiliilade de ser convertido em lei do paiz. 

Dada esta explicação, eu v~n tomar os illns~ im
pngnrul.ores do projecto em •ens entrincheiramento•. 

A reforma. é inopportuna, porqn~ ID':o tem decorrido 
~po suffi<>iente para al"'eci .. nnos as tU:le yant~s 
e i:aconvenientes. Eenhores , quanta:~ experi::l-:1a• , 

gt;.nnto::.. :tnno~ :.-:e~ão p=~cisos p:::~:..·a. que po~!::unas julgl.!" 
tia bor.à:J.de de um sy!"teJna eleitorsl'? PtJr ycnturu n.ã~ 
se trat!l. de nmn ,qne~tão em que fomos to-do~ testcmt: .. 
nhas c ro.rte> • A elciç:to gcr:~l de 18$6, as elci
çües d15 n~sembléas provjnclo.es, n nnticipa.yüo da lut::t 
des.te !l!l.no : a.nticipação uune!l. vistn 7 cara.cterisad::!_ 
por sympt.omns que n.ão podem. àeb:n:r de entriStecer 
a toàos aquelles que dcscjiío a verd:.tlc do s:ystem~ re
presentJ.ti;-o ; U! c!ciçOes já íeita!S e 05 facto! rrc(;t:~
.sores da luta Jeüe auno niio- s~o ba'ttantes para que 
poss=os i ulg"r da bonuadc ou dos inconvenientes do 
syst<llll~ 5Ctual, e pnr:1. que Do; npr~scmos a melhor::.
lo, se por ,.-entura e5tamos cocrencidos de qu~ elle pód.~ 
trazer-J"!OS. uma e1eiç~o a.companbaàa de scena.~ tri.st~~ 
de m!li'lobrs.s lllicitas contr:'\ n. livre c ~ennina mani
festação da vont:tde naeion~l ~ Seri preciso para dizer 
~uc C> sol allumb. v~-1o na~ccr todos os dias'? Tt"!l.ta.-ee 
a.e a!ter3.r as bn.~cs fundumeuta.es u~ eleiçrlo,ou ~6\nente 
ii~ sen metb.odo pra.tieo , que a constituição mui s:lbia .... 
mente commetteu :is leis ordinarins? 

A opil:>iilo publica. niío cstó. preparada, diz -se. IIIa>, 
senhores, é preciso confessor francamente que a onl
nião publica esta~!\ menos prepar:~da p~ra :a 1·eform~ 
de 1855. (Apoaado>.) 

O SR.. F~ ÜCTAVJ.\,o : - N'ão !oi isto o que e.e dh:!e 
então. O Sr. Nebi:1s bs. de se est~r lll.v~ndc em ~gua. de 
ros:ts:. 

O SR. l'.'tt·'",.o": -A e1eiçãopor districtos foi ini
ciada em lBiS, mas niio to-< c grande ~co no palz1 como 
que ficou esquecida. Em 1846, quand~ se passou em 
e:i.3me toào o nosso sy=-te!Il!i- eleitoral, como jã. notel i 
camnra, esta i dê:>. não apparcceu. F oi o estadista attento 
c perspicaz, que nas meditações do gabinete c us pratica 
da administração publica reconbeceu o estado moral ch 
nossa ' socledgde, c propoz o systcms. clcito~al de 1855 
cornG mais conforme noestndo gc!"!ll dos espirito;, e mais 
proprio a sutisf= <lOS diversos elemGDtos de que ~e 
de,re compDr a repr~enta.çllo n3.Cions.l .. 

Suscitada a idéa de lS18, entiío niio ha du,-:laa, pro
nnnciou-se nma opinião nUlllerosa e iorte em favor 
della. . 

_.._reforma qne ora se projecta tem sida.reclam9.d.o. a 
discutida no parlamento e :fóra delle de.de 1857. Este 
projccto Dilo :foi apreseutado hontcm, foi apresfillltado · 
na sessüo ant~rlor: a imprepsn da. cô:r:te e .a iroprens.a 
d:as prov~dns ~;e occupó.rlío d:e1le. O nobre deputadn pel~ 
Bahia contestou· me a e,;actid;o deste facto, mas é ver
dade qne póde ser apreciada por todos nós •..• 

O Sa. LA!<J>ljL\'a.o ' - A imprcus2. da côrtc nõo a 
discutia ; n:t provincia apenas um jornal ultim~mente 
tr~tou delln. 

O Sn. PAll.I."IIO.:- Admittamos, _porém, IJ.Ue n im
p~a--ni'io -ee+<>CcU('fttao come ~ de!:-te assuwpto .... 

O So.. LA"I>t:L""o : - Digo que n imprensa da 6rte 
niio s~ ~cupou, porquo nüo oh~mo ilnprensB da cJrte os 
eommun1ea.d01l. , 

O Sa. PAa,\:<uos:- Scnhores,:ün~uem re•[leit~ mais 
n imprcn~a, ningucm respeita mais os talentos que a 
dirigetn et>tre nós do que cn ; reconheço a imprensa 
como wn pallnà.io uns liberdades pnblicas. 

Mns os nobl"(ls deputados cop(!(lrdnr;i.õ comigo em 
que n imprensa do !lOSSO p:üz nilo est.i. aindn constitui
d~> sob~ bases tiio soli<Uts qne possa considerar· se, já. 

. •não digo o pburol, a éco fiel e activo da opiniiio publi
ca. (Apoiados.) Em regra geral, os jornaes entre n~s 
não e"Jlrim~m setllio as opmíiles e se11timentos de seus 
:rednctores. (Apoiadas.) 

O Sa. LA.."<DULI'I!& ·-São os communic=iios ·os qu• 
exrthn.em O Hmtimento na.cional4 

O s ... P .uu1'1KOs: - Em todo o c:tso os nobres de
pntados convirá<; em que os representantes da naçno 

.,.;ro.t=bcm- orgãos legitimos <hs opiniões e ~timentos 
:uacionaes. Nóshn.bit:u;~s de bdn~ a!l p~o~inds.s, que 
estud<l!ll!iS e toc:nnos de perto todos os seus interesses, 
somos competentes p= conhecer se est:a refo=.'-"?n
"l""em ou não ao estad·J da nossa so~ed.ade politJ.ca. 
(Apoiados.] 

O S&. L.!.~Dt:Lt'Ko:- O wno p:uos:.Jo ll.:l'N!entou-se 
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Uln projecto, e :1 c~mmissãQ respectiva n~o o iulg:ou 
opportuno. 

\' O•ES : ·- O :mn<> l'"-"ada ni:io, o atr~do. Ent~o 
n!io _ha,:ia expe.riencia, c o proJecto continha. matcri~ 
muito diversa. 

O Sn. LA"bllLPHo : -E actualmente ji h~ el<pc-
1'ienda~ 

O Sn. PJ<~SIDtS'rE: - Attcnçüo! 
O SR. PAlU,.,llos :-O nrbitrio que por csto. lei con

ferimos a.o gov:rno ~ J?Ot' çerto ~uit<J m:?or do ~toe 
aqu~Ue quo fo> 7on1<muo pela le1 d~ 18"'>: _(~po••
dos. 1 En~ão falleoão todos os dados para t. d,.,.,.ao dos 
dütrictos: hoje que ha uma c:h·ioüo feita, n~o póde dei
xar de >cn-ir de ba~e ã. nova dhisiio. A lei de 1855 
11a;son com um unno Je m>teccdencia, mas a tarefa q ne 
~ll:t com.rnettcu M "overno era longa ~ difficil. A~ar 
dG to•la a activ;dnâe do meu ""bre t·ollega, deputado 
pelA. pt'ovindn ~o Rio de.Jan~i:c~ que en.t~o ~rigis.. a 
ps.sta. do Impeoo, não fo1 posnvcl nos prnne1.ro~ <lln.s 
da s~MÜ.O de lB56 publicn.-t a. d.ivi!-ÜO de todos os dlstdc
tos : publicon-ae sómente a dos mais importantes c dos 
pantu~ mais distantes. 

O Sn. Fa~~co "" ALM:ill>A: -Não é e"ucto; u d:ut!l. 
dos decretos protesta ccntra isto. 

o ~ ... r AR.i~llOS: - Não. houve <<~nd.idato cuja c:m . 
•didutnra soffresse por essa demora, porque os d.ivisõe• 
pnbli~:t1in~ por _ultimo er~o pr'e, 1tas. p,,r excemplo., "
do R1o de J !lllo;ro, que ·ruse~ o nobre depu.tadv ter s1d.o 
publicudu em Outubro, foi l't~shw pot to<l~s os c:w-:l.i
datoõ que re• idero na pro,·inciu. c na côrtc. 

O Sn. F. OtT,WJAl'~ : - N:ic se fez mystcrio disto. 

O SK. PARA~Hos : - S•lP!'ODha!llos que o. cl!Illnra 
qnizesse ent:io :'l•calis!ll" o neto do go-;crno : a~é- que 
ponto poderia levar essa fi.scn!isação? Que efficaci<~. po
deria ter o •eu exame ? So a can"'ra instituísse ex:unc 
sobre todos esses'decretos do governo, na ~essõ.o de 1856, 
qne procedeu á éle;çiio gernl, tal exame niio poderia . 
àei"nr de ser superficial e ineflicaz; porque niio ha"l'e- · 
ria temp..:> pnra que pss•nsse qualquer projccto quo al
terasse a dhisão feita, que ~ó por urna.lell'odia ~er âl
terada. 

Logo, as circ~u:nstrolcias de hoje n.io d._ifferem das de 
entilo senão em que v t.ra.bD~ comn:.ett1do ao governo 
é muH.:> mais facil. 

O Sii.. LA..'<~llLPJIO: - Por isso quanto antes poderio. o 
governo npresentOJ: o seu result..do á. csmara. 

O Sa. P.uu~aos:- A c:m>sra, se lhe fosse aprefen
taào este t.-abulhu, nilo teria tempo para discuti-lo e :~.1-
tera-Jo. · 

Assim coroo é innegaval que í. primeira divisão r,e
sidio o mnls sincero desejo de acertar (apoiado• , de 
interpretar fielmente o penfam~to da !c!, _assiln ta~?
bem de-vemos eonEnr em qne ano'f!l. diw&ao Berá. f'etta 
com todo o escrupulo e imptu"cialidnde. O nobro minis
tro do imporio e seus dignos eollegas süo cred.ores da 
co.nfumço. que lhes presta o projecto •. (Apoiarlo•.) . 

A que>tiio <le deoóro nuo é mrus fundada do que 
squellas de qne ha pouco me ocenpei. Se prevn.leee~se 
o argumento dos nobres dejJutado~, nenhllJila refol'lll<l. 
~cria possivel ..•• 
. o s[\. L~"Dl;LPB~;- Niio apoiado; 

O Sn. PnANKos:- •..• por uma legidatnra ordina
ria ; porque toda .a legislatur~ que alterasse o <ystema 
eleitoral se expotla :1. censnra '1.\\e tsn:lem os Mbres de
putados. 

O SR. F. OcT.I.\"JA.'IiO: -A censura é ~or ser em Ye~
peras de eleições. 

O Sa. P .lUNIIOS: - Qun.l<J.ner que foEse a époeu. em 
que tive.•e lugar a reformo., o campo dw; cQ.Ujecturas 
e•t..ria sompi"1S nbertc á:~cmnia• - · 

SupPÇ>nharooa quo ll refonna em di8Clltida e vota~ 
n~ pnmeiro anno dn prcl!lllte logiels.turt.; pc>der-sc·hi~ 
dizer: Oo deputado• act.u~aa sentiri!o t1111to a& di:fficul
dnd~1 do cominho ~~arahro•o ["'r qno chogáriio a e~ ta 
cun, quo jl\ tl"~tno de aplana-lo. 

Os •• L.untLPua: - NAo •rol•do. 

O Sa. !Ún.L"'IiB-us:-Julgão ~uac::r..1$õ~ tão :ie.so~~e!':ld:1~ 
que já querem procur:..r cutros juizts e. ou~ros P:l
tronos. 

o ~n. F. o~TA.,"lA:-iO! -P~tro~os }:Y.l!"~ cls.hl.:J.Ol!:l-
tro u:1no~ ~ A 

O SR.. PA.n.A.!'Ooos.: ~ Supponhamos q11!;! a refonn:t 
era. discutiaa no me!ndo dn le;!;i)i.lnt.t;:r:l.~ Dir~!l~·hi'l.: 
os dcpl!-t:tdos t2m tanta <~o!lsdcncia de que pe:.lêr~~o ::t 

co.nJiWlça pnb!ica, qne j:íqucrem procurar outro arrimo, 
nüo se 'ul'"ãO .s-e!!U.!CS et."'l ~u~f: p-osições :1ctu:tes. 

Eojc "o que 2e
0 

pó(1e djzer; QUe os sustcnta.dorc~ civ 
projecto, como se 'llOs ad \·c:_t:ro, são naufrago~ q1.te rro
cnrão uma taba!!. ele sa.hm.ç~:o'? ... 

O Sn. L'~llCLl'~O:- Qu::md.o caminhão fvrad~ opi
nião pub1ir.:a. 

O Sn. PA.n,..:-1n03: - Ta-:nbcm a. oph:i::O con~r::!.
l*ia :1!lo está li"·r~ des5!!S 5u~peitx; da mn1e\'olc!lcia. 
Tambem se poderá dizer que O> impugn:ldoros do pr()
jecto temem afog:1r-se se o nhel das aga~s sabir u::t 
pouco mais. 

O Sn. L,'."SDn.L>i.Ic • ·-Tn.h•cz. tcn b~n mah y;rob-ab1li
do.de• com n cleiçiio Ue pro \·meia do CJ.UC do5 CÍrCulos. 

O Sr .. P.An.\NIIo~~-E eu hç.o ju&ti.ça a todos, c a. to
dos dcscj o o melhor ex!w. Ref1r0 mo :í.s ouspeitao 
que f:tY'[JOdcm Ie,·ant:l.r t-o:r;ttra. nos:sn.s intenyõe!_:. Se n65~ 
os defen!)ares do projtcto .. peJemos ~ E:'r compnxuU.os aos 
nanfrsgos que procurií" nma. t .. baa de salvação, póde di
zcr-Ec- de vós CJ..Ue sois -como os naufr.ng:os q_ ue temem. 
que lhes escape das mitos a tnboa a. que um!! ,·cz se 
ugarr;.tr.:to. N:1o ba meio de evitar as impu~açi~s. d3 cn.
lumma. 

R""""~>eço com o illustr~do membro depntodo pelo 
Rlo de Jnneiro~ qnc encetou a p-rjmeira. di~us~ão dest~ 
projecto, 'que G homrJ:m pub-lico nüo :::6 dovcproccd.er l:etn) 
se nãr.> t3.JD.bcm ter c:n vista que 5uu.re:putnçiio fique a <:a
berto de interprctfções de~faxorp.veis, .dos ti~os d~ n:~
ledicencia. I>Ias esta re!!ro. d• prudenCla tem nm lilJl!te, 
e limite bem tr:>ç:1do, :Íl.ém: do qual esta a fraquezn e a 
traiçiTo do de~er. O homem pnblico àeve tem bem ter 
a coragem de el'por-sc ás in veet.ivas e insinllllçüea de 
éeü.s inimigos (muitos apoiados); deve mesmo arro~tr.ar-· · 
nma opiiDiio rmhlica, :>inda quar.io l'""eç:t. naoon.o.J. 
(apoi•1do<), sa osth·er conve>:cido de que dahi podom 
pro,·ir gra .. es males ao paiz. (Apoiado•, muito bem.) 

A camara. de 1855, votand.o a reforma qne tem a data 
de~se Sllllo, n[o se julgou mhlbida de COtlÜtlllar 8 e><:et-· 
cer o ~eu mandato. 

·A cnmura actual se achs nas mesmo.s circumsbu
ci:~.s. Rcforroa:r o S\Tste:Da eleitoral não impo1·t.a con.
delllllar a origem • d~stli camara; import" 5<)mente 

.. rcconbe"cr ~e -~"·cleiçüo appo.recêriio ~ 
tenden~s :>. contrarinr o livre e~crckio dos direitos po
liticos do cidadíio bra>:iloi!"o; e que poi • sii.o nec~ssa~ia~ 
novns garll!ltins ptlttt evitar que êl!fCS e uuuores obsta-
enio• appnreç~o n"" futnrns 6lciçõ~s. • 

E' da natureza das COWias, cstâ nu. forço. da• Clr
cnmstAncias, que ao reformas ~leitomoo <C promulguem 
quo.ndo >C nppro:oirna a épocn d!.recorrer-•e ao voto da> 
urna.s. E' o que se cberv:> entre nós a nos outros 
puizQs, 

lJesde as instrncções de 2&- de !Ir arç? de 18~4, reso
lução de 29 de Julho de 1828, decreto de 6 de Novembro 
do mesmo anno, d~c(eto de 4 de 1fnio de 1842, !~i de 19 
de Agosto d~ i846, nté i lei de 19 !k Setembro de 1855, 
se -.eri5 ca este facto. 

Foi-nos citada a !Jli portngueza, que ei.tabe1ece:> a 
elcição por d.i&trictl.:ls no reino <i. e Portugal: essa lei foi 
promulgada em No,·=bco do anno p~~do para ""8'lr 
n~ eleições que t.i ve..'"ÜO tug:n- no prine1p1o deste =o. 
- Em .Frimça as leis de: 1817, de 1820, de 1824, de 
1821, de 1828 e de 18-Jl, nüo f..JJ.ando =celebre orde
nança Jo ulini&terio Poligllac, foríio tam~m ptQmnlga
das em """Cii'cum:sfunelãS"ãiilW~118· E' quando se appro
xima a reriova,íio do mand.ato par!a:nenw,. a ren~iã<> 
àos comicios popttlures, que oeapmto publicv '!' a.es
perta, e a llécesGidade dos rel:onna. .e toma. twi.a U:J.
sh-el. 

Pa.aouei agora o. opreciar o me<ito illtrin..<eco do pco
jc~to-
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Nós o c..omiJcramos camo mais oonionne 3.0 espirl~ 1~ . c: A. n.gnn. qnanto mais prolun2.a, me.:.ws corrup·· 
1lberol. de nossas institui~õ~&' {)S illu~tres oppositores o tivcL l> 

~ ulgí.io mui to meno~ liberal do qu~ o :;ystema actnnl~ O s'R. L\!~ilJliLl"B.O; -- E' por isso ~ue eu tj'.:eiO a 
Quem te ri r-.u:f1o·? O e:~: .. :une philosophicG do projec.::to~ e o c~tiçlo d!~tn.. 
e':'•mplo de outros paiz.es respondeni a ~sto. q uestuo. 0 Sn. p •"•ssos : _ Pelo qne tooa á. for~a m<Jral Jo 

Neste ponto o nobre deputo.do ]lChlJrovi.nciu do P..io de co..ndidato c :~o pre•tip;io do parlamento, ru;0 p6de, 0 ,.,;0 
J:meiro, qne. f:tilou em primeiro lug!"lr~ pareceu e4dn- eu, ha'·er dua5- Qpiuiües sobre .:1 pre.íerencia ile 'U:Il J..os 
.:nar C()rno n. c~1ebre filha de Nec~er :--Oh! libe-rdade, Uous syt5tcmas. Segura.meut-.: 0 c:llldidato vem a cstu 
quanto se tem ::tbu~~d.o do \'osso :hotn.c! c~a rr..:ve:Jtido Jc mais íorça roord qu:u:.d.o elle é o 

Reconheço corno o nobre u~rut~do que muüc s.e reprcscnt!llltc ..te mu maior numero de su!f!:lgi0 s, 
tetn :<ln!s:ldo desta. pala~r,., sempro •ymp.:>.tllica tiOs qni\lldO 511~ eleiç:io não .; apenas " expressão de 10 
verdadeiras n.m.igos do tty~te.na. l.·errcsent:!.th·tl.. Ern (lU de 50 Y()tos U.e uma on dua.s iníluendas locacs. 
Fmnç'l~ sob o Têrror, quo.Ddô tOL~U .il t.rcmi~io ror sua 
e.ri:stcnci:l, c:~c:revb.-~ no~ e:tamlar tcs Uu !;..publh:a. O SR. LANDL"LPliO :-Mas . póde ser a e:;;pressüo de 
com Ie:tr:J.s mo.iuscula.s u pal.!lvr:l lilJI!1·dade. ~fúntcsquieu trans:.teçõcs~ c em resultado siliir eleito só CO:ll quar~nta 
nos rderc que h~uYc poi'O qnc por mnito tempo fez votos. · 
~on•i•tir SlUl libcrdsde em trazer h!lrhas co;npridas. O Sa. PAIU,uos:-Os nobres deputados fallári:o·LOS 

.Rosas, nosw antigo ..-izinho, m:1ndav:~. <!l!ccn:~ em M represeutaç•1o das IDc:ilidudes, na ünport:mcia do-
seus ergUFtuloo, qu~udo nuo m<llld..l va Jcg~lhlr. os Ax- elemcDtO muotcip!ll, na iníluenci!l qnc elle deve ter em 
gcntiDos q_uc niio US!l.'V~O de sui~s~s ú moda iuglez.a; um~ s()c:i(!!i..'tdê poli tiro eamo n. J'!QSSA... 'Nilo de:scollheço 
F<Jrq ne, àizi:l clle, truzL\o desenhada DO rosto u inicial n importnnC'i~ Qo elemento mtmici~; mas tHD ~ente 
da pala.vr11 U nitru:io~ pura cllc ::.ynonymo de sel ntg~w c em. relnç.üo á.s necessidade~ <i o seu mn:Oicjpio, ~ -rela-
inilbigo do. liberdade. · ç~o no progress<> moro.! e mt~.teriru da sua. loco.liàrtd~. 

Nlio em1>rebendcreí, pois, definir ab>tr!lctruuenoo o Deseja o elemento municipal com a infln<lncia qn<> 
que seja liberdade em Telaç-~o á mnterb do projecto de lhe é propria, ex~ccndo·se denrn> da sua. verdadeira 
que tratamos : vou !lter'-.ile a consider:tções que me esphel'a cfe 3CÇilo, que é cireumseripta á adm.inistr:~.ção 
!larecem. menos contra,·crtiveis. , , dos.interesocs·Jacae;;. , 

Todos conviráõ comigo em que o Jllell1or •ystrunn. Q Sa. g..,,.N 10 y I.<NN"': - Mas influindo nos interes-
eleitor!ll será nquelle no qn:U o eleitor escolhe~ rom ~05 geraes ·t!Unbem·. 
nmis liberdade, com mais discernimento e <lODl mais 
desinteresse, e em que o depu melo eleito vier para .:st" o SR. PAUNHOS: - N~o cresejo,. porém; que os inte-
comarA re;'e$tido de wni< foryn. morul. · rcsses locaes se sobreponhiio aos interesses gemes. Os 

Admittidos e.r.es priLcipios, é impossivcl: n~a moo- .membros desta camara lliio representão locslid!tdes, 
!lbeceJ: a. necessidade Ih mormn e "~upetiorid1.de do representiio a nação inteira. (Apoi<ldó<.) · 
projecto em relaçiio ao system~ actu:U. Até " theoria dos direitos udqniridos foi.aqui in vo-

Pelo s:ystema do projecto o eleitor escollie com mnis c:ula contra 0 proj<JCto! 
liberdade , porque os dismctos são menos aceessiveís :i Disse o nobre deputado pela provinci11 de Minas-C'.e~ 
violencia. Os districtos sat·ão menos =essí~ei$ :1. vio- raes: - Ides tlr:lr 'á• localidades o direito em que el.las 
lencia porque poàerão oppôr nma resistenci:>. tw.Us for- l>oje estilo, do enviar deputados a esta c:11nara.-:::senho~ 
te , porque ser~ preciso , & violcncia do·· poder ou das res, eu contesto a existenci-. d~ses dtreiZo~ adquiridos.. 
!a~õ"" popnlatl)s, vencer em IJlaior numero de p<.>nto~. O argumento do nobre deputndo . é mal-cabidO. Seme~ 

lhante argumento foiapreseutadO .com m.o.in pl.o.nsihili-
0 S11. F. 01:T4VIA:<O-- Está con1batendo a reforma dade ~ontra aTCforma de 1855. Entiio dizia-se: todo~ 

<le 1!!55, · or; eleitores de provi.ncb estilo no direito de <lOilC!Ql:ttl: 

O Sa. p..,,. ... ~sos:-0 nobre deputado verá quc'n:io p:Ua. 11 elciç!io de todos e de c-al?. wn .de sen> repre-
tem ra~;;o neste seu iuizo. sentante• ; o.s cironmscripções restringem o .e=icio 

Escolhe com mais liberdade, porque " eleição é coUo- desse direito, oJJ'endcm, portanto, direitos adquil:iuos. , 
ead:J. em terreno mais ele~ado, em que ha maior uumero Mas se tl"te argumento é apenas especioso ~ t'el.o.~o 
je e~p<!ctadores, maior nunicro de intcress~dos, mnior á lei de 1~5, :não tem força algruna quando·pretende 
:r::umero de rcchunantes. (.Apoiados.) OJ'pôr-se "' que as circnms~ções que, &.brangendo o.s 

Escolhe com tnaior discernimento, prü:neir:unentc, raias õe uma· ~ovinciá, limttá:rão-se a a!gnmas fre-
porque terá mais onde escolher, desde que ~ alru:ga a guezias on mnmcipios, tojiio agom um pouco ·O!Dplill.das. 
espbera ds cleiçiio. Se a natnl'llzil. hnm:lll!l é fragil, Todo o cidadilo braz.ileu:o, que se acha no gozo de scns 
como jndiciosamente ponderau a mill.\ nabre =igo â.e- dír~itos politicos, ;><Ide e deve concorrer pam :1. clmçi>o 
putado pelo, pro\'incia da Bahin, membro da rommlssiío dos rc~cntantcs do seu plliz. · 
e•pe-:illl, 11e niio é posDivi!l , en&t ~lttl' r i.nfin~ncia -.,-Em-the:lrin ·o·sy.:teml!"ttlltts Clli1tllrftm !{ g'i'tincipio 
<los sentimento; pcssoses na escolho. dos represent:u!.tes seria nquellu em qtlé a to~alidaàe dos el.eitcnes concor~ 
<!a nação, qn:mdo o cleitor tem de eleger mllis de um resse 1"'"' a el&<;Wi de eada um elos-representantes; mas 
c:nulidato, elle pOde niio sacrificar inteiramente o me- ·co:rno isto é mo..U e matedolmente irnpossivcl, circum-
rito; póde collCiliar as SW!.$ affei~s pessoaa rom 0 ser<:veu-sc o eMicicio deste dire<to á.s raills de =a 
interesse pa blico. provincia ; e como ainda essas circmnsc1:i.pções offereciiio 

o S11.. J..crNTIIO 1lE ME:<Do:'<cA: ....:. Anoiado. lllCOnv:lnientes gra~ pua a liberdade da elél.~o e pn:ra 
, • a representação encta de oodos os:inte-se~ e de todas 

O SR., ·PAuSRos: - HttV<'!l'S., pois; maior g3Z'Illltia !l.S opiniões, desre11-~e das cirC1llllSCrip<f1íes ;im'l'inci:J.es 
P">'tl o m<ll'iro !llli>erlor '""'l:n o esptrito de bairrismo, ás circnmscripções actnus. 
cont:'.' os :illíanças individu:tes, contra·"" relações de Negar que, !tssim como pass:unos duquella~ F""" 
familia. · estas, podemos ''"n.bem ampliar as circnm=ípyões ae-

E•<IDlhetal. cünd:. com mais diacernimcnto, porque u. t=•, e arl.llmO'.lte · 2l"g'I1IIlentar eont:a toda a. -razão, 6 
eleiyii<> dependeri. de roabr numcro de ·'\'O tos, de maior argn=tar contra a pronria opililllo que ·:oe sustenta, 
:numero de influencia,;, <J.Ue :>Cto.anl.õ umíL>! sobre ·45 porque oe impugna4ores do projecto ~ustentií.o a e:t<:cl-
oum.s, qne ee couteriio reciproeounente. ~entia do systema de 1855, a eonstitucionalidade. dess~t 

Escolherá com mais desinteresse, p<>rque pelo systema lei, todas :u; ~tlLgeus ~o no» lhe ~oa, a 
do projecto diminue o valor de ~adl\ 'I'Oto individual, além disso outrlll! quo .os nobres deputado• cntendeln 
para cre:;cerna·mes::narm:io o valor do \'ato eolleeti'fO. que a 11li llctual p6de dar .com 111~ jl!'O'bahllldaan, em 
C~-eleitor, ~abend.c:t que o ll<!l1 voto nilo ·ê prepon- maior grão do que a modl6~ .que se pmjectn . 

.lermte, que a. el.eição dePende de um ~ numero O.nolml dopiltado pela Bahia, que ati á~ <Ü-
G.c sufi'l'!lgios; eádli inflnencia 'loeru, Abendo que niio lilit.,~clOO.-ma.ha po!ICO 11m ~to que apre-
pócle ~ o triumpho ,.,m, =tella.r-30 com as in· · so:n~u. ·.eontn o projecto. :rn..e-11oa ollo : - Quarei& 
ll.ue:nc;,..,~ Iocalia.ae.;-..i!mrconcurso n.=~·--, 

1 

. .,. l'i!IUÜOOt> .numero3a.s, -~ todlLVia o.F."1ecm !racciilwt os 
raro ·e ·reciproco csti a gva:o.till. da moralidade da collegios em ·coUegios de mnniC!pioa.- Conf11110 ao 
e::e.çijc. , nobte deputado que em principio recoliheço como mais 

Ji Arlstoteles ifu;ia em sua politica he. muitos ~- , conveniente a concm!traçi.O dos·coUegias. A 'C0008ll.tt4-
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çlio dos co!legios 6 sem du•idn tnai~ conform~ ao· espí
rito do proj<JC"to ; !Xl ~s direi, como Od.J11tm Barrot, que 
l:âmbetn mstenta\':9. o llC':CSfid1l.de da reaniiict do•·o;>llc
gios lla& ca'!JeçM dos di~trictos :- Em theorio. sustento 
o pr'.ncipio, n& pi &tie:. cedo & iropossibilicllLdo mat:eri,.J. 

O incon<enl~nte do ÍT'>Ccionumento elos eo!lcgios n5o 
é copccinl do projceto, eote inc.>nvcnieute ji- "'di a c
tn:ilincnte. A.indu quando conoervll:!!emr• o system:~ 
o,d gcn-:.e tal qual, ~eria preciso subd.h·idlr os· rollegiosJ 
J-"t'quc a c:>:p~ricnch tem mnstrado qnc hn àltliculda
<ics paro. 'l. reuniilo dos eleitores (apoicdll•),difficuldnd.,., 
senhores, que se tcru reconhceido mesmo nos paizcs 
on.dc u.s com:nunicaçõe~ e todos 05 recursos neccs~arios 
>fiO =is faceis. Na pro[Yt'i" Inglaterra, att.®rlendo-te 
:t '"t:t difficnld:tde,estabe!eceu-<;Ot}ne os collegiosfos:em 
~ituados por modo que nenhum cleitot· t ive•sc de pcr
eorrer mnis de quinze Jl'ilh:>s par~ dar o seu ;'Oto, 

Por toda a pw:te -se tem facilitado a. subdi~lsiio dos 
coll•gios por força de>b ueccssid:uio m~terinl. Estn 
difficuldadc é tal qne, nssim nn lc_gislaçr.o iDgleza'coma 
na. legi31açii.o franceza, tem do.do lugnr " medidas pre
ventivas contra ecrtos :.busos. Algum:tS cleiç<;es ·na. 
lng1aten-a e em F.rança forJo acc:n.Eo.b• de nnllidade, 
porqn~ os candid~tos !i%eriio a despezs do trm.porte c 
l>Dspedagem dos sens eleitores, porque :>té foriio obri
g:Jdos ~entrar em njustes pa:ra inde:nniu-los dos pre
juizos· rosultantt!$ da auscncia tcmporari7 do :;eu domi
cilio civil. 

Vcj:to os. nobres deputados llOS a.nnaes do parlll-
mGnto· fran<;ez ~ ,·eriticaç<io dos poderes d:l. elciç[o p;e~al · 
de 1646, e n ão sõ ahl achnroo suspelt:tS destanatniez:l, 
sen-:io lambem accu!ações que se d,Ti~ão J.ess.~ impor- . 
tnnc!n que os nobres deputados ligiío ti ~p.esec~o 
dos Interesses loeats qnando se tr<Lt.'< do ese'>lher. re
presentanteS po.rll: toh :>. nação. 

Ahi so vil que al~mas c!lliçúes farão t=daa de. vi
ciosa., porque o eleito era :tecusn.do de ter pedido nos 
ministros um ramal de camiDho de fet:fo paro. o seu 
dismcto, o estabelecimento de Ullln prnça d~ merC&do, 
!(construcção de um edificio, etc. Eis-aqui os empenhos 
que trllZem comsig o osdistrietos dcm::tSi:ad=cntc limi-
tados. · 

Se, _POis, a subdi~"'lo dos collegios é t:= ~idade 
m3tenru, Slfella teriA ln~:.r.cm a doutrina do prolec~, 
o nnbro depttlaclo pela B"hia nr-o tem razão · qn'-llao 
priltcndc combater o proiccto, uuic!lmcnte porqn.c ellc 
rccQnbccc tte<»s•lllio o que é commtul1 " um ou outro 
::nctbodo ae clolçiio •. 

O Sn..- LAr<Dcu>Br> • - O qne eu di53e foE que o pro
jecto, qu~rendo a rcuniiio de cleitorcs numerosos, nüo 
rcsolvis a questíio. 

O Sk-. PARANBOS :-1\fM, diz o n obre depntndo :
Não se wnsegus o fim p:-e.telldido, qnB li 11 inOneneia- col
locti\la de um -grande nnmerp_de e]cõoore• Attenda o 
Mhre dc(lutllde a que és te& collogios nio fic;<.o i.Jhndo• 
uns. dos outros, niio D.cüo incommunicavcis CAtre si, que 
o fim comm= h a de liga-los, ha do esta.bclcce: rcla
çlies entre elles ••••• 

O s ... L~-n1;u>11o :-Na dist:lucia de40 à 50 !czaas. 

O s .... . P.llll4-.:,.~: - .... que M dilferente.• inHue.n-
cia.s roncertáriio entre si sobre o exercício d" impor
tante tnisslio a que siio chamadas. Se na el eiç;;o por 
pro•iucias essa comm=icaçiíq era possivel entre mui
tos dos !I>."<Ulicipios que formaviio cada citcuii13crirçã" 
ele.itoral, . como 4. que .os nobre:; deputados prcZcndcm 
que o& collegios dos dlotrictos que crea. o projocto n ii.o 
se poderão con-~por.dcr entre si, ficaráõ isolados Tl!lS 

dosontros! 
Aqui est:í. o eng:lllo do ttobre de):lutauo : elle considera 

cada um dos collegios de per si; não c.ttenta .em que 
~:.o li.<fados morolmento entre si, qno terii() de oor
ro•pond.er-so tina com os outros, que os inJl.uencias de 
~m collcgio niio podem dar a lei, t<lrio do snlxlrdinar-
6G "'influencia• doa outros <.ooUcgios, e chegar com ella~ 
a um acccirdo. E' neste ac<Slrdo, nesta. snb01:.futaç[o 
rociproc11 qut estJ. a gu8l1~ia da liberdade e da pure:z:3 
dllcl~. ~--

O Sa. Lunm.no : ~V- E.::!t. chama a isto acoôrdo, 
Cl1 lhe c~mo· transacção. · · 

\ 
I 

'. I 

i . i 

l 
! 
I 

o Sa. r AR:\l<BOS : - Orn, Pne á po .. h-.I no met:ho-
a.~ que .., projee~a dare:n ·!.e abusos, quem o ne~! Nilo 
h R syst.ema. cl<!ito~ol q w: os po•sa. do toclo e•it.:tr - a 
![nestiio é de merlto rela:.i>ro. O que impona >ober é'd,. 
que lado ~t&.a. 11"14!\:::!' H>nlma de vantagens, ou a lllaior 
50mma. d(! ineoo~enit.ntt-s. Ora, " t<Y.las .as lu.zes se,.~ 
que o pro:íccto encerra lnllior n nmero de v.'Uita.gens do 
que o rnethodo '"-'tlld. (,!poiadr.' • "~ apoõodo,.} 

Algun' nobt'3S<l\<putadosnosdis~rilo :-temels os di•
trictos pef!ucno~, porque niio quereis D contacto iloeloito 
com o (leitor, p:Jrqne tcmeis que o depnt.1.do se in~>ni.r~ 
nos sentitr.cn.tos, nn~ (\pinl~es do-. ~ constitulbt~, I! 
''Cnl:a com es!!.l imprc~::.o pAra o seio <lu. represcntaçib 
D!'ldonal- : 

Do qu(! CO:ltncto !los falLio os impngna.dores do 
projeeto ~ Se 6 do e<>ntacto 11ue tornn o eleito conl!e . 
cido do eleitor, o· projecto tembem o respei~n, c o es~a
belece sobre mais largr.· base. De certo, pelo projccto o 
candidato niio fiM desconhecido <io eleitor, ne:n o elei
tor do cand\dn.to. 

Ql!aes silo as r61a.çõe• que os-nobr~s derutados querem 
entre oS: candid~t<>s c os eleito= ? Querem rebções 
que importilo para o eleitor a &('l'eCia~o do mcrito d03 
candidatos <1 pnr1> os candidatos o eolllp<omis., :oolem
tle de vir a fJ$t::a c..:sa. proceder confonne su& CO!lS<.-iencia., 
con.fonnc 8U3,. t"~T.aO, promó-ver 'C()(U . a m.3is ~jncera de ... 
dic"çiio os intcrcSões gcraes i!o paiz! Se são.e'sns ns ce-· 
Iaçoes a que illludem. os honrMOS 'llle.mbros, C'U t1lmbem 
~· qu~ro, o proj ccto ~s..manrom a· de11envohe em maior 
ese:lla, porque- o-compromisso torn:>-se mais solemne; 
porque é contl'llhido· com mo.inrn:11n<lro na elcirorcs. 

Se, po~étn, pretende-se. levar"'"" contaeto, essss rc
la')!.es P.ntra o canrlidato e seas coll.lltituint.es B.tal ponte 
qt~ o dci'utado E'l,u e subordinado a Quem o el~;;oo, que 
não possa vbl:deecr. a suas proprias !"spiraçücs, proce
der segundo os diet:llne>; de suu mtelllgen::la e de 
6CU oor~.n.o; se protendam a.ind~ le,·ar essas reltt .. 
t;ões a tal ponto qM o depnt~do se torne o procn- · 
r:t.dor inccss:mte de int ere••es pnrticular~s,. quo seja 
obrigado pura exercer.- o seu m~.nd.Jlto nestn. camara a 
ter rclaçõcs· inti!D3.S com os membros do governo, eom 
c:td.n. um. dos mUU.tros, a tomar-se-lhes importuno, 
apr•'-<entando-sc·lhcs nõio como represc:utantc da noçiio, 
ma• como portador e padrinho de pretençõcs parlicnla
rc.;, cntiio n~o p()~ a.compa.nhn...r o:; nl)l.)rcs deputado~, 

· ~orquc is>O é um mül c uiio 11ma bel\oza elo system:l. 

C :n Voz: -1\inguoro 'j.Uer isto. 

O Sa. PAu:o~aos: - Devemos f:IZer grande diffc. 
ren~.a. entre o hQt').Cro, ou o cid~d.io p!lrtiCuln.r c o rc· 
pn:!<:ntar.te. Como p4rticulnr , como simples cidaaiio, 
tenho o maior pr= om renir a todos aqueUcs a quem 
posso ser util, o muito mAis :i~uellcs que quciriic 
prestar-me a. eoopenção de sua mnuencia, pua que 
cu tení~ a Q L ., !le-um lug:1r nc:;ta. . casa : inas 
os dcv~re5 elo homem ou do •implos cidadüo difforom 
muito à os d~vercs do deputndo. O devutado niio vcn: 
~o;u\ advoglll' ~6 a ~nu~a cl.aquollcs que o eloqêr~o; se 
ha um direito oücndido, "" h" 'llgnma vlolanCla eontu 
um cida.diio brazüeiro, contra ,.lgum habitante-do l m
r erio, oualquer que seja o dlstcicto a que pertcoç:1, o 
deputado deve erguer sua. voz em defesa dcsso <lircito 
offetàido, contra C$Sa. \iolenda. 

Sc:Jhores, o ~ptcma ria eleição por dlstricl;os nõio é 
uma novidade; ~to -~q;tema. tem e::;-emplo e~ out:ro~ 
paizes 1 e o ,e~mp1" désses p:Jt.es ~ toào em 8t::.tagouif
mo com as opiniiies d~qnelles q_nc !mpü.;n~o o pr~jecto. 
E m Frll:l'('l, i"' se disse, a clciçiio por aistrictos foi ••· 
ta.bclecid.o. pcl~ lei de 1831, m110 essa lei te' e pnrti
cubr c.,idado em evitar que o depntndo ·fosse eleito 
p~ pequeuo nllll>ero de e!citom ; =ou-se ur.: 
lirr.itc minimo i circ=cripçao ele enàa dis tricto elci
tor9.1 ; nc::~hum dellcs pôde ter menos de 150 elcit.orc; . 
A o;>iniio liberal em França n~o se contentou com !.<to: 
os nohres deputados, qae •><o muito üd~ nos oscrip,to< 
dessa opinl>io, M.bem ~e se quiz ai:>da. elovar a m:uo
res proporç;ics o corpo elei:oral de co.ci& <ÜStTic'to ; q_ue o 
empenho ~a O?poliçio liher:ll. em França, ddde .. o -
iustan~esmo...,·-<t": pas•'?nsleide i83~,_foi_ ... ~ ~· 
obter maior ·numero · ue e1eitorcs pel11 dl:mnmÇliO co 
oens». mas tambem asse,;:urar :t. moralidade da e!eiçio. 
:t. in-i~pe:uie!lcia do~ cnndld.atos, pelA co:tcentr:tçio dos 
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eollegios- !lOS <'~:Jtros !ll!l.is pcp!l!oi:o~ , r.1ais ricos e ill!U
trados. 

O SI\. L1.snrt~no : .- Se if.: o ed!!l o ma.l : í~ç:unv! 
h to: !lt:.gmentemos o nt;:mero 2.os a.~eitores. 

O Sn. P AR.\..''<UOS :- ::\a l3c1glc:t não h :1 elei~co por 
i!istr\ctos de nm só deputado, ta eleiÇ'iiO por cli•:rktoS 
~ ~e m:üs de ,;,m t!.eput~\!O; n1as aintis. ~slm ~ ~!li el!lta
belcceu->e o. ha•e J.e um repre>entan•e por J.O,OOO ha
bitan~ , do n-.esmo modo que nos E>tado;-Cni<1os , 
anele o~ cl.is.tri.dos elegem um ~ú tieput:rdo. Em Fra.uç:t 
:\~tuclroeute :::. b~e é tie um defutndc. para 35)tJOO clei· 
t~r.ci .. 

Seuhorcs1• e~ ta eens~ pto~·a ~ pcsiç~o fa!~a elY. iCiUC 
~s.t r~o '.::'» ÍIXlpus!:a.dores do proj~to; est:l po~i~o ~ tüo 
htl~a, que .ell~s n f; v podem sü.~te:1tar-!H~ co:.ttr:\ 05 que 
•ust~:.tt1W o proje"to "'""<> dedou:unclo que "- Oi'b.i::o li
lJeral do Br:lZil n:,o tem hoje p:l."allelo com a opi:li;;o 
liberru da França em tempo algum ! 

O meu illustre =igo deputado pel o Rio de J :meiro 
trou:«e o e:>emplo d~ nssemb1éa de li89, que substituio 
os estadcs ge,.,es ~ França, gne foi convoc~dn pelo 
rei Luiz XVI. .:iuc proclamou este rei o restnun1.d.or n~t 
liberdade f":Wcêza, que procl:t:no"' pdncipios C:o eteru:t 
verdMo, de c tema justiÇa., que hoje fottu.!l) a b36C: elas 
OOll&tituiçVCsdos }:10\' 0S mah. h\TCSa 

O Srta F~ Oc-t..tYL\~0 :- Temos dlstrictos. <l•3 60,000. Contra essa as~embla:a agora dccbrão-~t os nobr~a. 
depu todos, proclamüo-•• ~eus ad1·ersmos, c assi:::> pros-

O ~n. PAJU.xnos:- !'em se dig:a qne ·eH~ ba~e e crevcm tudo «luanto lto~''e d.e m:1is n<tbre c de mua il·· 
proporcionnd:J. i ropu!aç~o t~speeti,·a , niio ; o numero lu~tr:~<lo em Fr:lnÇ:~ .. ~ opinii<o liberal do Brazil eolloca-
dc d~putndos à.epende da nn~dade elcitornl, ma:; a. rc- ~ C\'U um~ a>esição toU.a e'5-pedal, impo~sh·el de :ter sus-
b ci;o ~:~:r~ o dep~ta<lo c aquellc:; que o elegc:n uão teutn.àa. com os prinCipies que ilii!> !ormuo o deleite dos 
ckpcr.de ;ómcnte elo :tlgarisn>o à,. popuhçiio, resulta. 110bre~; nepntn.àa... . · 
J'TÜleipn.lmcn!C d .. te principoo -qne O deput:Jdo ae~C 0 il!UttrO.dO m=bro, deputado pela provineia àc P..oo 
!E ep; el~!itO ~r grmàe numAro de -elei tores.- E' por ào Janeiro, tambem foi aceusaclo 'de seguir 3: opinii;o d:t 
; .. o q ue a 13clj;ic~, com um:L ~pulaç,~o iufctior .i escola. Jos dout.rin:lrios d~> França., ~r ter decl:lro.do 
uoM:t., c muito inicrior ã. .ios Es-tados-Unido!, a.CC~ptou '-!Ue querla.n.e!ei~o directa censitaria. O nobre deputrt-
a meEm:L hase dos Es~dos-C"ni<io.s, de um repres:n- do pelo Pará. to.rnbe:n n:io pôde soffrer esl.:!.propo>:ç:,o. 
tante por 4<l,OOQ hubit=tes. Admiro11-sc de que um liberru como elle julgaça~r o 
Diss~ :ünda o nobre<!eputndo pela~pro,·i:lcin da Bahia, uobre deputado pelo Rio de J<U".cirofalla5EC em cen!o .•• -

'ld,·er~o elo projectn : < Se !l = iío é a deJiclcncis d e 
eleitor~, augmente-se o n umero de eleitores; não h a O Sa. Fa.\ XCO n E !>-L'IIEID~': - .Alto censo. 
neC\!s~idsde de nhrg2.r as d rcumsr.ripções. ~Em pri- O Sa. PAliA.Xaos: - •••• em o.ptitião, em h:tbilita-
>neiro lugar notorei;ao nobro deputado que, •e d.:. ale.r- çõeo; p:..ra exercer 0 direito eleitoro.l . · 
gturJento dns circnmEcripções •e conoegue o iim em Estn CeJOSUrP. não podia pro\'ir sen:to da posiçao Jlf-
maior (lrJ.o, com m:>is vsnlogem, níio ha razi:to par!l ficil em <).De se ach~o 05 oppositores <b p rojecto. 
r enunc1'1l' a este me1o. ~ (AJ>oiodoa.) . . • 

O Sn. L .1.MDULNIO: - Re•mem-•e dh·ersos circules, Como ê 'l.lle o nobre deput:Hlo, ruo inst~uido co:no o 
!nM <J nnmero de eleitores !icn o meomo. conhecemos; póde contestar q_ue o direito eleit oral nfio 

O So.. PAn.~xnos:- 'o corpo elei~~rnl t orna-!e mo.is á deu~• direitosnatur:~e• ~ imprcscripth·ei• <J.ue " ne-1 
numeroso.... nhum cidu:ii\o se pód.e ~usar ! ;:)lüo sabe o nobr~ de

putado 'i'~C os direitos politicoo deriv~o du. con•tituiçüo 
O Sa .• L.<.~Docuo: -O corpo d~itoral,é o mesmo, do l!Xlperio, e <J.Ue ella n iio ~os comere e. todos, mas >im 

com o.ddl'=c.íadeelege.- trcs de uma,·ez. · segando a.s aptidões mor:tes, e debai:<v das p:nra.ç.t i.?.s 
O Sa. PAll.lNI!os:- Em regn.ndo lugar notarei no · propri~s n nsscgar2.r o seu hom e:s:ercicio? N~o estão 

noõre depats.do Que niio t!!lllOs outro meio de augmen- n:L constituição. nt3.rcs.dos o censo e os :o:>.ais Te(!u\sitos 
t:tr conside"avelm('Jlte o corpo eleitoro.l oenilo pelo .>lnr- neces~arios a.o votante, no eleitor, ao deputado e ao !e-
gnmento dos distcietos, ocuuo pelas circumscripçõea nndor1 Como, pois, r=a o nobre deput ado pelo Pari 

· molo~e•, qualquer <tUe seja. a ba.e que .c adopte. Ou o titulo de liberal 20 nosso honrado collega, porque i:tl-
seja a b.ue provisoria. da !~i de 1816 de um eleitor ~ara l~t1 emeleiçüo <eD.Sit!lria, por<;_ue disse que l1iío 'lttcria o 
40 ,~otantes, ou a b:ll;e p<>rm:meate <tne ~ssa mesma 1ci tuffragio u.nhersal? 
lll!ll"~ou, e que infelizmente n.:io teve aind_a execuç:io, 0 Srt. F. <krH'IA:<o :- Toéo 0 argumento nilo pro-
de 100 fogo• p:Ll'e um eJ.eitor (porque o arrolamento re- c:Ode : fallava- se em censo alto. 
comme~~dudo pela lei uao oe tem' levado a. effeito ), ou 
se adopte" base mais favoraY.l ho augmeDto ele e!ei- O S"a. FR41fto 11& AL>IJ:IllA :- Fallei ele een!o :Uto, 

' torP.s que cousigng. uma das emend""' otte estilo ~hre a que é doutrina de Guitot. 
mesnl de um eleitor pam 30 votantes; teremos ~empre o SR. PARA:< aos:- A doutr.nà de Gn:zot é a que 
~In d1minuto augmcnto, teror>lOS ~mprc nc_c.,e:r•-sio:ldior:ai:ld:!!cfldllc'""'..;- ·W>ltq ... ~xpo•to, c é ::>.mbc:n n dos m:tis e•dnrecido; 
amp1inr 01 distrietos para reunir um ·<»r · libero.es.Póde havcr <J.uesti<o 6.cereadoquantum do«nso, 
mau numeroso, mais respeitavel. e isto é cousa diversa; t:~as o nobre deputado pelo Rio 

.O Sa. LA.:CIIl!L.ao: - Temo> a eleiç~ directa; de J meito tt11tou do diroito eleitoral como peTtencendo 
O Sa PAIU.l'<Bos: - :M ... a eleiçiio dlrecta dep<!ll.ie aos habili~dos para. bem e~e.rc~-lo, e foi isto o q11e 

de uma reforma wn•titucionsl..... . e~tranh.ou o nobl:ll deputado pelo Pará . 

O Sa. LA."'llULPtto:- Que tem isto, ~ •e reconhece a O Sa. FRAsco JJE .4.J..·ul.D;.:-:Estranhei e CODLin.:o " 
necessidade? estranhar. Qncrer encontrar os mais habilitados no 

c<mso lllto não é de liberal. 
O s .... Pu.o.:uoo: - A eleis:4<> diretta encontraria = opposlçno muito mais forte do que o rnelborru.l1Wto O Sa. P.uu:<aos:-Mas o illust re deputado pela pro-

do metbodo o.~tual; a eleiçiio directa encontraria oppo- . v.incia do Rio de Janeiro não tratoil de fixar o limite mi -
siçiio assim eutrc os conservadores como entre os Uõe- llim'O do censo eleitoral, dada a liypothese da eleiylo di-
raes. (Apoiado•;) Eu niio du,-iélo ded= ao nobre ~ta. 
depato.<lo que me indiuo tainbem á. eleição directa ; o Sa. F R .... • co c c ALnllu:- Dbe que o cell!o J.evia 
mas ni<O quercri!l 'lUe se tentasse actualmente lrlll& ~r altl>; é contr:. L'to q,ueprotesto. 
r efonns em :no.,;o pacto !Dndamente.l. 

E aql:.i permit~n-me a c:unara ~uc cu defenda o meu O SA. P.,JU:<•o• :-Não; o nobre dcpntado pelo Par:t 
distincto amigo deputado pclo Rto ele Janeiro, mcm- nil.o ioi }11Sto n~ta su~ aprec;~, c eu niio l!r.c farei a. 
bro d& commisaüo especial, <.'OII~ra as ccmnras 'lUe !he inj&~tiço. do sup:r-&r .qae elle <J.ucb• o sufi'ragio IUJi-
forão dirigidas por dou• nobres ·deputados, do~ qune;~ vcn;aJ, 
um vejo presente. Senhores, c:n ciesejara rc!umir tuao qullllto tenho 

D!.ue-re que o meu nobre runigo havia ·se s~corri<lo Ui to a mpoito <!os corpos cleitaracs nimi:unente !Imi-
do c:s:eu>plo <ias C&lDJil':LS re..-olucionariu da. F ranço.. Os ta.doa. dos dis~ktos muito restrictos, = a opinilio de 
nobres deputados que isto disseri':o de.odelogo de<'lari- um li~ral cfutinctO, qae niic> é da re'l"oluçiio t!e 1792, 
rão que o seu liber:ilismo nlio tem p:!!'allelo po•siYel :om nem da. de 1848. Mzs as citaç<ies t~m ilJcorrido 1:0 
o dos .lilm11e! .la Ftnit~. 1, desagrado d?• :l:IUJ;Q~tas do projecto. 
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O Sa. LA..~Dt'Ll'ao : - São :muito do :lOSSO ogra.c!o. 
(A Jl<li<Ulo•· ) 

O Sn. Fru:<co DE ,oUllEJDA. : - At~ estilo em moda· 
o S.n.. PAf\.A~D05-; ...:.... Os nobre~ dellU!:l.d.os me anr .... 

:nno , pois , :1. us::u: ela 5Jltoridade a qtJ.e a.lludo, e cu o 
,·ou faz.cr com tanto muis praow" quanto rctdhuo as
•im a di\ida em que me coustituio o nobre de~tàdo . 
pzls Bahi'l que ora s~nti-se :í. mb.ha dirQit~. \ ou Je,· 
a opinião de DuV€rgier d"Haurall!le, publicist~ muito 
conhecido do nobre deputado pela Bahia, e que não pôde 
ser t=n.do de éllltna.gogo , p<lr ser um do• escrlptorcs 
liberaes mais dignos de_ ap'W',.O que tem a F1·a.nça. 

o·sr. LA~ot:LPKo:- Uro dos mcis dignos cscripto· 
res conservadores.. • 

O Sn. Po~.a .• saos: - t:m dos cscripoores libe:-aes m:li~ 
ll:Ota"'eis, que no seu opu:::culo de 184.7 }lTC\~0 t\ rov~ .. 
loção de 1848, lamentando que o governo ·de Luiz 
J:>hllippe não a.ttendcssc ás reclamações do> seus oppo· · 
>iteres mais moderados do. esquerda constitnciona1. 

Diz Duv~rgier d'H:wranne , 
< E" sob este pOnto de vista q_nc en examino al~i ele i

total. a.ctu,l (:~.de 1831). Niio a coosmo l"lr cst:tr em 
contrll.dicyão com oert:J.s thoori!IS mais on menos conte3-
ta.,·eis ; censuro-lhe o não daT an pniz o verdàdeiro go
'·emo repreoontativo, tal como todos nós o qumamos 
em 1830 ; censuro-a por obr:>r em oentido \n;erao do 
seu fim, e >ubotdinar por toda a parte os interesses 
ge<Ma aos interesses loclll!s, os intere~ses locaesaos inte
resses pessoaes ; censuro-a, como dizia o Sr. Royer Co1· 
lard em 1624, por concentrar t ristemeute cada wdividuo 
l\0 fnndo de sua. fraqueza wdividual,emlugar de exciw 
n ~i11. coannnm; por •uifocar o sentimento da hom-11 
e o esprô.to publico em lugar de :illmentar nm e entro. 
P""" dizer tudo em uma palavra., censuro-lhe o erear 
UXXla rep"'sl'nt49<lo ficticia, uma rop~nt&ção Yiciadn. 
em &!UI origem, ialsenda em sua acçuo. Om, re, ao con
trario da theoria do stú!'ra~o universlll, se póde a.c!mit· 
tir q~e wna pe'l,uenA amostra (ei:hanH!lm>) basta para. 
conhecer, para apreciar e=tament<J os votos e as ne
cessidades do pau:, pelo menO!I é preciso qne essa amos
tra seja bem etcolhid.:r. e niio seja de.maturada. Estou 
proíuridamente convencido de que nm.a tê.l a.most.r&n.tda 
tem de s~cera, e q,nc assim, entre o l'aiz e o~ qne ore ... 
prosentiio, j& llÜO.h" nq,uelltl semalha.cça, pquellA eon• 
formiclado quo COO$títuem a força. e a vide <los gover-
nos livte~~. · 

c Mu, connnho, niio basta rcecnhecer o mal em 
&eus clfeitos, em ssos symptomaa estetioreA; é clr mister 
diatioguit a ea\13&, descobrir ~ ..s.ie, &lltes de applicar· 
lhe o : emodio. Oru, niio oS c-ridcnto quo a o11naa airocta 
do mol ro~ido oa d~pendcncia. mut.uJ&.dos eleito= e dos 
.roputados, c noe arranjo& de~loraveis C!_ne dahi resulti!o ~ 
:Nilo ~claro quo 11 &édo ptinctpl'l do mal ttsto rios dis
tric~ pouco nnlllel'Osos, onde e~sa. depcndc.ncia. ó ID3ÍS 
~t!eita, onde es~ nrran)oe são mais provoito&os! ~ 

O Sa. La..'ll>IILt>ao : - V. Ex. dL lioomça <{Ue en faça 
UJna ob~«Vaç!o T Duvergi<lr d'Haur11m1e C<~mbat<l e. cen
:talls~o, quer a. refom:a política e eleitoral, qW!r & 
eleição dirocta, quer augmento à o numero dos cleitorCJ 
e o abai:amento do censo. E' jnsta.mente nestas idena 
que e11 estava quando f:tllei. 

O Sa. P:.B.>lfi!Os : - Duvergier d'Hanra.nne quer 
maior_ :numero de eleitores; " por ~so reclsmav& a di~ 
minuiciio do c«nao, deplorando porém qne a reuniil~ dos 

• eolleg{os uiio tivesse lugar nos gr8lld.es centros. 
O Sa. Cuuva<> MA»rrutBA. : -Apoiado. 
O Sa. P u1.'1a05 : - O ·nobre deput&do pela provín

cia da Bahia. qae honte:m :t:allon mostruu-se tão apai· 
xonado · eontra. o projecto, que pa.rocliando ·a eleiçiio de 

. l!enadorea, disae que applicasseDlos um s;rstama ano.logô 
li eleição de olepnta.iol;, sendo as listas tt-ipllces apresen
tadas ao· mlnistetio para que este eBCOiiease os depu
.tadoe, ...Uto que o projecto, disse o illwtre memliro, 
tende a ia:zer depatados mlnisteria.es I · · 

Ao ~o com_ que o nobre d~ JW<Íill q~ 
desantorisar o pro•ecto eu peço licença para · oppor 
outro absurdo;. se • -y_ós IIÓ quereis representantes de 
1*!,uenas locol•dades, ctlío l"""P&i llt> po'tO o trabalho 
de-uma ekição fkticia, dUei ás -.osna unid~ on 

TOMO li 

du:ilidadcs, in!l;tC<>ci.as l.xaes, que expeçiio os diplo= · 
'"" seus e:o<:o!hid.,.. 

Quizera considero.r ou::.a.s proposi~ües do projecto, e 
Indicar enecessidad~ de ai~~· emend.'l!, sobretudo no 
pangupho relativo :13 \ncompati~ilidades, que apre>enta. 
urna gTande l:lcuna; acho-me, 1l<lrém, fo.tigad~. Reserva
rei para ontr:l.occnsiiio iu•tific~ :lSCIIIenda.. que tct:ciono 

, nprasenta.r. Termino pois aqni, ~ind~ á c~mara des
. cull't< pelo mnito que abusei d~ SU :l p>cieucin. (MuitO 

btm, m•ito b•"'·) 
A. discu.ssílo fiNt. acíiado. pela hora. 

SEGU}..l>A P-'}RTE DA ORDEU DO DIA. 

OJl~.t.liENTO DO l~.E&JO . 

Contin(Lo. a 2• disct.ssão da propo>t:t do orçammto 
na parte relativa & despe:a do ministerio do imperio. 
com :u emendas impressas da conunissão, apoiadas na. 
~essão ile hontem.. 

Acha-w prcst'-"tc a Sr. ministro respectivo. 
O Sr. Vlllela Tavares:- Sr. presídente,aea

m.ara. onvío e observou sem duvida· o brilhll:ltc discnr.o, 
profei:LlÕ por um dos hanmdos membros da oppo&içOO, 
deputado pelo primeiro circulo do Pará, quando, eeo
su.rmdo a·ruaioria F Dito toma.qmrle nas discUASóes, 
como que monopolisou pam si e para os &elli> atnigos .. 
intelligencia e .. m!'5traçüo. 

· U"'-' Voz:-Nãoapoi&ào. 
I · O SI\. V:u.ELA. TAVAiu,s:-Mns n ão!oi esse o motivo 
I . que me fez hojo subir á. tribuna., tanto· porque o p::W: re-

conhece a injustiça dessa. proposi\'ão, e s:lbe que no seio 

I
. da nui.orili da. . ciii!lAra enste01 talentos superiores e il-

. lustrações muito conhecidas •••• 
: U.i... V o~: -N"wguew COlltestouiloto. 

) 
O Sa. Vw.t:LA. T.o:v.o.J\Es:- . :. eo!!lo porque,_ ainda 

qUlUldo e••a .proposiçiio tivesse de ferir & al~"Uem, eu. 

I 
seria aqueue· a q,uem e!ln. m<!ll.os d.ev~a ferir, pcrq_ne 
me rcconb.e?o o num os iotclli~nte e o JD.CXIOS illnstrado 
elos llleJD.bros ela mít.ioria. (Na;o apoiad...,.) · 

I 
Outros, pois, •iio os motivos qnc me determinârio 11. 

4-· 
I 

. pedir ·a palavra. · ' 
Senhores, é bem diflicil a posiçiiQ dattuellcs qne, col~ 

loc:Ldos nas minhas circnmst&neias, l11t1mdo entre a 
conscicncia do dever e aa con..-eniencias politicU, eotre 
as prevenÇIOes do passado, as dif!i.culdades do pre=t<l e 
os reoelos do futuro, tkm de pronnn<!iar um voto claro. 
positivo o Íl'11Dco, em ordem a bem cumprir a sn:t 
~. a. bem desempeDhar o· .eu. !'W1daío• Mas,_o 
~ue wcr! Abandonar a casa pua evitar 11. reponsaln
lida.clo do -voto IIIU·'!uestliea import.aiiUis que n&Ua aiio ·- · 
6u.scitadns, quo nella IÜO di.sent.iJas , . Niio, Sr. pft!Si
dcntc ; 011 ial~;o esae t>roccdill1etltO indigno ele um re-
prctcDtaDt<l da nnçiio; clle, 011 o dire: .. m orgtdh~ c1 
tambem improprio e i:ullgno do m1111 ccactcr. ,t;m 
todsa u occuiuea , a& m~• criticiUI da minha 
vida publica, ainda nao daelinel da. tcapolll&bli
dlldo de acto &1g:1lll meu ; e ~ W:>ho a neceuaria cio
cilidade para Confessar desvios on urros , qUSDdo os 
tenha. praticailo, tenho tamb~m a neceuari& coragem 
ps.ra. ~o -.~negar 11 yat-=idsde dos me~ feitotl, o 6UJI
tentar u Xllinliaa opmiões • .A.J:,da o anno passado L e&: = foi testemunha, de g_ne a<)hando-me doente, qu:t;'• 
q_ue im.pos!ll"bilitado de sablt á rua, cntenilendo que deva 
vu: . 110 pw:lamcnto prestar o meu . voto ao gllobÍllcte, 
assim o tu;. {Apoiado•.) • 

O que fa:zer ainda, pergunto en1 Limitar-m.e·:.dar 
o voto &Vll:bolico sem en':.rar nas diocuswea, sem dar 
11 raziio desse voto! Tam~ acho inCOil.WIÚent<l. · 
· Senhores, n6• · est~~mos nas vesperas .de nm grande 

prooesso, 13$tamos pro:z:imos & mn ~endo joJgame:nto 
politico; &Jlo da elei~. "I:emos de compare...-er bre~
lllellte pen.nto os IloS..""" constituinte.>, dar-Ih• conta do 
mandAto que hom:osanente no• fílra COIDfiado.; e -pedir
lhes ou a nmovaçio_desseDIIllldato,onsaber'ae per.lemos 
a illa confiança patà sermos . substituidos ·l'Or outros, . 
quemelhor ~oqui: .JlÓ6 ~oamisaão C1c legisla-
dores Je onw ot:B nos aclia:nos en~&dos. . 
E~ SJ'. Pre-idmte, l!!lt.endo que ae a p&1.1ma llOS pôde 

. 4 
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c:omprometter, se os <ii.rnrsos qt:e fuermO.. llO pm:-1:1-
ment.o esnittindo com fi'3Ilqneza a nossa opiniao nos 
podem fu.or mal., o silencio astuci~o e esletilt.do pódc 
tambem !o=ar o nosso corpo de àellc-.o. 

O ~il1mci.o 6 al;;utnas vezes um sigi>:Ü de discriç<;o, 
·de prudeccia, e até dr: t;;~b<:dorla; o homem sabio 

niio é se&:Dpre aquelle que mo.is fall.R, os discursos não 
se medem, pesão-se ; mas t~mbcm .mtcnd<.> <tue o 
s.Uenoio outras vezes é o indicio do medo, da col>m-dia 
e da pusillanimichdc. O silencio pôde ~er uma deroo!lll
tre.çiio de innoceJ>cia e nté da virl:tt:ie ; mfls Pm certM 
circu.msta.nci!\8 tumbem é u= pro·"• eah:ll do oritne. 
O silencio póde.scr n resultado dO prazer. da •atisfeçiio, 
do contentamento' mas ha <><!C">il!es em que é consi
derado o precnrsor do desnlonto e da ~orte. 

!Jo.o deputed? consci<mcioso, que l':ÍO ~ê as COUS"-'.I'"lo 
ptlSirul dAs pon~, lll.2S com a ~aziio e alma e fr1a, a 
paltvra. uãQ p6de <:omp:omettcr; a lesldadc, a since
ridade do seu proccdím:ento jálmüs podem constitui~ 
lo eut crime. 

Sr. presídcnto, os paizes que se regem pelo systemll 
constitucional representativo pas.o;;io por duas grandes 
époens;t<lm·· dous periodos muito assignlllados ; o pri
meil:o, é o da sua independ.c:ncia, o da c01>qui•ta da sua 
liberd<tdc; o ~~o~ é o do recanhed:nonto, o do goro 

. da13a mesma litJer<la<te. O primeiro período é t.oc!o de 
esfoxvo~ é todo do euthusiasmo; o ~gundQ, porem, ó 
ele )>rlldencia, é de tino e de modera')'io. 

Nos meio• de gozar a liberda4e eonquistadn esU. tod:~. 
a duvida, tstá a divergencia das opíni<les, porqúe =• 
cb~iio atá :!.. ntopi.as de um progt<!oSO e=gerado, ou-

' tros morrem de amores por uma CM&ena<jiQ pcrnioioss.. 
Tod,., mlll'l:hando para o m.smo fim, no qnc oito àCQOl'· 
das, divcr~·nca meios; ~meios porém &uo u11lispen~ 
aavei~ para. e. eonsecussli.o do t'im. 

A.qucllell q\le quotem os extremos nlí.f, querem o mRl, 
mas nüo sabe!D. nÜida onde esteja o bem; pôde-se dizer 
dell\\l! que st achi"io no caso de Cromwell no ~ipio das 
gumas c!~s. Eu sei o Ç,ue não quero, dizm elle, = 
lllW sei bem o que quero ; sei onde esti o mal, pc.rém 
niio sei p:ll'll onâc \'011, não ll<li onde esti. o bem. 

O Sa.. Fu:•co nt: ALll~;mJo. :-Ha. mtútOl.dc3seL 

O Sa. Vn.r.Er.4 TAt-A.KES:-Póde ••roueeu não com.
praheàda bem 0t1 interes5ell do me14 F ai%; pódc ser que 
niío comprehcnd,. bem a situação ; mas o que posso 
asseverar i ca>a com todas !Ui f<rrçu da minha ·alma, 
com toda a oinccridade de que sou capuz, ~ que en.trt; 
estes dous meios ~erndos sigo o meio termo, abraço 
Q ccle<:tio:no j>olití<:<>. Elle ~ti lln con&tituiçfio. 
Senho~, ou 11m0 1111 inJtitniçõcs livres do meu ~. 

nmo t. liüerdade, 'iucro -:~ pyogros.o;o, rorque s.liberâade 
o o progtesso ·~ leis de Deos, são leis da hums.nidade. 
M~ 11iio btm11amar a libcrdaàc c o progresso; ~preciso. 
51r'ti·lo, é preciso aaber -~!-lo, .c e:n apoiõ desta mi.
Dha apini;;o citcroi. as psla..-ms do Wll homem qne 
:nio 4 su ep'lito, do Cousin. Dizia clle-c>n política n ão 
ha. nada de grnndo ._ fó c sem atllor; mta n~o baata 
amar IC>II cau sa, cl ncoessario saber servi-la com cons
tan~ia,· com pcnovcrança, mM com refle"ilo• eom p~
denc.ia e moderação, porqll!l a moderuçiio, que é =a 
das mlli& belw vírttL~ lllOre.es, é to.mhcm;. -uma m
tode polit.ica de ptimein. ordem. (ipoi.W.s .) 

O :tlltlll ptoeoldimento, Sr. presiifcnte, i poi~ r~I!Ul.,do 
por t!!!tes principias, é li!gulailo )>lila mc<lera~o. Eu 
não <:On$i<lero " situaçíi.o do p:>i:. ü.ongeira ; entenao 
mesmo q~ . o pincel o DJ.&Ü habil, desenhando essa ,;. 
tuaçüo, =~tanao em um qnlldro os J.:rimores d'ar:t~, 
elllpr.:gando a.s mais vivas côres, a.s cores aa mai$ se
ductora.s, nlio poderio deixa: de fazer com que o q-udro 
fique 11m pouco enuve:~do. · 

A sit'Qaçiio · niio é ll•ongeira, nem pelo lado politico 
~ ~lo l:ldo Wl!mctiro. 

Pe1D lado finsmoairo nlio aou en quem ~ diz, ~ 6 co~ 
br'e ·~identa do conselho no 11"11 relAtorio: a ~.a pu .. 
hli~ ~ ; ~ ~tara delinha por !&lta d.a bra
çoa; ·o c=erao como quetem.~do; nós .a
bcmos u 0011tinaad..s ~bnu, as repetidas fillen<:ios 
'{De .tam havido no .;.mperio : a. =tia dos ge~ 
Derot alimt!~Ulcios é oonliecida n<> pai% ; a != ata.Cll. 
liS c:1as&es mt:r.os fawrel:idas da fortana; existe, diz o 
gGmi~o, · 'um dcficit de mais de 6,000:<lOO!J; o n~so 

crc<lito sofi're. s.bo.lo no e:<:tcricr! S.:..àores, eu eonlio 
liQS f'?'lcres do E stado ; tenho copcrança. de que o nobre 
ptes!clell!.t: do conselho, com a habilidade qu e todos lhe 
rccoDhcceJ:Jos; tenho cspernnçll de que o p~l:!.mmto 
brli:Zileiro uc• t.ituri deste. sitnaç~o íinancc= ; mas 
infclizmen~c cll& et:iste, e = verd-:>.Ue. • 

Pelo lado ll<ilitico, o nosso csta.d.o t =b•I? ni'íoé m1uto . 
iison«c.iro. Eu dc•o """franco e fllllar a lingu11gcm da 
~ineorldade. A descren;a parece ctue la.vm pc<\n. I'OJIU • 
!<lçi'~; . o wcpticismo político "-podl'Ta-•e qua•l q,u\lfc· 
ro.l:tncntc dos ~piritos ; as discus~~ê$ do :Ilossn, pn e, ... 
mcmto já niio têm aquelle in tere'" c . de ?Utr ora.; !J. 
imvrens:\ vai um pouco desv:úra.d.a, va> mwto alé~ o..:; 
su:~ missão (apa ia4o• • "ao apoiama); "" p:eroga~,v~ 
da corôa &ro di.cutld:u; de um moôo J>DUCO convcn1ente 
(apoiados< 111lo apoiado•-); um dos eleroeutos ptinolpaes 
da nossa coX>stituiçíío politic:1 é ás ve~cs atacado impru· 
dcntementc .... 

E , I!OllhQros, e ~ts quadrn. ([un devo "'prcsenta:r-me 
"~ t ribunll, fnll!IDdo em ·nome de partiào, o::s::>cerbando 
as paixões! Niio, Sr. pr.,;ident<>; ago..,., entcnd<> eu, é 
que de\'O api'CS4lltar toda a micb& reBexiio, toda mo
dera.çlto, pc...air aos meu:s àt1li~us que nos abracemos to
d06, que unruno-DÓl< p..ra W? fim ~mmum,. para con·· 
jurar.:.. tcmpestad<!,.se ell~ t1ver . • lle. e.pp_a.recet', -e nii.o 
estnrmos cont.ittumnente ·t1n1 rt<mnunaçues, om recor-
dllÇ~ do passado qne ni'io )l6dc.!!.proveitnr. . 

Senhores eu. j& 'tenho il.íto :por vezes e reJUtD : - O 
l'"'•ado pertmee á bistorin; a historia, na phrnse de 

· ' Cicero. ó a mestra <h vida, é 11 lU% ela verdade; :na.s 
tt'"hi•tória sõ no• dtve •er ol!'crcddo. c recordada cómo 
uma lição. 

O nollrc deputado, meu honr::do collega, qce J:O)ltem 
iniciou esta discu•siio, fa:llou-nos om .Breno, e dirigin 
dt>-~e ao millisterio a<"tno.l, disse- IC!!de cuidado qne 
uiio appo.reça algum Ca:millo. -Eu llliO comprehend<>, 
confeSiO ao ~oll!'M.o · deptLtndo, níío <;Omprel!ecdo essa 
alluoiio, se e que allusao h"- no seu d1scwso. 

Ó Sn. t,,,.,.,~PHo: .:.. O .nobre deputado é hom~m 
de letras, eomprebende perfeitamente que ha ~>erta~ 
oousas que se dizem com toda A·delicadeza de= lil.
lu.são, como Uln& cita.çio historiea, e que não ba l ngnt 
a p.."<lir a declaração do ·que se te'/c em mente. 

o s .... y,~Ll!LA T .. :vJ.us : - B~no quiz qnclmar a 
cidade do Roma, e para. doiJ<:.r·de queima-la pedio que 
se lhe d~sse tauto onro quanto pesL'II!e !SUA eopaila ; 
o .cuado de Roma, como disse o nobl'! deputado, nt<:r
ra1lo !le_trificll1lo p<llo pod<lt' de Et'eflo, contou~lhe o 
ou.~: M~, Sr. presidente, CJ.U<lm é esse Bren? entre 
uó:; ~ Qul\Ca :são os Brenos _q~e h a. _ nc ~rzztH Eu 
n~o vejo neuhum homem pol;itlco, uao VCJO 1ltnb~ 
micmtro de estado que ·quel.r.l ter entre Dós a. velle1 ~ 
dade de ser-Breno (apoiaw; ""'ilo bem); c qt11111do 

- · J:Õr- ventura esso homem n~.a, e qncir3 com a ana 
"'l'rula aterrar-nos, petrificar-nos, eu confio muito 
ainda na illn•trw;íio, DO patriotismo do J:llU'lamcnto bra· 
zUciro • confio muito aindA no bom sonso do pai% ptra 
~isw? a osGO Brcno, quem q_uer CJ.Ue soja. (J.f'<'~.) 

O l:i,.. L..!IJ>CI-1'"0:-Emtuanto nilll hou~er C&miUos. 
u.~a. DEI'lJTADO- E elle CJ.UB ..;ezilie.. (P.;.o.) • 
OL'Tli.O Sa . DE•vr .. oo:- Para haver .Brenoé p~o 

q11e haja uma Üivasíio àe Gn.nlezes. 1 . 

OSa. V=;. T>.v.u~.-u.- NHo tenho por ara medo 
do Brenos ; tenho y.lffi:D medo dJI.S M &Uli desa\'ença.s, 
tenho meuo que alguma palavra menos bem pe:l.SA<la, 
que alguma idéa menos bem concebi<b, {"'SS:t ~ar
se tui:ta faisca, e uma faisca pOde prod~ um gt'llllà.e 
ÜicCDdio. 

Sr. presidente, eu creio qne todos n6s estamos de !lC• 
c8rdo, todo> q ueremos a constitniçii.o e o de!envolvi
mento ã.aHuas tbe&e!l. · . . 

~JiO sei ~o quaes &ã.o os poutoll eapit:leS <la.po
liticn. em que hoje dí...rgimo~; oouscrvai!OtflS.!' hõcraas, 
Jiba:ws e coilservadores, qn~~& que todos pe!18iiO d.;, Wll<l 
:mesma fótllla, co!ll peq'D':na ~'f&-

0 Sa. l..L-<Dili.PilO :-08 que fi-.o elA SWI opiuiii:o. 
O Sa~ Vn.u;v.. T~Y.&Us : - Ett n_.., ~ ocmceber 

throno sem JlO"O, po~ sem liberdade, hõerdade &e!<~ or
dlltll, -ordem $eJII o principio ds. autoridade, a.utondAd~ 
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sem c(lrrectivo; digo .sem eorrec+..iYo) sem resporu:nbi1:-• 
dade, porque eu entendo que onde não ha responS3bili-
1"tle noo p6de haver iJõllllldade, niio póde haver libcr
Jadc legitimo. •. (Apoiados, mu.i.to à em. i 

.Ain<h ha poucos dios o hmrre,do ministro do imperio, 
iazendo·IlOS aqui ·a. cxposiç;.o do~ ~eus princípios, nos 
disse pouco IDa!s ou menoo isto mesmo. 

u, .... Voz;- Disse que era da eseola co!IS<lrvadora. 
O S:s.~ 'Vl~L'!:LA TAYA1U::s . ......._ D~55t: q~e era ela c:-;cula 

conservaJ.oro.; mas deseavoh·eu taes pri.ndpius, f!l!lou de 
tslm.oJ.o, que eu qui.z dizer-lhe; - Se assim G, se esses 
suo os principios da escola conservaclora, eu posso :ilis
tat-me nas suas ba.udeiras, porque o~ principias que 
S. Ex. desellvol'i'cu slio principias que nús todos quere
mos, qné todos aceitamos.... . 

(I1a um opart• ) 
Ora, sendo esta a minh<> humilde ooiniiio, sendo eota 

~ d<>ub:ina que sigo desde muito, po·tcruc entendo que 
Q pu.iz ;c.üo que~ c:s.ccsws, qu~ justamente a constitni
<;iio politic.. do llllperio com o desen"lolvimento de suas 
the8:s. dey;,rio. "!"'l•ent.ar-roe na t.ribuna fa!lando em 
nome. das id~as "'l'ager:l.da.s, em nmm. dos purtiilos com 
todos oe ~ e:o;:cessos! 

Sr. ~esidente, os parlidos podem s~ bons, até certo 
ponto· ~ào mesmo necessaclos. Em uma monm-chia 
constitncional eu entendo que nii.o póda dei:s:ar àB htwet< 
partidas, soh penr. de o g o..-ern1> ser omnipotcllW. Os 
partidos têUl a "!'.n~em de se fiscullsarêm muta.a e 
:rocip..-ocnmcntc, de fuCalis~~IÇm a a.cç:io do poder; m1l!! 

eu r eceio ').lle "" po:rtid.os se formem de um modo 
ec"agenl.do ; receio " ·resta.uraÇiio do& antigos p~rtidos 
c.om o cortejo de todos os seus odios, vingan~\t!l e 
ealantida.des, de que todoa nós temos noticia. 

O Sn.. LANDvLl'no • ~A liç!lo ha. de aproveitar aos 
moços co::no aproveitm. aos velhos. 

O Sa. F. ÜCTAVIANO:- E os tempos são outros. 

para n~o reeu:~r ante 11 respoll~i\bilidaa .. (muitos <1poia,
c!a•}, mas por motivos de legitimo interesse politioo. 

Não tenho feito opposiçio ao g~bincte, porqu.e se o 
gabinete actuo.l tem apreciado mal Q]gn.ma cou:sn, se 
tem tido dguro desvio, na complexo de wus "<:t<>> não 
merec" opposição. (JfuiiOIJ apoiaà<J.•.) 

Nilo tenho íeít.o opposiy;:io ao g~biMte, pot<l"tle <> ~6-
ta.do do pai.z é melindroso (apo:t,dO'); e se o> Üo=.1do~ 
!Ilemb:-cs da opposiçii:o me d.!rcm licença, iül:-lhes-hei 
uma palavra; e é que par~en-me imprudente, um pou
co precipitada, a opposiçüo qU(! os meas honrados n.mi
gos priDciJ!i:l.riio afazer apenas se abrio o p&rh:riento.; •• 
(Apoiadas.) ·> · 

O ~R. F. Ocr~VlANo: -Apoi~do. De,iamos deilar 
par,a o nnno vindouro. . 

O Sa.. V!LLELA T.~. .. .:us:- Ni!.o tenho feito Ofposi
?o ao g .. binetc, porque >:Wo vejo partidos arga.wsatios 
no pai.z, vejo opiniõos i.ndlvidnaes, vejo escriptos neste 
ou naquelkl. rentido, com maior on menor. ·!lumero. de 
proselytos. (Apoiados.) Niío ha. pensrunento commum. 
!lão. ha ~i:do de idéas que !lOS pre!L<lii:o •. que nos 
liguem. 

O sã. LA.JCDI!tl'M:- Elltiio niío façamos opposiçiío. 

O Sa. VILr.au TAvARES:- Só p!lo go•to de fazê-la, 
sem saber para onde vamos! · 

o s .... r 'AlUIIIl.PilO : ......: Então feche-se o parl:unen.to. 
· O Sw. Vru1:u. TA.v.<us:- N~o se feche o pg.rla

mcnto; n>ll8 o meu nobre .:ollega deve saber, porqn~; é 
muito instruido, que ha. sitnaç(ie$ politir.as que nito po
dem d.ebc:u: de &<rr aceita., ainda. mesmo ·por aquelles: 

'q"Ue Iliio cstejiill m!Úto Fatisfeitos com ella.s •. Não são 
pa.hwas mirlbas, são palllvraa pronuncis.du por mn 
h01a~cio senador palo Pará., ha. pancas dias, no senado. 

Os.,. F. oc-r .. u~o:-Pabvr&S decllefe. (Il.i.!GM..) 
O Sa."VIU.ELA TAYARF.s ·-C-omo ti, senhores, que 

eu.· devia fuet oppo:;ição B.D gablnete, quand.o vi e 
O Sa. V~J.LELA T.t.VAUS :-Re:ll!1o ainda. a existen- quando ~o as opmiões que se dividem a terpeito do 

cia doa partidos nestas . CO'Jildi~J"'rque dev~ declarar modo de ap·r<!Cillr os utos do mesmo. gabinete, opiniões 
á C&!nat'll que tAlnbo milito dos chefes de tne• dífTerentes, mas sabidas de nm mesmo lado poliliiro1 
partidos. Logo que se e.brio o. parlamento, um honrado. chefe 

O ~"· F. OcrAYfA....,<>: -E taJilbel!l en. do pzrtido h"haralDesta eôrte p•onuncioa.-se no senado~ 
prom~tteJJ.dc ~eu Rpoio leal e t:iN>.co ao actual gabinete. 

O S-.. VILUW. TA.V...,.,.:- Oechefea depa.rtid.o po- (M'.,ilo.l apoia~or.) 
clem ser hom&ns mnito de bem, mas sll.&s combinações, 0 Sn.. FJUl(co l>E AI. umA : _ Se concordru;S& com 
sns.a decis!les quasi 5elllpt= são despoticas.. (Apoiados.) ~· !IUlUI ídéas· eeonomicas. Ahi est:!. " restricçlio. 

A proposito citarei as palavras, q,ue ainda h a. poucos , 
dins reli, do Sr. Hcllo na &Wl. obra do R•gi11Un ro- O SJL. .Avcm.TO DI' Oun:uu. ~ - J a: havia o regn-
prmnl~t•oo. Diz elle: .• .Aa combinaçila$lD.ai& perleit~ ~~ elo sello. . , 

··-de .um hllJl!<:m .lo~em ;5.0 lllelh_or dos,.des-- 1 - o Sa. Fu!fca""'iiF"ÃÍ.llEIDA.: -Nüo era bastante: 
potillmos; mas o me o r !l despo'tismos nua é á llber- de~~ ia espmlT por Mai.& alguma eoa.sa.. 

dade .... • o Sa Cal!Z MAca.mo: -Era mais clgro que a lt12: 
O Sa. F. 0c1'"''tl.o.Nu:.:.. Apoiado. 111ericliana. • 

Os ... Vu.u:u TATAliE!: -Citarei tambem asplll4. 
-n:as ele Koyer Collard, quaxulo dl~, fnl!a.ndo dos que 
in1oeiío 6s Ílltereoaes eollect!'Yos e obrão = nor11e desses 
interes!ses, dos grupos, w: a.sociaçüe• (re a memoria. 
me não falha) , que esses gru].>OS, es&as associnç<Jes tra~ 
>:eta•nos a idéa de tnn n:bjiirlto qne Clllllp:re conduzir, 
de uma ordem que é ~o estabelecor, mas n'llilca. 
de um direito que se deve respeitar. 

O !)to F. Oc-r.l.-ru.!lo :-Apoiado. 

O S~t.Vu.uu TA.TAUa: -Tenho medo. Sr. presi
dente, dos cht!es de partidos, ainda. qu.e elles. sejüo, 
ocmo ~ de dizeT, homens muito de bern.e datados 
du mçlhor:es inteo-;õea~ E11 pze&o uma lei Jllá ao ar
bittio de mn homma mnito bom. A este~ iocli
no- me li .>pinilio de Bw, qu&, interrogado ]'Or Perian'
<lro, ~ de Çorinf.ho, robnl qual sena n. melhor 
f~ de ~' raspondell~lhe 'iae a tnclhor forma 
de -~o- é aquella· em que a· lei substitue ao ty,. 
:numo;·· .. 

Das ligeiru obsarvaelles que. -ato;· ·aqm tenho feito 
rest!lta·qne .niõo me tenb:e> a~-em op~siçãoao 
gabinete, niiocomreceio de compro~ a n>inh&in-· 
dividualidaàe, os meus.intereaaes: a: ClllliU<l • .,.:ne-4 
a j'IIBI:iça. de crer 'J.UC teAho tido eonstlmtemellt:e a co
ragem noces:5aril!. para amslar comprvm...ttimentos, 

( HQ.. outros op:>rCn ,. entre C» ~uo.es ~t di.:tl i'l:gtft..- ~ ~e
!l'•inte : - Crula - tem a 4l<a bandoira.} 

O Sa. YILt.EL.l TTV.ulEI;- Se o nob..-e deputado en
tende qa.e·ca.da. run t.em. a ana. bSXIdeira, se a cada nlll" 
dado apreciar as consas pelo.inodo gue lhe P!ll'ece me
thOl', en~ peço a.o.no'bre (iepa.tado qne acred..ite quo en 
cstouv.pteew>® a situação 'pelo Jãdo qne me P"rece 
melhor~ 

O SR. F. 0CTU·1-'"'0:- Apoiado, concordo: a· prava 
de que Jll!:a ha partidos nem chE:ies de partidos é que 
V. E'lt'- diverge de mim. · 

O SL Nll•w.:-Não ha partidos;. ba. pequena'! fo
lia.~· com as 5\IA$ bandeiras. 

O Sa. F1t.I.II'CD.DE ÁLKE!l).o:-Todo~ nós !la; patru~ 
lha t.emCI'! o pooto de e!li'itiLO. 

o ·s.. V11.1.2U. .T.I.T.I.JlEI:- Ainda bem: eada = 
de ZJlJs póde pensar c.Jmo quizer. T<!m·se dito q.ue o 
governo na:la fa.z, !\Ue 'live uma ,;dJJ. ~=· e 
en pela' i:antr&.tio. digo · que, ~F o gablnme mlftre 
9:Jl<> o ~. é por querer fazer· mnli:as CSliUU 
·ta:~ c~a.-.,.;-w}, pat. em: uma ~ !1eSt1i<G ~ta 
a Nfotma eleitoral, 'reforma. bancaria, refe>l"llla dxni
~._. E ~anta se di%; que o· gabmeo.e twla. 
qner !at-er! · 
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O Sa. Ll~Dt:LrHO:- E~;~ns reformns de nsda ,-,l~m. 
FOrquc não t~m pen,amen to :ilgum; cls o que s~ disse. 

OSn. F. OcT.._,.,.._~o.- Eu l!1e "oh() pens~mento de 
mais. (Risada>.) 

O Sa. Cam: MACifAl>o,-Al'l'>l.njem-~ 1&( 
O Sa. YILLELA TnAnt:S:- Decl~ro que nüo pos•o 

comprehender. O g:tbinete é a.cc~s.do porque !\3d~ faz, 
porque tem \'ida ingloria, porque que'!' 'i"or na inerci~. 
O gabinete tambem é accuss.do porque ~tuer muitas 
reformas. O gabinete é mais accnslldo, porque quer q n~ 
essa.sreform:1s ~cj~o discutidas de preferencí:l a outros 
proJectos quo e~ tem na casa.. ·~ ' 

O Sa, F. OcTAVIAI'iO: - Apoi!Ldo. 
O SR. YlLLELA. TAv.utEô:- A este reõpcito o nobre 

à.e]lutnao pcrmitta que cu lhe diga dt:.<>S p~vrns. 
Em um p.aiz cvnsti.tuc:ion:U reprc~tativo, os gabi

netes ou têm maioria., ou niio têm : .s~ nHo t~m m!rlo
rin, se não contiio. com A confiança do pat1amento, é 
conseqn~~cia.nec::!!!'saria retirarem-se do poder ou ap
pellarem para o Niz real; mas se têm mnioria, dc-;em 
est~ em harmonia. com os qne os :tpoiiio, e entilil os 
projectos preferidos para. A discussão c.e,-em ser ~uolles , 
em q_ue por sssim dizer os gabiuc:es têm enco.rnado 
SIIIIS 1déas. (Apoi<tdo•.) Isto é que é do systema. 

Portant<>, não jX-dc o g:.binete ser accusado r><>r que
rer que sejüo preíeriuQ& p3.ru. a discus•üo os projectos 
que lha interess:.o, Se a. minoria os acha m:!.os, ''ote 
contra eUes. 

O Sa. F. Oc:u.viA.:<O: -A maioria. ~ syrncus~~no.: 
tem medo que venh~ outro m.inisterio pcior. 

O Sa. Vru.Ew. T .. vu.es:- E a minoria IÜio 56im-
portn. com hiso. Sr. presidente, lJOr occasiiio de discutir 
o nobre deputado pelo Rio de Jane;ro sobre a qttc~tfio 
da reforma eleitorsl , o hODrndo, deputa.do pela Bahill 
disse que a commissüo de eonstituiçüo e podere5 ainda · 
o e.nno passado tinha dado um parecer contra a reforma 
eleitoral, dlzeodo qlll' era precipits.da essa reforma. 

O Sa. L.o.:<D&LPRO : -· Es~~e pstrecGr foi lido no par
hmento. 

O SI\. V1~LEL.>. T.\'1'.1.11'&5:-Eu nessa occa.Bião res
pondi que o pnrecer da commissíio não foi dado o :umo 
passa.do, mu sim em 1858. 

O !;a. L..."DO~Pao:-A qne•tílo nüo é de idade. 
O S11.. Vn.uu TAunzs :-Accresc~tei ainda quo o 

pa.rocer foi dado 8obro eouu muito di,·ersa.. Cumpr<!, 
port~~nto, !quo eu jn•tifique osta :u.serçííÓ. 

O hontado de!lata.do o S:-. Cruz !Jnchado apresento!! 
na e&3&. um& indion<rilo '{l~LN que -fosse nomeada uma 
commiasilo de treze membros (note-se IM!m), aJim de for-
1llnlar um projecto do reforma eleitoral sobre as bases 
quo S. E1:. dera. ES6as bn.;es fori>o, !e bem me reeordo, 
a. aogWAt"..$ : fo.zcr oo di3trictos por zouas ou reglúes, 
e elevu-se e. deputaçiio da provencin de Goraz no 
nametQ de que.t-co deputM.os .... 

O. S:a. C•ll'% M.t.ciLU)O : - Era um· p:uso para melhor 
divisi'io das pt'Ovincias ••• , Os ~nhoros ainda hiio de re
oonhooer quo i.sto é uma noccssidade. 

O Sa. Viu.1:u TnAABS :-A commissiio foi de pare= que niio C<lllvinha alternr a deputaçi<.o de Gc>ya.z 
sem que se alterasse tambem n das ontru provincias 
que estll.vilo :no ca.so Ole ter mai<>r deputação ; c que o 

,pensamento da constituiçiió foi que "' r'}presenb><;íio. da.. 
pr<mneiaa deve es:.u· em rel.açiio com o numero dos 5eus 
habitantes, e niio com a ex.tensüo de MU territ<lrio nem 
.com as .onas ou. regiúes,. etc. • · 

A commis~íía concluio assim o sen pnrecor. ( U o pa
recer ~ a conclu~ao.) 

Ora, Sr. presidente, a commi'<osílo deu, por comegni.n
to, em 18~8 pareeer rontra a indicaçii.a do Sr. Cruz 
Machado. · 

O Sa~. CRt:;z Ilf ACU:AIIO: - Parecer que !icon. adiado 
porque en pedi ·a palavr.~, pretendendo demonstrar que 
~ conunissão emprestDn-me ~amenros que eu não 
tinha. -. · _ 

O Sa. Vu-1-U-.1. TAua.&S: - Niio .se está tr:r.tando 
a.go:e. dis~o. 

O Sn. Cnw. ~ücii.<IIo : - E~t:i EC tr:ctrmdo, shn; 
por'lue aqui se dis•e que fiquei de accôrdo ~-om a com
missão. 

O Sn. V ILL!õ:LA TA. v A ElES! - A eomroiss.K.Q J.en pareo.'!':" 
contra a indie!!.~ão do Sr. Cruz :Machado por ~res mo
ti vos ; l', porque se querio. forçar uma conl!nissao da 
casa. a. s.pre<<mta.r um projccto de refoniia sob "-' bàse' 
que o Sr. Cruz l\facba.do apre<enbm, e essa. basas, so
nhore$, er;to circules 1_1or zonll.t:, e não Ee::ntndo a. po· 
pnlaçiio do plliz, b<tSB contrnrin. ,;. comtituiy&o do lm· 
pcrio; 2· ~ po!'que o Sr- CM.l.Z }'.f nchndo clev:1va a esmo !1 

ropr~scnt~o;ilo de.Goyaz a q'-latro deputados •••• 
O Sn. Ca!lZ MAcBA.DO: -A esmo níío; constá ile 

todcs o• relatorios que cssu província tem 200,000 h~
hita.ntcs. 

o Sn. , ... JLLELA TA'VAn.z;s;- u ... s·mn nos dizer 3. ra
zão des~c augmento; e o 3'" , porqne o Sr. mi:o.istro do 
jmperio d'eutüo tinha-nos promettido no seu relatorio 
aprc~entnr os do.dos positivos que já. havia exigido dos 
presidentes d:JS provibt:ias par'- uma rcformn eloitoral. 

O Sn. LMmouno =.-Em paro. uma melhor or~a-
:li.e:a~iio de circu1o,s. Q 

o E a. VtLT.ELA T À v .I.P.ES!-Agorll, pergunto eu: tendo 
decorrido tres annos depois disto; nüo p&dc o governo 
ter recebido estes dados, e o corpo legi•lativo ter obti
do os preeiso2 escbrocimcntos '! 

O Sn. LA.NDULPRO; -De que ordem são esses dado; 
q.ue o governo pl>do ter reoobido? 

O Sl\- V!LLl:L>- TA.vA.u"s'- Eu cotou "JlC"-<1-$ dizc:oilo 
que o parecer que a CoDlllli•s~o deu em 1858 não póde 
vir agora para o caso. 

O Sa. C11vz MAcllAl>O : - Os ttiangahs são verda
deiras zonas. Se o Sr. Sergio é o pai do projecto, eu sou 
o avô. (Ri>o.) 

O Sa F. Ocr ... Tu~o:- Triangulo nunca foi 20ua. 

. OSa.Vn.LELA T .. v ... aE~:-E.dP p_assagemili.r<>i,Sr.pre_
s!d(mte, ·qunntoa.est.a reforro.a eleitoral, que en na pn· 
mêiradiscussiio tinhll pedido a J?ala>TI\ COiltra P"ra com
bat.ti-la pelo lado da c.pportwndade e utllids.de, e com 
toda. a !r:mquez~ dls~e isto mesmo aos mens amigas; 
=s essa opportnnidade e utilidade i á está. vencida, a 
cnmo.ra yor ttmm maioria immensa. de 75 votos contra 
15 d~cidlo que era util e op\'>ottUDa a. reforma ; agora 
pois que sabemos qne o projecto paasa, o que sconse
llta a prudencill é que empregnemos todos n6e todos o~ 
esforços pn~n melhorar q_uunto :fôr posai.vel ? mesmo 
prcjccto. 

O SP.. F. OcTA.\'IA!!O 1-l\Ios nunca çotando pelo qu~ 
iCr inopportnno. 

O Sa. Y1L~n• T.o.TAJtEB :-Senhorc~;-p6de ser qu~ 
eu peaalllldo nssim pcn_se mol; pácle ser que fos~e mais 
con\·eniente que eu me pronunciasse de outra maneira, 
fazendo uma forte opposiçüo, i:rnpecelldo mo•mo com 
tod a.s ss IIÚllhU fo~ a pa.ssagero. dMte projoe~; dir
se-ho. talvez ~ue clle é um laço armado & credulidade c 
boa fé daQuelles que penoüo como en ; mas onte• de 
tudo eu . a irei, que . acho im.pos&ivel que pos~ haver 
nopaiz um ministerlo tilo deshonesto, que se queira en
carregar do papel tão feio' de traidor á sna mftioris.. 
ao parlamento, á corôa e ao pai:t ; um miniS.Wrio qné 
queira a passag~.-m de uma lei p3l'!L exclusões de· opi
niões no pai·lamento; e se assim acontecer, se as_t;lln f6r ~ 
Sr ~ presid.ente ~ l'cs.ta-me ainda um co!lsolo -e o.tna con.: 
-.ic9íio; o eono:.oló _é quo durante o tempo que tenho 
oceupo.do uma. ewíra nesta e:IS:'l, tenhocon.scieneia de 
haver eempre cumprido o meu dever com t.ooJ.a. a. digni
dade (mUito. apoiado•); que aqui nii(> téllho vindo nem. 
favonear as paixões popul=, Deiil tão pouco :ldular -
ao poder (muito• apoiado!); :~. eonvic<(ão ser& dolproM., 
1ru1s entiio inabala;el, esta convieção será qae niio re 
qner que es. idéas li~raes moderadas sejão representa
das no l'll,l'lamento, é q_ue sómente se q_=r o excesso, co 
exclusiVlllmo, e 'o eJtclllSivismo e os el<ccssos, o tempo 
rnostra-1o-ha, noo levaráõ á. mn abysmo insondn.vel de 
de$graças. (Jf'uiloo apoiados;) 

Sr. presidente, tenho defulido a minha posi~o poll
tiea; direi sgom Blg:1ma (:011Sa n respeioo de diffetenteS 
verbas do or~amento do imperio. 
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O ho.n:raJ..o depnta.C.o {le1~ provinci.a J..a B:llú5., 1~r; 
brllhn.nte <lisculrSO que hontcm jll"onunciou, começcu. 
f=ndo su~ opposiçiia :w gabinete, apre.entrmdo c-:msi
clcrnçõeb< sobre a verba relativa á. dotaçiio da prineeza 
a Sra. . J H.l1n3l'ia. 

O SR. L.<~DC,.PUO : -Não ~ opposiyi'io :J.O gabinete.; 
pedi a supprcsstlo dessa yerba. 

o Sl\. VILLE-~ .. T-''VAI<~S.- o nobT~ depnta<l.o en
ten<leu gne estro.\do Sua Alteza "princeza D. Janun.ri~ 
fõrn. do imperio nüo poilia ser-lhe -."Ot:J.da essa dot:J.
ç!io. Eu &Credito, Sr. presidente, que o uobrc deputado 
niio -ret\ec~o bem M~ta <J.Ueotctc. 

O SR. PEDBEIR~: -.A poi~do; ~ contra o. disposis;õ:o 
• c"SprcssQ do contoato baseado em le!. 

O Sn. YJLLEI.A T~VAII.ES :-No contrato de caMmento 
que eu :lpenas li uma vez hoje mesmo, e por c:6pln, pGr
que niío exisro nas no>sas collecçiJts, está. estipulado 
~ue, nmn vc~ segura a desccndencia uo imperador; o 
-r· D.Pedro 11, Sua.Altcza a pdncezo. D. Jannaria p&dc 
re~idir temporarl !l!llente fóra do Imperio com licença 
do imr--..rador. (~P"'"do> .) E es>:J. resiil.encin !êm[lo
raria não é opposta á lei de 29 de Setembro de 18~0, 
que <narcou " ilotaç?io p&rn Sua Alteza e bre.bcm p'lra. 
a princeza a Sra. D. Franoi,ca, nem. é oppo•ta de modo 
algum ao preceito constitucional. 

A constituição no :u:t. H2 diz: < Quanà.o as prin
cezas houverem de casar, n asscmbléa lhes marcará c 
seu dote, c com n. entrega. delle ces&ariõ os alimentos. > 

Pergunto eu ao nobre deput,ado: Sua·.~lt<?z~ a prin .. 
ccza D. J:muaria já rec3beu o dote~ 

O Sa.. F. 0CTAVJA.:fO: -Isso· é que é riuicnlo; ·não 
I!C ter ainda pago~ dote, c cstar-oe votan~o dotações l 

o Sx. V!LLELA. TATA!l};S:- Se nuo .se pagou o dote, 
S..: a Alteza tem o direito de, ainda fõrn do lmperlo, ir 
recebendo dotnç~o. (Apoiaà<ls.) · 

Mas aqui ainda. · ha uma outm qucstilo, qu~ t a do 
·art. 109, que à.h :·c A assemblén assignru-i tambem 
nlimênt~s Ro príncipe imperial o aos à.emnls príncipes 
deedG q,ue uru;cerem. Os alimentos da<los aos pcincipcs 
cessaráõ sõmente quando elles sahircm para fóra do 
lmperlo. > 

Qual é a !or;çs. que o nobre deputdo d! s.o veJ:bo 
·~Mr, que &e acha neste artigo~ 

O Sa. LAJ<DIILPHG :-E,;, lho responderei depois que 
fnllnr o Sr. müüstro do impetlo. 

O Sa. VJLLELA. TA nii.Es : -O uo'bro deput:tdo, que 
tem tanta intelligencia, sabe perfaitnmonto quo pJil"n E c 
entcndor a~ leis nii.o b8.3ta súmcnte lar us suas !1óJ.1L\1as 
sem consnltar o e~plrito. · --·--

0 Sa. L.u.nnPao: - E' isso mesmo ; consulto.r o 
espirito, e nilo sopbi!llllo.r. 

O Sa. V1LLEU. T .. T4aEs. -E' até um uphorismo do 
direito: oc(r~ l~a•• n<Jn e>t ea.-um nr~a. ltntr~, •f~ oim 
ac pot~staum. 

A.l'nlavro.-sab.ir-que se 1\lneste artigo, ni1.0 põdc 
ser entendida como par:1 um pru;Eeio, como p:l!"n umn 
regidencio. temporflrlv., qué!là.o o tU:t. 13 da mesma 
con•titttiçúo dii o seguinte : 

~ .A.os 'l.'rlncipes qne "" ca~arem e forero. residir fóra. 
do IlDperio . se entregar! por uma vez sómClltc uma 
<J.wmtia derem.inada . pela assembléa, com o qne ceo
~a.ra.õ os alimentos que pcrccbi.iio. > 

PortiUlto, nõo havendo manifestayiio a1gwna, niio 
, havendo s:cto algum pelo qual Se a Alteu a princeza 
D. Jsmca.ria ten.h~~o m.~strado des~j? d~ permanente
mente residir fóra. do Impedo, qu~do alias pelo contra .. 
to de..,<\•a.mcnto se C.$tlpull\ a õul\ resid.ench dentro do 
rm~o do Brozil, creio que n<o ha ::~enh=a infracç!lo 
do p-roc&to eoll!.:.itncion&l oontinw.ndo-s;; a pagar a do
tn~: Sua Alteza J>iio "'hio do lmperio por ums vez 
pw:a l'l!lidir fôn, mas tempomriam<::nte ..... 

O Sa. PJCI)R>:UU.: -O io.ct.o mesmo da renon'(io das 
liceaças pt'<>V:L bastante que a re!idi!D.cia f6m <l,o lm-
,perlo tem sido e é 'telnpor-..cla. · · · , · 

O S11.. 'V'!LLEU. '!'ÁnnEs:-~ ... e !'Or motiro.desa!Ide. 

O Sn ~ I..,\:"'Dt:Ll"Bo:- E por rnoth-<1 &.:! sua sa~t!e-; ~er:i 1 

bom que ~c:cr(..;:e(!Ilte i!'tO. . . .. 

O Sa. V lLLEU TATAJJ.ES: -O nobro il.oputa•lo d5z gue 
scri 1om que acerc-sccnte: -e por n::!o!.ivo de sua. so.ud.e. 

O SR. L.l~D'!:Lrno: -Logo, é predso haver um mc.--
tivo. . 

O Sa. Vn,LEL.\. T .':..VAtths :- Qutm ~erá o juiz; rea.i!:: 
c~~l"'ton~ P?Ta jnlgaT do. •al.'ue de Suu A1tezn. do que 
ella. propn::1~ c do que o i~pêrador que lllli- concede ~i
C~\'" parn <J.UC e•tcj a iôra do I mpcrio! 

O Sn. LA~DULPBO : - Peço no nobre àc~utruin "-"~ 
ni:io chame a digcn~s:io p!l.ra este. terreno, porque m~~ 
obr.ip ~ ser francO alúm do que as con,~cuienc:ias o 
pcr:-;littcm. · 

O SR4 PI:-\TD nE CA:W:fl-o:, : -~5o c. dever:i. f~er ~ 
O Sn.. Yn.t."EL.~o. TAX/I.RES! - En não ~e i se tcr~ho fa.l~ 

1~o com inconvenienda. (.:'\til-o apoiada.,.) O nobre de
putv.do tratou de.st3 mõ::lteria ~presentnndo os ·"!Ilotivos 
'J.UO tinha poru querer a "'PPTeSSiio dn ,·crba, e cu 
estou munifestnndo os motivos que tenho para n~o 
admittir e~~:l snppress:io. 
- O Sn. L"""DULI>DO '- Póde moniEcst.'\·lc•: mas acb.o 
que não dc,·c· entrar em "~rta.s rninudosidnd~s, s.Ue me 
obrignrião a entrar tambem. nell:\.5, (,;ot!>Q n apreciaç.:\o 
. da saudc, etc. · . , 

O Sn.. V lLL"El.A. TÁ.-vAnEs ~ - Eu ve}o no rel9.tot'io C.o. 
Sr. ministro do imrerlo qc.c o motivo por qu~ Su~Al
teza I' prince;a D. Januaria e•~á. fórn do lmpcrio é o de 
sua. sand.c. 

O Sn. LA "l>"!fLN!v: - Aceito a disctlssão onde o no
bt~ ckput~do :: q_uizer collocar. 
· O Sx. YlLt~LA TnAI!.Es: - Uma outra ratiío, 
Sr. pt'1!2idente, ·~jo ~u p~a qu~ s~ Ilflo ache per; ~o 
a!= em que Sn11. Alteza ~ princna D. Januaria ~
siã'a tempornrinmente· f6rn do Im~rlo. Su11 Alteza u 
princezl!. D. Jnnu!ll"ia, c~rno o Mbre depntado sabe, 
u~o 4 hoje " bordcira presumptiva dn ooTGn. 

O il:nperador do Bn.z:J. te:n descendencie. legitima ; 
u6s temos dou~ .,;artmtc3; por consB<J.uencia por oste 
l&do uilo p6dc li!'P.arecer perigo. 

::=:. •• pre•idente, ditei algumas ·pala"Vras "respeito d!t 
ver'ba relAtiva o.o COilsclho do estlldo. 

O wntelho do e5tado eteado pcla constituiç'ao 
politica. do impeno, oomo n6s eabe1'"9s, foi snppriuúdo 
r.e1c acto v.ddicionnl ; pela lei'dD 1841 i oi 1'6tnbelecido, 
porém om diversas condiçüeo, En ncredito que o con
solho da e!t.lldo ~ fuz~r, c offectivam<!lltc tem í~ito, 
impottlultea !ICl'VlOOS flO p:l.ÍZ ; mas acredito ta.mbetn que 
a au~ ror~lmis!IÇilo ainda uúo .gatã comrle.w., uiio ~st:'í. 
ain<ll! #IJLEh. . 

No re\t1torio do Mbte ministro avultiio n e~t~ te3·. 
polto nl!J!li'D!IB iJéji.S.com u qu~os concordo intdir~unell
ta. A primeira ó & croa9~o àe umá aOC!tetaria 6Spacial.. 
Me parece qn~ o coll!elho do ost!!do, aendo uru tribmuu, 
digarnll-lo ao•im, qu~ deve ter trndiçües, e cujas CO."!• 

aultas c plll'llceto>, deciaüe&, etc., etc., formem um car
po do no&so direito oominiatnttivo, sirvt<o de. aresto~. 
niio. púde prescindir de nmn secre:aria qne lhe $Oj" pro
pria. e es~. pela q~nl. l>e,jüO ptoc~edos todos os 
pap~ls e todas as qu~tõéa q,oe lhe siio snjeit:l$. Isto 
sim.Pi\li" .. os tro.bal.b01;, dimmne a demorn, e facilita n 
r<Msíio o acquisiçüo do que o governo e o mesn>.O con-
selho de e.tado pretender. · . 

Não oei se haverá muits vantagem n" crca9(W do 
mah u:na secçi\o que trllte sómeDte ao cwiten~ioso 
admlrJstrativo; mas no que :;e clã muid.ssima \·anta· 
gem, no que concordo t..-m'bem com o nobre nülli.s
tro do imperio, é qne .a defina, que se regnlarise o admi-
'Jli>trati•o cont:enciost>. (Ap&iado&.) · 

O poder. adminis!rativo, oomo sabemos; entende co:n 
""interes""' dos cid!ldlíos, e tambem com os ~eus di
reitos. Fallo doa interesses e dos dircltos, porque =i<> 
que.J*lem haver mteresse; sem dkcito. Qwmdo entcJJ.
de com os interessa do cidad~o, obra acti=ente, obro.· 
como autoriilOO.e ; qumdo jOg!\ COIU seu&· dirsitos, obra 
co!!lo pa:_te •• ~· preciso, ~n!Al, _q~c se _de~ n 
llCI,:ãO do JU<Üet!llW e a acçao doadJDJl!.J.Stratl.vo, ptopna
mente dito, !Úi.lll de quo uma niio Jique ·absornda peln 
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~ntra; & p,-ec!so g_uc h:tja um tribun:!.l, quG, deis:cm-mc 
~izer ~sim~ à.i~a n u1::~ma pah:t.,-r!l~ ~~j o. v u1timo re
c'::lrso, e este tribU...'I).lll nüo pbde- s~-r sen~o o conselho de 
est:ldo. (.4paiodc,.) 

Fnlgc:ci~ Sr~ p::-e:::idente) Je ler no rel!ltorio elo nobre 
:-::;!nistro ào imper.io dnn.s idés.~ qu~ reputo, que cCJn
"dcro liber~e•, ois quaes desde j :i. hypotheoo o meu I"OtQ, 
:.lon o U"lea. a!i::e.o.t:imenfo. _-\. pr1meíra -1 a cb. omplj:lç;lo 
.:e certas a~tribu;ções dos prel'identes de provi.nciliS. Esta 
id.~a tende.<\ = principio descentrolb~uor; tende :t 
tornar a~ pro"-·bc!a:; menos dependentes da. eõrte, pa!Hl() 
per ....o dos provincianos certos r~?cursos que clle:s encon
trn.ráõ imm.etliat!lment~ nas pr~~dden~ir..s, som o grrmde 
~fH~~ficlo d~s-< 'l.'i..2..S'ens, de!l.péZ.as e incommodos pa.rn. 
c1:.tc .. lo~ n:-t cv~....O:-. 

O Sn. w:-."Dt"LPHC: - O que se Jcvc fazer é a espc
dl\caçiio do que é geral e d1> qne é proviucit\1. !;;' est~ 
:>. grande difficuld.W.e dou; ,admiuistra~s provineiae<. 

O Sa.. YH.Ll?.t.A T~~..,-A.a~;- I f!ite é outra. consa; mas 
por{!_ue ~e n.ão faz. isso, não ~e segue que e. idt:~ de q_uc: 
fallo não seja bo"'. A segunda é a da creayüp dos con
sP.Ihos p~elidenciaes. Isto tllmbem me pareN bmn, os 
conseTh'Js de rrcsidcncias tr~~.Zem a vantagem d"' dis
cussão, do ,;sclarecimento das ma.terias, e s:W por certo 
lltrul. gsrnntia. de rn.tüor ncérto nns decisões dos presi
dentes. 

Ma., se p<mso n..•im a :re•peito d.est!LS duo.s id~, pcl"
mitta.-me o honrado miniAtro qu~ tambem lhe diga, que 
~in to e.tar em desaccih:do com S. E,._ a r.,;peito dn crea
fâo d" catreü-a admmistrativs.. Pelo modo por que en
caro esta ma.teria me pazece que ella níio está muito 
.W accôrdo com os principias <:Onsti~ucionaes. Entre
tantonãoé esta ao ocasião <:~pporttuu p&ra ~t.ar-sedestn. 
qu~t.'io ; qnando nos ocenpo.rrnos dellit tere1 truvez oc
~ de fnlhr, e direi o qne petL<o n es~ respeito. 

Ag<>ra direi ::Ugum&S plllavr.u ~cerco. <ia vorbn -
F~dades de ilireito e do medicina ~e por OOW!e
quencia oohre instrUCj:ii.o public:1 em geral 

Senho~:e>, ell n!í.o rertenço !1.() numew daquelle~ que 
~I! tendem que a instrucçíio pnblica. entre n6s vai muit.o 
bem •••• (Apoiadas.) · 

U;v Sa. DErli'I"AJ>o • - Níoguem p6de <llzor ist.o, v~i 
muito mal. -

O Sa. YtLLELA. T.<TA&E!I:-•••• entendo, como o nC>brn 
deputado que acaba de dJir-me 1llll apa!1e, sue vai 
muito :nal, quer ~<msideremQs a wstrucçiio publica pri
onill, que.r ~Qn~ideremos a ins·..r11e~ publica secun
daria e &uperlOT. N._ in~trucçil.o prirnu;rla o l'ltltllelO d= 
escolas níio está. eru relaçiio com a popul~, ttiio veio 
regnlnrisaçüo de inatmeçiio, niio vejo nniformidnde de 
methodo nam de cmino (apOt'illfM); pnftlt!i! que ni\o 91)
mos do. lllC•mn. naçilo, que w'W fllllilmos a metn:ll,llll
gun.. (Apoio<IOI.) 

D<:~dc que 1\ instn>eçiio publ\ea. prim ~tia íol entre
gue ú os!Cilll>láas provincia<l•, coro<:~ qu~ douw-roceu 
o nel<O e a hnrmo11ia que prendia 011te ramo- cln. ilt3-
truc<;i"' etD todas as provincios: ~m cnd& o! colA h a 
um compenilio. cada mestt'C tem o aeu systoma ; de 
~ortc que ruraellcs qw llpret~d4ml ne~sas eacow n~o tt;m 
um. penm111.entc1 unifonne. Oa me•~ ~m•iru1o o qntl 
querem, eomo e 'i"an<lo qu~, pdo n:aetbodG que lhes 
pue<!8. loto tru oomsi~ ~·ea íuoonV$li<:l\t.els, Nos 
pnize!l em que a instrnc~:<o publica prollpera as•im ~ 
aconteee. ' 

O segundo illccnveuilmte é (talvez eu seja :.nspeitó, 
mas devo di= a ~erdade) o p<~nco a~, a d-si
deração com que <mtre nós é iratsdo o -..ofesot>ttto, com 
qne omm JOó~ é tratado o m.n,g'.steri.o. "N>:L Rollaoda, na 
llelgica, na Franç-.t, llà m6r parte dos· pi!U.es da All~
nha. o :rnagi~terio vive cere.uiG de pre.<tigio; ~s mestres 
go:zl<o de toda ,. consiàa-açíU>, têm bons ordenaiios ; n~o 
~SN<>em 'Vi,...·<ieontn =senão dol!lagl!!terio. En
tão &all<:i!! qual· é o t"eSUlta.do ~ E' a pnhlicação dç tod:.s 
eS»S obras, quefuem honm a. e.lles e aos pae = 
<Jne m<Eeêrão. Entre nós o ~o vive amesqninlt&
d~. ( . .fpoiadoo.) O t~ n~ p6de prod=jr· porque 
'Vlve sem- SOCCI:Irro, sem lll:lmlaÇ30. 

O Sa. C.11m: M..ca.~>o: -·Os _parochos e os professo
res Si<> na >etd.llde as dn:r.s clll.eses IIlais mal ag1li
nhoMa.;. 

O Sa. VrLLELA TAVARES: -0 profe5<or da instrnc-· 
~ão príma-r;u. _tem soos ou 601lS, o da secundaria aoos 
ou l:ODOS; n~o f~llo nos d!lS faculdades, a cs.mara :;abe 
qu~es s~o os vencimentos que elles percebem. , 

U" Sn. D~PL"T.u>O: - Estes n'l.o cst!io tiio mal .•.. 

. D Sn~ ViLL&r.A TAVARES ~ -Daqui resulta qne aque
les que cst.::io no m:1gisterio tém neces~id.ade de se appll
cnr a outras cou!'as pM.rn, terem nm rendimen!o su:fJi
cient.e e viverem decentemente pa socied:1dc. Elles n:!o 
pod~m viver sómente do m:~.;;i~terio, e daqui t:unbem 
rcsult:l ainda C(ue descj:ía :~.rdc•1tem~uw que chegue o 
dia em que poss;.o reC(uerm- e obter do go,•erno !l sua 
jubilaçüo Os encarregados dít instrucção publiea, entre 
nós, pnssilo um!l vid9. penâ!':a. 

E j;,. que fnllo em instroc~«o pnblica e na.s fncul
J.a:ies, devo di~•• '1"'" a :fnculd.n.de de dil'eito do Recife 
não póde pem>a:>e<:er na eas., em que e5ti, no. locali
d~de em q ~': exiSte. 011 '-i<'abe-se com a f.acnld&do, ~ u 
tliC!Il-ad:!.lli. 

UxA Voz:-De,·e voltar p:u-a Stmto Antonio. 
O" Sa. YILLEL.i. T.w.a&s:- Se querem faculds.de de 

direito no Norte, convém l'roctU"ar um& localidade de
e<mte, conveniente, onde o~ pr.ofcssores e o-. lentca ex
pli'l,_nem !IS liy(!cs :tos seU.s discípulos. A iaculilade do 
Recife :niio pód"e continuar no lngar em qae se acha ; e 
wr isso lembro á e~ o :"lstal>el6cimonto de = ver
bu, que o !l.nn<> utrazaclo aqui foi ~atado. para pxinci
pio dQ eJ.ific;o da. J'accldad~, e que o Sr. m:u-quez de 
Oündllo, ent;ão ministro do imperio, entendeu que nií.o a 
devi:t empreg,._r. Tenho, portanto, de apresentar u:rna 
em~da neste séntido : c~io qne o nobre !Dlnistro s 
~ce1t:t. 

Sr. pt:esiclente, m:lis algumss eollllas tinha. a dizel", 
tinbs. tomado apontamt!!ltos sobre outras verbas· do 
orçamento; a hora, porem, está 1iio adialltada, · que eu 
í'rci deix:mdo-:13pGra outn occasiiío ; todavia lliio lllC é 
possi.,el. dei:.ur de .fallsr na estrada de feno de Per
nambuco, e na nece;5lw..le que temos de que se con
strua quanto antes a ~nte de ferro do Recife. 

A estrada. de fen:~ da lllinha t«rB p~~teee que nila 
vai muito bern; os de~eiros da 2" seeçiio são os mesmos 
que existiiío na primeira, o qn~ foi mister corrigi!
MeStno rta primai.."'S ~ecÇKo receio muito da ~olldez ela~ 
ponto• qt:e atra'l(!<IÜO <> Capíban"bé e o rio .Mata~Co
lombo. li governo no •eu re1atol:io nos dlz que toma't! 
este objecto om attan~, e fad. todo o possível plll'll 
que se eurrijilo aillda alguns defeitos que por ven~a 
ae eDcontrom nestas poatel;. 

A2' s~cçiW da c6trllda. vai demorlllln.: telll, como disse, 
os mo•mos defeito• da prhncirn; o tunal do Pavi'Lo ainda 
n\'io tstlo. condnià.o; clgnns boeir<>A que vi, apezar de 
nilo ,;cr proüssio11al, uiio me Jl&reeêrio rnníto bem con9-
truidos. Chaii1o 11 atttnçuo do nobre ministro· sobre 
e&te pOnto. · 

Ha mtútQ. temp<>, Sr. pre•idcr.tl!, que se estuda o 
$j'"S'ee!na pelo qual de~e ser ~n!itm.ida a nova pente ~que 
tem de uni-r o bajrro de Santo Antonio ao ue S. Frei 
Pedro GonÇ<Ilves do ~;f,.; afu>al ch~~-se 6. delibe
Tsçlio de que esSA ponto ~e ~de !eno ao~ pilest= 
ta'IJll>om de ferro. l'roceden.-~ M orçamento pzr:~o esta 
obra, e ella foi orçnda em 216:000/1000. O nobre minis~ 
trono seu telatotio ~e autorisaçiio pm-a. esta despen .. 

A obra é de prime= necessii!ade para. a cidade do ·Re
~ife; é \'lln& ponte que communica. dous bairrO$ ; sem 
ella temos de atm·J<>ssar o rio por =ponte provisoria, 
muito acanha.cb, multo imperfeita, em lngar desoon.ve-

. nieDte, ou então=- c:mô:IS ou anchas, o qne ente~- '· 
ce e paralysa "' aevão do oommel'do, o t:a:llsito publ1c0, 
e por consequencia a >~~:thida.dee vid.. mcstno da eici:bd.e
Curnpte, portanto autorlsax o guvorno ps:ra mandar 
construit ,. ponte de ferro e despend~t a q'tllllltir. ol:ÇII.da 
pan essa daspeza.. 

Offereço ta!Ilbern uma e.me:cda neste sentido. Mos
trei-a ao nobre :ministro ~ elle concordou. 

Yon ronchii~ o ~ àisctrrm; ~ :aiuàa tlltlho uma 
oouu 'l.IW pedir &,C) t:ll>h:e ministro do ~.,. 
Eunio<lencebomonlMm~'l'OÜ~scnc:nlto, 

culu. sem altar, altae ~= ~Julgo qae é do J10s$o 
iDterts><J, como cath<:~liOCJS &po•tollCOll ro~I~&I:os , euidu.r 
no repa-ro du nossll.l!l mat'dzes. Ba tres annos pusá-
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rãQ nesta cu~a, e D0-5Cuado, furfao ~auccio.ou.d..as, aJ.~ 
lot.eri:IE para a comarea do B~nito, o ode se acbüo di
•·ersas ~trizes, q_ne, se !li:io.forem eancertada.s, têm de 
desrnoton!l:r -s• brevemente. Peço a S. Ex. que m>'ll.de 
ao ~os ciotnhir algum;. dessas loterias a favor das 
matriZes a que m~ refiro. 

T<lllho conduido. Agradeyo • atten<;ão que a cama
ra me prestou, e lhe peço descuJ.r,a por ter abusado dn 
suu pucicnda pnr tanto tempo. (.Jluito bem, muito bem.) 

V em á. mesa, si<o lidas c apoiadas, as seguiu tos emen· 
d~: • 

< Os creuitos concedi<los pelo ~ 7• Jo art. 16 da lei 
n. 939 de 2t> de Sete1n1Jro de 1857, para construc,;ão de 
cdifi.cios J?WPFios par:>. :.s faculdades de direito do Beclfc 
e de mec.icina do Rio de Jwciro fic<io rc>t::.bdccidos, 
c o govorno desde. já autoris2do a d!!.r principio i con
strucção desse edifícios.- V1Utln: TaoM.s. 

< Ao ~ ~ aC<:rea<:mte->e :- Fic:mdo o governo des
de já autorhado a despender até a quantia de 215:0008 
~'Ol:ll a construcç.lo da p<~ntc ele ferro do Recife. A ug-
mente-se a verba. - Ville!4 T~:•ar~•. • 

A discussii.o llca udiada peJo. ho~a. 
Dada a ordem do dia, leva.nta.··se a sessão ás tres 

horns e meia da.tsrde. 

Sessão eu• 4 de Julho. 

PR.ESJ.DENI':.IA DO !:iilt. V1SCO~DE DE CA~nAGlBE (YJCE

PRESII>~NTE.) 

S•:riun.Io.- Expediml•- -Ordem do dln.- R•(orma 
•leitora/. DiacUT>o• do.! Sro·. Abe/a.rM d~ Brit<J e Nebiou. 
-Orçu:rnento do imperfo. Di~·et..rr~o do s~. F. Ocla.t~iano .. 

Ás onze horas da m=hâa.' feita· a cb.run.n.da, achiio
se p~sentcs os Srs. visconde de Cam a.ragibe, Fertira 
Pinto, Caml.idó Mendes, S..Ucs, .Gonço.lves da Silva, 
Villeln. T'!.varas, Snt:lpnio Vianna, Mendes da Costa, 
bariio do Bom-Jarclim, Machado, Sau-ll.Ív3, F. Octa
viano, Si a Albu<tuerqne, Sihino Cnvalct~.n~i, Tci~ 
;:eira Soarc5, G!U'CIJI. do A!mel<U, B•:bo•~ d~ Gunha, 
Franco de Almeida, Mocte.iro de Barros, Serra G:u
noiro, Costa Ilforei.ra, Tobias L"ite, Mnnocl Fcr~ 
n:ll!des , Pedro M;,Jili:, Pinto da Cmnpos, Peixoto 
<te lucvcdo, Pau1a Fons~cu, Rocha Fr=, Ca~quoira 
Leite , Xa,·iQt da Rccbr., L~>ndulpho, Abelardo de 
Brito, Pa.ranaguá, Almoida. l'crcin, P11o~ Bum;to, 
Neb io.s, Pachea:o, Arnujo Jot·~, Sergio de M ll<Xldo, 
Pereirn Frnneo, Calheiros. Mn.rtinho Canlpo•, Pinto 
de Menclonça, Tavares do Mello, Bolfort,..niog<> V olho, 
barão de Uamn.ngnnpo, Dollino do Ahnoltla , Parll.llha8, 
B~tas, Gom~ do Son.n., 'fosoano Bnrr<>to, l'aula !;au
to., ~go ll~•, Joilo P aulo, Aug1111to Corrê:J.1 R~tp
tlsta Montcir<>, AlcaAt4ra Mllcho.do o Vicl:!.to; 
Com!?~C dopai• ~ Srs. Coelha de Cutro, L ui~ 

Ca:rlo:l, Br~~ndilo, bsriio do Porto-Alogtt:, Sou.:a Lciio, 
e Francisco C:unpo•, abre-se 11. ses[o h onze horas c 
meia. - -

Comparecem depois de ahert& á sessão os Srs. Torres· 
Homem, Fernancllll dJ. Cllllha, Duarte Brandio. Beli
zarlo, Henriq,ues, Dotniri~ES sn,-es, Teh:eítu. Junlor, 
Jacintho õ.e Men<lo:>ça, Bello, Ja,"1lõllibe, barJo de 
Mauá. c Paulino de Souzll.. 

Falta com pa:rticipaçiio o Sr. conde de lla.epetidy. 
E' lida e approvaàa a aeta às. antecedente. 
O S11. l.' St:t:at:'l'uro dá conta do seguinte 

Z'n"'lil:tlc:tt".E. 

r Outro do milili>terio da w.ui.uh.~, Je,ol-.-erulo a rcqu~·· 
\ rtroento em que Daui<ll Pedro ilfuUer Choza.;, ulum.n.<> 
1 pail;ano do terceiro Sllno da a.;cola de mzrinhn, pede 
I que por nm act.o legiEIA~vo seja o goverr.o ~nimi.sad<> a 
j =da.r-llle BSlientflr praça de gnaria-madnha. - A i ., quem fez a re.quisiçüo. 

I. F m requerimento ds irm..,dad~ do Santi•oimo Sa
cramento da autip;a. Sé do•ta ~i<bt!e , pedindo di•pon•a 

I das leis de amoní.7.a.c;iio !'"""' poder p~~uit em bel' 
de ~aiz are o v.nl.or de 300:000(1.- A' commissiio d.~ i faz€nib. 

I 
I 

I 

l 
I. 

I 
I 

I 
I 

Outro do l rifla.deiro Antonio Jo•é Pei,.oto, '[>'dinJo 
para ~e l!le mend.ar pagar o soldo corre~ponrlente àO. 

posto em que fvrü rcformado.-A' commissiio de ma· 
riuba e guerra. 

PRllliE!RA PA.RTE DA ORDEM DO .DIA. 

ltEFOB.)l'A EJ..~ITUD.AL. 

Continllil a 2.' discussãó do :1rt. 1" do proj~~to que 
altera diveisas disposiçôe~ ds"leí n.. Sl)7 de 19 de Agosto 
de 1846 e decreto n. S42 d~ 19 de Setembm d.c 1855 com 
:~.s emendas at>Oiad:<.S. 

Sii.o igualmente lidas eapotaaas as scguiutcs emcnds3. 

< Snbstituiio-,.; o<-~§ 1', 2' e 3' à.o art. 1' do pro: 
jeeto primitivo, e ós §§ 1" e 2' do art. l' do p'ttljecl.o 
da CO!;"I>tis>lo pelos seguinte• : -

< ~ 1. • As provinci&S qne dio :tctualmcnto nm e dou~ 
deputados á a.ss=blé-1. ~ral pas:.<.o a d:u: trcs csda 
uma. Todan"i outras dariio multiplo< de tres, ~<ug
mentand.Q-sc = e dous deputnd.os nRIJ.UCllas Ctlj as 
<kputaçães carec<lrem-do au ~~nto d~ um ou dou~ pa-ra 
repzcscnt~~rem osnctamente multivlos de trc•. 

c ~ 2. • As províncias ·eeriio divi'dicias em di~tricto~ 
cleitornc~ d~ ttcS deptttndos C4<in um, O <!ndn tllllR 
daquoll ... que tiverem de elegu !(nnente tre• tle.rctaJo• 
constituirá um só àL<tricto. 

c Substitua-se o~ 4' do nrt. 1· doproj~cw prhnítiv" 
pelo § a· do lll't. l • Cio projocto da.,commi••iio, o tlc•r"". 
ce11te-so a Cito plltllgmpho, no fim dl\ pl'imeiru part.c, o 
seguinte por:odo: . 

• Mas n~ freguc~i 0~ cujn. aolà.~ diRhrcm mni• de 
c in e,, loJluu dn• villa.s douo~piX'tl\'os DlllnidpiOII, " 
clarem vinte eleitora oumll.!o, co11~tituirf.õ cwl11 um:; 
um collegl~ ~obro ;1 mc•nw.. 

< ~uh•tituu-.<o o~ 10' do nrt. 1' do projocto primi
tivo, o o~ 7' do n1·t. 1" tlo projccto du commí•ni•o [li:IO 
seguinte: 

< 11 7. • .Ao governo n11 cGrtc e nn• prooiacu«'• ""' 
provindll.S ~Olll\><lto o uc•iflll~)~O tlo numtro do olci
torcs que d.Q<C ua.r cu>ia. !rogu~.ta., to!nUJ\dO ror U!\SC 
um olcitor por 'lU«r~n:~ votnntc•. 

• X<\ rrlmllim olciçüo, depois iln. prornulgl~ÇiiO •lo•t3 
l~i, ncul.itmlll frcguc.:dil. JlOI!crll. dar !Illllo doitol'll• do 
que o numero cO<TOllpoll<lcnte Jl ~anor da& qWililiell-
9ÕC~ ícitu uo~ anno• do l8il7, 18~8 o 185~. E nn~ 
alciçoos 'l,ue se ~cguirem podcr:í ser augmcntado o n1.1-
mcro dos eleitores de enda. frogncziil até .,;. . g.uin.ts. 
parte, e:llculad.o sobre •> 11umero que lho tiver •\<!<> da-. 
si~o p:u-:1. a. ditll prilllcir:> cleiçüo, '"' ca..co do q"c !l 
tespcctha quolificaç""' so preste " ia~o. 

c Su?stitua->e o.!}_ 1~ do projecto_ prlmi.~10 P- o ~ ~· 
elo pi'Q]ecto da <:Ol!lmlEs.-o pek segu.mte : 

• § 9 .• As parochias çreadas ou canouic:uncnte pr\)
vid:u. depois da eleiç~o de l85f;i, c as que se crearero ou 
proverem d'ora el!l d~~ quer •ejão c0ll5titui~ por 
desm.embração de_ tem tono de um.a. só ou ~e diversa< 
ftegneWis, darito, Cad&, lllWl,. o nu=o do ele1~ares ~o~
rC.ponilente <I()S votan~ quolilicado& que lhe t1Tcr VlllO.<'< 

d.lr.quc!l&9 d& q_uc ho'l...-cr sid.o desrat.:snbrada. E as que· 
tiverem soffridO a desmembraç~. daa<> menos ~tos 
eleitores ~uantos co~~e<eD& ao,. ,;ot:l.ll.te4 que ti'i'C~ 
,tmn perdiCl.~, .fu:ando-lbas o dircitc>-~ s.ogmaatar, guar-
dadas as COlldiçiieS do a 9" deste ~ . 

~ Supprima-oe o ~ 10 do art. r do pl'Ojecto dlL =· 
UÜ$s.i(). . . . . . 

c l!<o fj 12 do art. I• do pmjêCtl> da commissio, em 
v~ das pala..r:u--<).uatromeZe&:-diga-se-Sei&mezes-; 
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e no íi:n Ue~re p~n,g-:t:.pho aecre!cente ... se o ~eguillte 
•-.:r!odo; 
• < .A me!ma !neompn.tibilid:ulc milim a re;pcito 
d!>quelles !uncdonnrios que, tendo direi ti: e obrigaç.'io 
à.e e~t.are\n cf:ectivamente no e~ercicio do .emprego in
col!lpa~wl, ~e dispe:"L~arcm de eotEr~r, dentro · dos di. 
:os seis roe:<es, d:mdo pArto de doe!ltes, entrmdo no 
goz.o de lieenç:u, ou :tusent3nd.ct· ~c ela. provincia. ou do 
lu~~r da 2u~ juri~dicçio temponui.amentc. 

ore Accrebc<:nte-sc ao projecto da. commissúo o ~
guiute: 

< §. Nss seta. d"• eleições primarias de c!l,lla fregJlc
ziu se farl ' mcnçiío. sob pena de :~ullidadc , do :~;une~o 
de "Oot:mtcs qualilic:~dos e o numero de eleitores àa mes
ma frcguezi:l. E nas :\Ctas dos ~ollegios, sob a mesma 
perca, •e fnri meuç~<> do numero dos eleitorc> de c'-<la 
freguezia J c que o> mesmos collegi<>s se compuzcrem. 
-J. Rapti~ttt Mont~iro . :. 

• Os miniotros de estado niio podem !Er eleitos scn:r-
dures.-F. Octar:iauo. )> • 

< Ao§ 1' do art. z-· do projecto substitutivo:-Sup
primo.-se ne•te paragnpho as p:r.Ja.,-::as - qu:l.llto fôr 
p~~sivel. -Jaqum·ibe. » · 

• Artigo. A reudo.liqui&. de lOOS, exigida pelo~ 5" 
.elo art. 91 -da constltuiçi!o, llDtenaa-se avaliada em 
moeda corrente, e não em prata, como dispõe o § 5" <lo 
art. 18 da lei de 19 de Agosto de l84G. 

• Se p:.ssar o projecto d:t commi!siio na parte que 
ele~a a dous o ulllllero dos deputados das protincias 
qu~ "!ctualmcntc sh tem um deputado: · 

< Artigo •. Adrptada a base míniuu de popnlaçi!o que 
corresponiler a cada um cleputu.do =s provinciM que 
pnssiío a dor dou• deputados, se augment ar:i. na raziio 
dessa bàse as deputaç<>es das outr:ll p~o\"i.ncias do Im-
perio. . 

< Os deputados ac=idos serno nomeados : 
< $ l. • Um _por cada coUegio eleitoràl t:m que se 

acharem dhid.idos os dist:rictos sctQJlh, ·ou pe].oo colle
gios que forem com~ tos de m&ior numerQ <Ío eleitores, 
caso o numero de deputado> açere&dd"" :seju inferior 
o.:> do• collegios ~islelltcs. 

< ~ 2. • Pelos actuocs districto.- eleitoraes que se 
oompuzcnm de mulot numero de eleit:>res, eai!a nm 
dos qunes, na rr.zilo do numero de seus eleitores, do.rá 
mal• um deputado a.té ~ncher-se o numero total quo 
competir !J. r~pcetiva provincia..-CtrQueira Ltit•.-Al
canrara M acl•ndo.-Franeo dt Almtit14.- l!. Campos.
Landulpho.- F. Campo$. » 

< .Ao ~ 6" do ort. l" do _projecto da commisaio ac-· 
crescente-se o seguinte }l<!tlodo: 

• O mesmo d;r;:ito têi:l os eleitores de qu:wsquer on
tt"IIS freguczia• que comparecerem !ndllpcndcotc de con
vocaçlio e :~ssi:;tírcm no :teto d4 :tpur~~Çilo. - J. Bap
li•la NonWro. > 

~ 811" • .t.~ellmlo de ~•Uo a-Sr. !lte~Sideota, niio 
ior"o o sentimento de velletdade, que nunca experimen
tei, nem o desconb&c:imentt> da propri11 fraqueza. qne me 
.induzirio ll inscre,-er-me na preeente di&Cl~Aiio, e me 
fazem <!rgtter ne•te momento. O meu voto t.cere& do 
pro~eetc é pL""ticular; porque elie em "llma de suu dis
J!O'''(Ô<''' na primeira., augmenta a deput~ d.aa pro· 
,·inems que até aqui eriio condemnndas a. dat um s6 
depu<;a.do, em cujo nnm.ere ~tá. a do Paraná ·; e pois 
parece que o meu voto niio poderia deixar de ser Ía>o
:mvel ao proiecto. 

Para explica-lo conviBha qne eu tomuse a. -palavra: 
Comprebcndo qne o campo M~~ por demal• roteado· 
comprehendo que " = <1St! por demais réstolhada~ 
c qnando n ão oesth'essem, aind.a. a.s&im uiW em ea cer: 
otamente o mais pro_prio para desempenhar tarefa ·tão 
a.rdaa, c. o matS l.labihtado por consequez~cis. pata 
trazer uov1dades. (Nilo opoiMol.) · · 

Ainda· mait>: na minh& posiçiio de hnmilde repte~~en
~e de uma prolineia pequem, lliio 1011 o mili auto
nsado (t11JO apoiador) pua l!ll'I'Olwr-me Iltul gra:><ics 
ql%'estõea· -poUticas que· se o agitdo no pul.o.mento l~llo 
ap~r), para deõenvolvimento du quaes niio faltio 
nest&-nmara talento$' e-m~cias. 

· Qua:1~0; porém, a llilisi:o ae e;;plicar o meu VOtO niio 

I 

i 
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me ch3m:ts~ i tribuna, b:>Sta.ri3 par:~ i•so o appcllo 
~ave e solcmue '!Ue nos fez o u:uilo illustrs.do d~puta
~o 1leio PaYi, cnj:>s pwvras me fuem sempre a ms.io~ 
unpressão. · 

c: E, preci~o, cllssc. ill~, que tod()s · os que yot&l co.c.tr:~. 
este projccto \·ellhã O' 3. tribuna., se n ão desenvolver lar
,gamc.ntc os :und3.nlentos doe sua oplni..ü.o, ao me:LQ$ 
protestar vigorosruneote coutra uma medida sobre a. 
qual a.. suas convicçues não estiío conforme!. > 

Eu. :w\!!to Q con ... ·ite, e venho com a minha palavra 
fr!lea ratil!car e sub-assign.'ll" o prote>tO s. que nos 
convidou o notre ·deputado. 

Outra ra~:-.:> :tiuib. O nobre· presidente do conselho, 
quando a c:unar:l e:n sn~s J'lrimcirns sess.)(:s ainda per·· 
maneeia us.s tre\"!iS, qt:.mdo .A luz 2.inda. ~ niio tinha. 
feito; quo.ndo S. Ex. começa"" a r.vela:-nos os symp
toUla.• da l'Olitiea <iUO tinh;:. :1. ooguir, f:ill.ando da. re· · 

· ío•ma eleitor.-..!, dei"ou L-scapsr proposlo;:l5es que podem 
eon•ider:>.r.· se allusivas, e an\C as qwo.es IliLo recúa a mi
nha susceptibilidade offendido.. . 

Devo, 110is, 1llXl!l resposta :to Sr . pre..idente do conse
lho~ e estando eom a prua\-ra, e~ ta respcstà n.ü.o se .fará. · 
mnito csperu. 

O Sn. lLu::rP.<no Cnros . -Muito 1xm ! 
O Sa. AtEL.\IlDO lD& Blllw : - liep6.tirei, pois, pÕr 

falta de ruvida.de que eu niio 110sso achar, os ugnmentos 
que já. se tem apre1entado na o:>.• a. em oppo•içiio ao 
projecto que se ifucute. Nüo se en:.;etguc nisto um mal , 
é preciso que os =estrados lidadores que tem tomado 
parto ua luta. deocamcm um.pouco ; e emquanto des
cuu•i!o, nio ha incon\'eniente em que o inc:.:perto (nao 
apoic.<t<>s) IL~endiz diga rugu.ms.s p9J.a.vras que determi· 
nem uma diversão :i. luta, e ·permittiio volta.rem a clla 
os combate:ltes L)lm as f~rças rcleitas. 

O Sa. MÁaTn<Ho> C.u.POs: - Av:W.o-o como um dos 
melhores tal.;,nto• da casa. 

O Sa. AD!!:LA.Rno nr BRlTD: - Niío ha i néonveuiente 
'ccrtamonte em r~petir; porque o nobre dcputndo por 
l tngoahy o :mno pu'aado, no meio do calor cem que de
fendia a sua reforma banearin, noa diase : • Scrihorcs, 
:to erro mwt~.s v~cs repetido t! preciso opp{>I' a -ver· 
d:>.do multas vezes repetida.. • E pois em tambem repe
tirei. 

Mas combute:ulo o projeeto de reforma eleitoral, eu 
tenho neces•idade de collocclr-mc 1111 po~~iQio <tne me 
deriio os defen110re& dene. Niio te diga quo eu in•arto a. 
ordem .da argumentaçi10 qUllndo mo oecupar em com
bnter o rogimeu eleitoral antigo, o dA loi de 1846; 
porquo em verd!ido ua o.rgumentnçiio de todos 08 quo 
têm dcfwdido n projccto de ru!ormo. otcitoml nGo oprn
rocom ~mentes ~an~o no IM!IItido da vol~ ao an
tigo t"O!Pitleu. (Apoi<lào' da m/..orl4). 

"E roto ~ccito n. J'liÍÇÜO quo mo deriio Ot dc!anloro& 
do proj~ctq . \"ie•~cm muito embora a~ palnvrn• •huo!M 
o grave, do Sr, mlnietro do impllrio f.u:cr crer quo nilo 
ae volta.r' ao lllltigo regimcn ; vioaaem JDnlto emboru 
na doclaraçües ccDSole.doras do nobre dopuWlo q110 00111 
o sBU di!Cilt!O, verdadeira e!Jova do oaro, encerrou a 
pdmelr~ discnssiio, asscgnra.r-nas que niiO ae queria 
\'Oltlll' uo -regünen antigo, pois. defendo r. lei como gn
rantio. de niio -<oltarmcs ao passado, a e:rg&mtlll~c 
foi sempte ez~eaminhada nesse aentido; e amda. maia um . 
dos dignos me:ubros· dest& camara, que bojo nllo tem 
mais 1\iSOilto nella, apresentou .um projccto no SEIIltiuo 
de revogar a l ei de 185.5. (.Ãpoiado:. ) Oi outros nobres 
deputadOs que n:.o t<?m sc~id~ este exemplo niio 12m 
o«nttado 1IDl pensamtmto 1dentieo. 

O Sa. M.uá t:sao C.u<POS : - Sobretudo o relatorio 
·da comtci~s:!o4 . 

O Sa. AIIEL.UU>O n~ Bano: - Parn pt"ovar que :pelo 
regimê:n antigc. n iio ~e tmn OCCD.ltado a& sympaí.biM dA 
maiOria, l'l'enleço-me do 'l.ue. diue o nobre felator ela 
commissito ~pecia.l, e do que penderou o honrado mem
bro .da mesma eo~iio que fll!on em &egtmda di!
cuseil.o. 

o sa~ l'Junno c.:uos .- Estes &O liUliiOS ~o lo
gicoa ; nio de!ac:editiiolllnr.ystei:Da eleitoral pua con-
servarem um simulacro. • 

O Sa • .All~o l)z Ba1n :-Eu amo, Sr. presiciexa-
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te~ r.ot'à.iWnente o nosso regimeu de governo, A.CJ.o ocr
dínl.nler:te n mona~chía constitucional rep~~seutatíva.. 
P:ar& d.ínr est.u pt.la\-rllS não se me fe.z preciso b:>ter 
nos peitos ; porque ""-o tenho J_lMsadoem. contrru:io. 

O s ... M ... un~ao C a-: - -.Apoiado. lUn ito bem! 
O s .... Acl:llaJ>O. n,; Ba•.-o: - 1\Iu nilo po»o n r 

i 

\ 
J 

l 
i 

sem. muita contre.ricda.de css:11IlA~tratcgia empreg3.<1.3. 
por l!m partido contra o Ol!trl1, pela <tuhl utn procura 
lançar o outto nos cxr.:emos. Todos ll(ls, todos~ pllt·· 
tidos têm esta ~arti!hn, todos ~Ucs s.ceitiio os dogro:l.S 
sacrlll:ll.ellt:l.CS ~nossa íón:n& de govemo. E pois, é n•
eessario que n~ íaç:unos eomo a snu!tidiio que quer 
entrar símu!tunea:menw pela porta estreita de um cdí
ficio e que •e empnrrs. recip~ente. Os ex.tr=os 
est.üo íóra das rai:u da n?Ssa CArl3 co:n.stitucioll!ll. Com· 
b~os, m as relpeitemo$uns.a.osoatros as nos~as opi
lliües e convicyõe3, embora i.ncl.lnlldos piU"a. lados ditfe· 
~en~s. Todos os partidos ttm pontoS sobre que ne.<entúo . 
commumenl;e; .tem principi •s absolutos em que todos 
C"<>DCOrdit~, e SÓ $oercu. de Ut'.l OU d~ OUtro principio pnT
ticular é que elles diver;>":n. 

I· 

. .A este re~peito me pre, ... leço da opi.niiio de Burke, o 
publicisto. qne ma.ús aprofnnil.ou esta ma teria.: • O par
tido, diz elle, ê um corpu de horJ:Je.us re11llidos ps.ro. com 
esforço Cur.!.mnm ío.vo~cer Ó grando inte~esse nacional, 
conforme ncl principio particulat· sobre que elles accor~ 
dlio. -~ . 

Considerar ,_.,iin os p:>.rtidos não é collflllldi-los, nio 
ê nulliLica.-lo.s; e ningue111 accit.ad. certam~t.e n opí
mio de Catíllna, que. í:lllando aos conju:n.do$, ai. 
:>:ia.-lhes que o pattldo eçn&iste em qu= e nlio querer 
a mesma CQUsa < Eadon>••ll• A1que •adom Mlle • • Te
l)bo, potélnJ. ouvido .n .algnns !anhore$ clesus que batem 
nós peito~ <lizendo < ;V ta culpG • defuürem os p~t.idos 
tllo m~nphysics~ente, que de!les ·quasi pos.o dizer com 
Catllina qne querem e nlio q_nerem a DleJ~ma cousa. 

Por n1al• amor q1le. cn ténha .ãs instituiÇÕCS .que.n~ 
regem, ~o po~c de~ de conf~ar (!ue . me m11gôa 
em eXtremo o desvirtuamento do !)Clder pa:rls.mentar 
entr& uôs (apoiados da mirwtia), do Iioder p~tsu-, 
que é a bue do systema rel!resentativo; potque :unci& 
liÍllgtlelll COXtt>!stou que ~ el<it1iío 4 a base ~ gar:~ntia. do. 
ll0680 systems. E ilorqae eu amo ms.is a ~alidaue do 
que a• formulas (~<poiad~•), digo <:Otn E:elo i 
· c Tendo de flSOOihe entN; o ilespoti•lllo e 1llllJl. repre

sentaqão folreaclt.. eu m~ inclil>l•tel e. = qne a. condi· 

\ 
I 

I 
! 

~ do homem é ~ot sob esta. NBquelle sem duvide., 
clle niio é liwe, = :oo meuo& n~o. tem ~lutar selliio 
wntra mb inclina~ ; enU'etanto qllCI uma fónna 
illusoria ae goveruo -repreeenktivo, que nio lhe dA 
vmladeí:ra h"berdaãe, =-lhe teat&ç!!es que ello niio I 
cOilhee~ia &ew ella. •• \. ~iüo de escrcer ~ direitos . ! 
pçllt.iêó& 'llÕO é p:u-a. ~ue mais do t:;ne a oceasiiio de mal 
proceder. • 

E ~porque eu "procuro comprehende.r . ~m todA a im.
poltlmcia âa. ~leiçüo; é porque eu qu..roque o poder f<U'· 
lament111" con:oene na nosu fórmA d~ governo a J>Oil)i'o 
que lbe cotllpete essa ~çilo de 'l"""i 3soendenCla, F
'J.'M elle ~o "\"e;:d'.aeü-o JiaéslioaÃGr do pode e:tecuti"lo, 
~uo ell6 p6dc $C~ até o ~juiz; .! p<:~r iBE<l que 1$\1 n~o 
ace.to reforaiaa eleitot-aea ut11 eeerupillliu muito o meu 
TOto. (&"""""".) " • · 

:Mu ol!erooe- se-nos nm projecto de lei que niioim
pom um& -reforma, dizem os seus at1tores. Nii.o f. ri4o~
ma, 6 ~e; o projectc> que olargtt ·os circulO$ Diio é 
1"<1forma, COllSidern~ mntb.Om.atica O . DO!Ilinalmento. 
Mal<hematir-te Jliio é refo=a, por<z11e t<>dos os cir
culoe tl!m o mesmo numero de grãos; nominalm<!llte 
do é l"eforma, Jl<!ronc 11lei de 1855 !lUla etn eleição por 
cirCt.loa, c o proJectõ conseryo. a meS!lla c!eno:aiiD~o. 
{Apoiad<n.)_Eá 66111ente potq_ue ·~.e projeçtoulioéte-

I 
I 

I 
iorma. ·· · · 

OS&. M.a. .. ra:.o C~: -Milito beul. j 
l 

l 

bre deputado m<:m.hro da colll!IÜ$slo especíal que fnllou 
na ~egut~dn diseunsio ~ Pb<l<!~~se dizer que uio lia ":_'!tda.
cleira reforma qu:tndo !~ trata de Ultta lei qne vat pr-o- . 
d!l1.i.r na opiDi.ãG de seus autoreo o m.a:rsviJbos,utreito de 
crear o ~timento. pol.itico! Os proprios nobres depu
tail.os que seeundiio a 1"'-ssa.sem do projecto ~ ~ 
nelle tiio llll!I>.vilhoso . ctrelto poà.clll pc>r ventam sus
tentar e prov"" a l'roposiçilo de q'?-e o p.-o~~ .n~ 
impor!~ umn vcrd&clell"& ~orma! P= :una. <11apClSlça<> 
de detalhe, selll importancia, póde ptodum ()-!_ effeitos 
qne elles e•~r~o do projecto, e que deterraill§.riio a roa. 
iuic13çiO? . . 

A questão de dnr cada circulo um deputOO.o ou dar 
tres foi " quB divlilio por mnito tempo as grlllldes in. .. 
telligcncias ~ne J.iscut1rão a id.<a dOt. cirCIÚOfl nO$ an
nos anterior<!l! i sua po."-ag= como lei do pB.!J:. 

Ain.dn. é o eseruputo d~ ..-o to nesta. ma.tetia, air.dl>: é a 
iroportontia que eu ligo ás qnestue> de refonn"" ~lmto
nes que me f:uem ~nsar l;>nstante DO lDOdO por ~ne 
pToe<:dêrão os uossos maiore• a respcito desta mntenn. 

Nós ti\temos em um peri<>do de tr'.nta ·aru~os um 
56 syste-ma eleitoral1 com pequenas n>odi5cn.ções de de
talhe. Com effeito, ctesde as in.strncçt.es Jo_ 26 ~e ?.farço 
de 1824 até a lei de 19 ele Setembro de 1855, prevale
ceu a elei~ de deputado.• po~ vro-.inciu, eP>bara e>om 
as diversas nlter:~ç~• det&nninadó.s em l 828, 1830 e 
1842, e ulrlm.asnante· em 19 de Agosto de 1846, q_uc foi 
quando iivemoe tima lei .amentsr lll1ÚS comple~;;~;: 
e de dí.eposiçõe5 mais bem combinadas. ~emos ecn
fessar que u diver6as "leis ou 11ctos do podet' cornpe
~te, a (!.ue me referi, manüest.tri.o-M 61!1llpm uo sau
ddo das idés.s libet'lles. 

o sir.. MAJ\Tl~BO C.o30'0-'' -.Apoiado; e:.:ceptu:wdo· 
a de 1842. 

O Sn • .Alln.UU>o DE Bano:- Em getal nr. di~~s 
clisp08iç~ que acabei de citar poleui eon~i.deru-"" no 
sentido de maior fa.vo't oi. Jib<ndode da cleiçio, elllbonr. oe 
possa. fazer EU:~o de wna ou outra sobre que nii(> 
fa.ço 'ltl(ll>ti\o, 

A. lei de ],9 de .A.gosto ds 1846, exprimilld~ lUil!! De· 
, cesoidade j:l. então reclaJcada, podl;t prodnt;ll' opumos 
result:ldos se uiio tiv~sse sido peseimalllen~ el'ect~e.dll· 

A lei de 3 de Dezembro de 1841" e o sen regl!la· 
l!lSUtot que eu posso chamar sem offensa; pon:~ne 16"" 
já. se c1isse ·uo parl&lllento,-maebina de ~erra-, 3 
que sob suú ro<las esmagou tnuitas víctimai •••• 

o ·sa. V<su-ro:- .A.eeiw. pdQ pmiiio liberar. 
O Sn. l..um111.P11a : - Acell:ou-se protett.andq. 
O Sa.. Âllu• .. no :~i& Bun : - •••• eoaa.lGi e ~gtllo.

m.etito a. que l!le tl)!iro for~ um en~.baraÇO pa.u. CJ.llO a. 
l ei de 1846 tt\-t8!~ a. devida. es.ecul"'o e dés&e o~ re~ul- # 

tndos que della r.e -poclW) le~~IL&Illiln.te esperar. 
Todo o B~az.llnbe ; as elelçães feiw posteriorlllente 

a 1848 , e a~ elei.çlles feitas em 1863 acabê.rilO de des~ 
:inorali!ar·a.lei de 1846, o deriio·lllo o ae11 llltilllo gt~lpo. 

Tem-se di~ quo o a :WU.SoA forio de to&a o. pU".i• 
dos; telll·se cli~ qae todos IJo Clllp..Ioe; 111U, ccmfes· 
semos uma causa' - oa.res-alt&J.oi Mndeoa de todos. 
·esses abusos e culpas íori<o a6 pata um partido, foi a6 
tlfn pQrtido qu se orgacisou e q~ se f~ fano ' ~ 
do IWiqullllQlento e de&appru:ecímGilto do o11tro. (..tpola· 
ào.<.) Jsta tambem ~ verilãde. , · 
~ o n?bro !!nado ma~nez dQ P)u;aná. enten

dell qne áetia. ma~r e rea.lizsr a polit.ica. de CQll
éiliação, 1111tcnden-o aineeJ'll."lM!Ite, e I:Iltendendo·O •in
ceramenta. era preci.O que elle miciasse e tiT.e$!10 ptsear 
medidas qile dessem vetdadeira. vida. . a. um partido qu~ 
t:inh2. quasi ~ido, ~ em llllliS prlllcipioe_z qu~ n~o 
mo~, m.u 'lll-Uto a.~-as orgiios, qu esta-.áO.a.mqlll--
lados. (ApoiCidíl~.) .· 

Foi colll esta.. idéu que o mMqnez de Parlmá f~ 
puur· a. lei ~e 1~, asbl!IIUentecorobítwlA, ~~ pre
ínedi~, e por is110 aceita J!Or sut elevada m.teiliP· 
cia. A policia e a guarda.li&CiOilal tinMo tomado CQI!ta. 
de todO o lmptrio 110 lllrtoido do ~ eoiiiiJI'ftdo:, e·· 
56 aq1l,i c acolá, em uma oa Olltl'a loca1idade, se clei
:nva iUIJf ouvir a opiDüo h"bcal. E po!., dt.do 'l" 
e:Ja.DiloSztuopuqrumAW1l111~ UIIIIIIIO 
~u ~ .... ~lftl a ~~çio u 
~o vezldda ~OIIte, dJ opWao ~ada. 

. :i 
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olliCWmeote. (.4poí~.) Por muitó poli(;() 'lnnill.e 
alargasse a eScâla da ecmp,.raçii.c entre. :as m3J.orl&S e 
minorlall, era o resultado que taes m!Oicrias f:Olltillll3-
ri.iio a s.u.fl'oear. as mlnorls.s- o· meio &:1. s6 um. · 

O. s ... Vur.1.TO:- Eatabeloocr o' govorno das mi
notiu. 

O Sa. .AJII!:r..umo nt: B11.m> · - Era estabelecrn- a 
elei~o per cirtul~, e circulos ol"·um deputad.o. A.cabn 
de di2er o nobre depnt:tdo que a theoria que e>ependo 

' tra.ria. como ~n'!eq'ó.encia. 2S mio.Grias ~aga.rem n:..e:. 
:ma.loriü.5. 

O S-... Vt-..t~TO:- N[o foi assim. 
O S•·· ABn.utD<> :DE B1liTO:-Mas o nobre depntaà<> 

não h a de foZOT-mc a iniusti~u. de sn~ 'que ea quero 
=L&j millorias go'fCJrna.ndo :a5 ma.iorlao. -Do certo, qncm 
tem ainda que perfunetorios oonh~ d<> direito 
publico constitucional niio ve!Il ao parlamento apresen
tar uma. doutrina 9,ne prim~~ f~ se mostra. desa:rra
zoa.d"': qu~ a. opiruíio liberal é run g!llllde part!do no 
paix, ninguem o põde negar. [...!poiador). Comídero-o 
um psrtid., rednziào a pequenas minoriu, quanto· !lOS 

seus org;tos, pelas leis q.ne se :niciá:riio n(\ sentido de 
se orgonissr uma maiona official ao:l.~ Embora por
tonto o partido liberal esi.ivesse rcchui<lo :.. nuüorias e!Xl 
algumas localidades, sómente IISSa.s m&iori&• pode.Tiiio 
e devedii:o l"giti.mfllilente """ representadas Do pacla
=f'l cowo = cl)nquista da época contra lllU p-a
do de violencias. Este é o men pensamento, e creio qUC' 
o nobre deputado estari satisfeito com a explicaçó:o. 

O Sa. Ynu.t.1'o.-N'iio estou muito. 
' o Sa. ÂBE'L-Attl)() J>E Bll.iN! ~ Foi pois a a. cOmiae
ração do nc::o:: 3Stado cs~ialissimo qce na!Cell a ne-· 
<;essidatde d,. lei de .cireul.as ~ lllll SÓ depntado. J>wl.e 
que as maioriu se alargaoseu> um poll<lo, a:;· minorias 
Diio· se podiiío fazer representar. 

O Sa. MnTINHO CAJFPO!I:-Apoiad.o. 

O Sa. AnuJU>O »E BruTO :-0 facto o domo111tron; 
nós pudemos então ter no parlamC!Ito orgii~J do partido 
liberai. 

0-~;a, dem011Atrada. a W~ilo f>llla qual Do llli de elciçõe:; 
ror circulas de um só deputado BB iaz um11. ne<:e~~sidá.do, 
está. iguclmcnte dnmomtrado quo qnalquor alteraçii& 
no ~en•: ~I) de ereo.r novas <llifefen_ças entre maiori.aa o ~ 
minó::ll..: pódc d.etorminnr o IUliquilameot.o, o dosappa
Tecimento dos orgíi0 legitimoli que Tepteocmtiio uma 
opinim> app8.1'entemente "enclda. (.tpoi<ldos.) 

O SJt. 1\IUITll'llO CA.Ilt'OS:-E é o yreatilno do pro
jacto, que ee o níio tivosee niio ha\'el'UI tanto empenho 
em fllllê·lo pQasar. . 

O Sa. :A:azua»o 1n: Ba1!'0 :-POrlmlto lllljamos mm-
0011, n:io façamos como Talleytand, que ~ ser a pa
inTro. dad,. ao hor:nclll, n!o para Cl;:Jirllllir o eeu peDsa
mento, DlU para oecul~-lo. Se qu~ qtto venha ao 
pa.llamento uma carilaTa mumime, ullison&, quo vota de 

• Q_Dnformidaile a ~a opúliito, vol:.etnOs '.10 aystém:~ llli· 
tll!'d, ~ reprodUZ-lrá e!IS$ Wlo TSnltftdo; mu nw pas-

. IM! mos de!!m>e~"eebid=enl:l! pua um nstarmL qliEI está 
condemnaciÕ oat:emivamenta, é que eiítretanto·tD~C(J 
::l.indll., per graticlio, maltl.l! sympathia.s d~ s 
quem ell~ aemo. . 

Eu digo-pasllar-H pata e1le ~navemBilte> 'üizfarça
dàmente, porque em veidáile, se a. diífilrença aos clrcn. 
los dlilldo um deputaclo' 011 clal>dD tri!s 6 IÍ!!Ililuma, se· 
~e se eb:ama a ia:5o .-apomM âl.t<':l:aÇló ~ detall!es, se se 
dtanui. ft' ·W!o 1.UD. meio in~i~te &e oottar. ~os; 
e' 11M um ataqne s.o pr!JlOI.píó·~ da lei ãe·circu
los, p01' igtt1ol razão s~ chamar! ainda altmçiío insi
~tlCJLnte, dís.,POsição d~ detalhes, "lei que crea.sê cir
Culo.s de ..m. o.epntadbs .d~ii! dn de ttés. (Mvlto_btm.) 

A lei de 1855 cstabelecea cWio c~ eleito
;r!\l clil>trlctó& .. de'um.oó depntad?;óprcject~ alng:!. as 
cirettnêeri~;:-~ Sêlll ~ dif!trietos .de trcs 
depll.tmos; 1u1ta nó~ l~ éstll\neque os em:u. 
l<is dUiiô !OS~ ~oé • ....<PO!k.oíe maqtte"ltanl!isl!alei 
áltetaçã6 radiCal do prill.cipi~ ck :!ti áo! clrerilos'! Não ; 
~QSde$0lisdepn~;'~'d..!tre«,ede~pssSio· 
á ~r ~ l!eie; a ta:iith~cleitíetade,_doumpara tl~ atílzio 
t -mUito mAiar; o, ~ pas&sntio de·nm para ttes, nilà h& 

alt.era.ç;<o radical do ~cipio daeleiçioporcirculos, pao
sauiio de tres para seiS tambem a Diioha. MIIS aJinal w::n· 
ainda uma outra lei e estabelwl cireumsel'ip'(Ws claito
n.es, com o nome de cir:mlos, tnai• e:..tensas, u;to é, (l>U'a 
dore d~s: o. differença é a mesma; n:iio·ha: ataque 
ao systema, n:lo ha alteraçtiora:.di~zldoprineipi(l,easoim 
estamos na. eleição por provilloia., e pssoámos por tndo 
ioto por meio de alteraçÕéS SUnV<>S, di&fuçaàas, qna n= 
I16s scntünos! A parid:ode do argumento procede porloi
tame:>te. 

Eu nikl poSI'o enxergar no projeeto outro pensa!Dl':tlto 
que niio seja o de vc>lt=os ao 8lltigo regimen, porque 
todos os e:ffcit<>s, todos os be.neficos' resultadOs· que re 
esper;ío delle niio se podiiio_e~perar mtüto logicllmonte 
de disposi~ qne .,--.o, na opíniüo de !leus' àeiemores, 
mern.mente raodilicativa$. O projecto. é pois o primeiro 
p&l!$0 dado pua nma tranoiçiio. 

A :refotm& niio tem a seu favor ,.. roclsmaçiio da 
imp=>~, es:.e orgllo legitimll o neeessario da opililií!) 
do p&iz. Mas já. a impri!osa: tambetn foi condemnllda., 
já se disse que ella entre nós não representa hoje as 
opiniões do paiz. Houve um tempo e01ntudo em qne ell~t 
não pôda sor~ada dedes\fios, do ter mentido á cpi
niiil> ; p<l1' honra dos que assim se mum.eiirão, C<>llVém 
reconhecer isso. 

Ma.s; Sr: presidente, o que mais me as~ta, o qne 
ma.is p&;itivamente me determinon a negar o men voto 
ao·projecto, en o conwsso, é o estarmos ein v~a àe 
eleiçãO. Qu~U~dO O projecto em SÍ ll~O ÍOS$6 titllll rerormll. 
radical, niio Í<;SS<l um ataque M principio da eleiçiio por 
circulos, ainda SJ;~tn eu l!ão llie daya o meu •oto, ~
que no no-.o •u-ranJo dós ctrcnlos ó tmno.nho o arlutrio 
para rl ~erno, !e lhe Ía>; tão grandes con~, que 
5Õ i.eto unporta-.a. wna. ve·rdadeira refonna, ou ~me
nos uma Vri!ldelra lnvasiló na. ~tação <10 paiz, 
(Ap~iad<n da oppoli,aa.) En não. digo que o governo o 
fa:râ; d.evo até c:orrl'll!ll!tn' qw.- o xninister.io tem mostro~® 
:!IS melhoréa aisposiçikls para nliô ~e· fazer ~rasentanie 
dé nina polities: 1111 clei~, tem mólli=do illiiposi~ de 
se consel'V1r nentro, mttdó espectador da o~ -e]ej.
~; ll1llit ou ncn> sei se o miD.isterio ~ 
úe.su.s ide$, netn se lhe 5eti. dailo. a ta.refi de Bl!BÚitir 
á lu tiL que' se- approxima. N'"110 poseC> deixar ele :negar o 
meu. voto a lll'll. ptotecto que 1~ ·= grande ar
Di'trio ao govel:llo, e :ISto q_uando a eleição bate á. porta. 

F:otém, ~otts, " 1~1 de 1855 estã. co~, 
deve morrer; deva ligurat. aper.as como 1liDn Iombnwça 
é:ln mlu\ das pllginM dá nosoa. oollooÇâo dn leis; porque~ 
Porqtie ell8 ma tono cspí'rito politico! ltaa.bnento -
lei 'Produzio nm etfeit<iqne n.iiO se J?Oldill. eapcr~ de lei 
:iienhnma, pllrque o espirito politu:o não é. obra das 
le.ia, tllio ê ~tad.o da miio dos homens ; paio eontru.
rio é rebelde a clla. O espjt.ito po!itico nuce, appar6CI' 
nos Estados om eonscqnélíéi,. do habitos e ~tn%%tcs, 
em cm1sequcncia . da. combina9ão do todas as sua& 
ínstitniç306, e não ~e um" lei de~a. especlal. 

Nós que todo& os dias. appellamos f>UII. a..fl1g!a~a 
eomc>o typO <{Ju. n~, eomo.l\formúla miWI perfeita 
do g.:lvl!rllo ~re&ent&tivo~ 'deveria:noe aabcr. que lá. o_~ 
t~attidos fo~ obr& de llé.."Uloa,porque porm'IXit.oa ~ 
o· que alli houW! fo~~ ÍBi'-ÇÕB!. Emqna.nto ae dlr.~to.~a a. 
poB.II! de· wn throno, no .tempo 'dia eaaaa de '(ork do 
r-castre, ~ havia mais do qne facçi5es; ~~to ee 
c!ispttta-r. a nat'Dr6u. do pOdor, no I:A!z;lpo doá 'J)údors, 
havia. f~, nadallliÜ&; em:quen~ oe · ~ no 
tempo cl.o:i StUart& a proewillellCÍa do podm- .-e81, e <111 
poder patlaD!e:ntar, lle.via só facç.ões: nesse ~ 
J)tllisoú· muito ·tblpo;. só qulUldo se estabeleclln. .. a .cB..!a. 
Cle Hanovér foi que se fOfmáriio verdadeiroa partidos ;. 
tecanh~-sê a di~i.Gio dos poderes, fvi entiib que appa
icc~ão os tories e wighs; os · torles inclinando-SG.mllio 
para. a. oorôa., e os wighs para. ali)lerdade .• Mae nO-_Bra: 
.,U ou; c ou:; as c<>rrem do ~m ml?<lo 1m1ito dffiérente ' llâo 
ha espirito politico ? Decreta-se. uma lei .com doW! o.r
tígils de mero deta1lie, q'Cll niio' atacão'o; prlncipi~s· 
md.icaes da;ltgWAção «nrerior; e isso b&Stapara· que o 
esp\rlto'_politioo napp~ coli!O po1: encanto! .... 
· )krn. se a«=sa lD.justamen:e <i po:ro por .não ter. -es~;~.i
rlt:.o :POlítica: ó_pOvo ·r.ê i'IIS~, se, ~ • .a,eapema 
no~ seQs pn'dea Bamms. Emq=t~ tiv-.ó" $':.aDd~. 
homens, como· esl!eS que! !l.eQmpanMr .. o o prünelrO ret-
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!Udo e :1 lll.Íl1Alri<la.clc do Sr. D. l'od:to .TI, "1'9&tolc• Je 
s=s doutt\DA>, ;mo'lrtyx,o que mllil4"s vez"''~ saui.fi
c:;irão .. ,pela p~ <10!5 qu.a.r;a o6 ~ ~. seme
lli~do ~-i~05 p= :ttt!!St.ar a.s glolju de uma 
époc:!- . que patEoU, O povo tiQha C1'eiiÇU e eenwne~tO 
de a.xnc .lia p~w; porém di;PQi& que a.q~ forão 
substituilios pelos (azidtm• /Ü ooh•rencú .. , ~os ho~; 
que IJ,iio .se sabe como pepsl!o, csn que polit.ica seguem, 
o povo ÍI(:()U .sceptieo, noon . d<!SCl'Oillte • . Onde a ~ulpa 1 
no povo ouuo~ h·>=ns que o tom dirigido c.~tes ulti
mos tempos! (Apoiudo.•.) V!!jll.Dlos :~gom OOidefoitos 'iUe 
se :.ttrib11em :í. lei de lSiss. 

E• mAia fllcil, diz-6e, ·qu;, o go•emo iullua no ci.-.;ulo 
de um do que no circiüO de tres. Já. esti ronito de
monstrailo que, pn.m que o governo tenha :C, result"do 
que<OSpern, nem precisa influir. Estn camar:~ tem o.m 
!.elyo mruB.JJU inenos de uma opwio, e d.>W> t/lr90S ilo 
um:~ ontr;>. Pois hcrn; e!igloblllbulenteconte!llosos dous 
tet90" de umn opiniiio o os filz:uremos- contra. o terço da. 
outr3, e teremos est3 su!Toc-'la • .Este resultado que se 
póde <>boorvnr· ;na camara. á o que .$~ vai obser~ar na. 
eltiçOO renl\zoda. por cada um dos .c_!Uldida.tos ou em 
cade.;mn dos ccirctilos : ·a&o .. don• ,teTços.de cir<mlos.pos
toli coma u.on terço de oo.ti06; estes ficaráíJ vencido~, 
aq 11elles wncedote:~.sem. esforço. . · 

Ainda DUlis: -ninguem p6de desronhecer que na elei
çiío de um deputo.do por .cireul.o o enthusiiWXlo.do elei
tor que vota em= <:<wdidato ooollscido, em um ~an
didà.to com quem tem rEI.açGes , e relaçües poliüca:s <' 
pe$roaes ( niio -re diga que fi.cli.mos .redlilidos 1\$ zelo.~ 
ile·homem a .bomem, .eniio.-de.cidad;jo s. cidadão),,niio 
·se .póde desconhecer que o .enthll~mo do eleitor 'llle 
vota-em um cnndià.áto, com o qur.l ·tem ·rel~ de ho
l!!lem e ·de cidadio ; . de amigo e de politico , ,cem muito 

. mais vigo;r , ê m.-nos coml>ativcl , que .elle põe mllis 
em'PeDho no triumpbo do S8ll voto; o. .infi'Qencia. que 
tni.~slho.· por um caudlda;g•IICU, e dó aen., Diio -so a.balD.. 
Mas 1i'nntai dous ou ties-eandida.to&, e lallçai seus no
mes em Um li üsta. ; e vos notareis 'l:tle. SCil. empenho di-

. Jninne, sua dedica9iio· alt.ibi.a-se. 'E pois. i! mais :facil ir 
el!l~ a. aedu~o oont!:'&"O~tor qne vota em cids.
dió · ae.conhecido· do que eontrs o . eleitor 'l"" vota. no 
e.o-religiol>wo politieo, no amigo de -sua collban911 •• 
· Por ()(l(l~O ele :falla.r-ae do llla:rgmn011to dos circu
.los, fi ·maior .lacilld.e.Ale que ti.nhe. o-governo em in
·!lnir em circulosde um, o nobre ~io.do relator do. 
cp~pa~noadiaaequeoBrazUii.um povo·:oow, 
a.penueonstitnido, e~ 1ulbiw• udieadOI!, sem eostumes 
na.eionaes; q11e e111 tiOS cirelll!Utanciu n intel'ml<r~O 
.dó:go...erno,e1lo jnllta núo xr um mal qJ~Mdo esta .w
~o t:lio é violimt&. Eu. cat.eucliu. que 1. intllnençilo 
do go~o, de qualquer modo enc!U'&d4, em ~llACSl!.uer 
cireum.lt31lcit.S, na alei9io, o~ Ull1 grande xnal, 
porque o gO.vemo dCVQ ser meriUilanto teltemnnhn. 
elo grande pleito elaitornl.JI!&&.r~lno ll$ba_p&lavra, eu 
o. oon!~o., niio ·6 autoriMda (ftiJ~ ~poia4ot), como 
do 11011.o.mais pi'Oprio ~ .vir:aqni e:rpoader opiniií~ 
minha, e d4.-la como boa, a.eamara me permitt:. qut>e~, 

· ·&COmJI&nhan® "O 11s~lo oognido noata ~•, lea a este 
Z<:Spelto 11 opiniio. de ·uma. a.utoriil.ade que ·nio é sns-
peita.• . . . 

.. A 'Jnftuencls sd~trativa!Íobre aelei~o é de 
liSO legitimo;·porsi meoma..o;in~teé:ela:nrn 
3buao: ~Wo é s.dmisai~el em eQaO elgum, o pcemptoria
~te po~a.~ • . _)l;o .h.a aaluÇi.o pa.y. . ~ reP=Cl'
~ .naciOnal ~o n&,ll6tiJ;aJJ.íitadeli&.a<bninis)ração: 
.a adntinia.tra<;íio·é Wn_l!O~ e niD mn pmi.do; .O par
tido .q~ a -sus.tezlta _po<~e.f;n.:r c' obrar, mu a .a.dnuais
.traçio mesma. _ uio · tem um~ p;WLvm a dizer no jnizo, 
que ella. .deve espeta.r .em sil~cio, limi,t.ando-oo, <'Omo 
poder de policia, a proteger m,aterialmente "operação 
eleitol'lj].; e.,à,~o a.· gt:andl)~~-<4.,aç~o. ll'iliir ilell11 
.liult>a ~~~ . 

EU:.pOjl~citar· a.inlia. r. opinilio .do &-. Dn\'ergic:r 
a·~~ d6 qQe_mlliw Bl! .te!U fallM.do lle$t& Clllia, o 
.qul.«m.aú Mra,M.,.,...eZ.í~ .•parl<!ml!llaT refere 
-g:ue~ 18~6~ 11~0 a ~ se oe<:~ dfL 
-~ .ilos.~llegios;~a,.M. .. dll :V.aQ'blailc, Illl-
~,cJQ .~; SU~t.ot9P:, ·~tra llrOe V.!Uele, quo 
-~-~e~.c-,pod4r .eltijorall!do'I1J&-.. 
turez& ~ ..• e ~u~o . . .E~tall.olltriz:o. !ol ~-

)cit:ld&, e o principio d:~ independcnci..,_ pre\"llleeeu; en 
ci>mtudo em· 18.16. Em l830 a pretecçiío do prinçipo 
en. 111' ilAo .~uhec:er a.~eiçao, e ele a rejeitu9-uanila 

· ella o '!i~~se:er..a.qnest:io de p-rincipio fot res.ol
viu ~ta ~I!}'TAcivi);~~ deeomb!l;•, Dão ji:tdiciario, 
mas legisLI.t1vo, dond.e snltio o Jltinci).liO · contr'..riD, s. 
s.'lbet-que ll e leiç§o !""lume regra, e <j.!le, ~ el!" des
~. níio w poilià. aepclla.r da e!o~ feita. seniiO 
par3 n eleiçiio a faz~. ~ · · 

O Sa. )IA.ILTIXao C..u<NS: - Apoiado •. 

O Sa ~ ÂUUIWO '"' BIUTQ: - I:~ das Cx>usas que 
mais 31llofina o• defensores do projecto de reforma. é 
a depondenc~m qu~ fica o Clllidid&to om rebçiio nos 
clciteres'; e a esoe respeito be tem dito da. re~en
ta.çiio nacional tudo q11a11to se póde dizer. fem-se 
descript.o os depnhdos de circnlos. sob 8.$ eares ma.:s 
h~vcill. tem-se -trazido p:!l'a qualifica-lo:. a.s opini~s 
~ engerad<~S. Recordo-me dir._opini;;o que citou o 
nobM ministro do i!Jlperio, o qu:>l di&se : 

< O espil'ito politieo cão dcsapparecen, niic C$t:i mor
to, nem está m~is reftectido ; n ve ainda, e mudou ape
naa de fe.içií.o : em vez de tepr05elltar o• gr:mdes inte
resses, jllllgio-•e ao cano dó individualis'lilo; E sa.beis 
o.que é o indhidualismo,.Ouni('.()fructodoinclividna
lismo, dtz Lnfferuerl é oe_gois .. mo, é a e:d~~ do dever 
e da dediea.çiio. 011ae ha s6 iDdividnos, diz ·Benjamin 
Constant, niio he. seniio poeira, e a· pOeira. M. hora da 
~~:asca oon~erte-Y.o em loilo. > · 

Tod.ns eotlll! cous!14 se ~m dito contra a a.ctua.l ca
mu" cleità -por circnlos de um s6 dcpntado. Mas pua 
que 11ttri.bll.Ü:. no actuaJ. systema de cleiçiio · lllli -efi"sit~ 
que ~lle não ,produzi o~ Se n~sta ca.marn ha a poeira. <J,UO 
se pôde converter em lodo,- a.crcdltai, é porque. a poe= 
entra. pur toda a parte;· e em -q11aesquer circumstti:Jcias ; 
:lll aliMs de ' lodo niio suo o effeito de um systemn de 
cleiçio,-é-a.naturezaqne as fa:.· . 

Vós sabeiso.q_ue re passa n.a'Inghúi!rra; .a.\lierigio· 
se como principio a .veniilida.de.eleltoral: esta se diocuw7 
se profesaa, -se ensino. gravemootê; o entretanto a elei-
9i!o, a.pelliiS eahida de :ma. ot!gem. im~a, remont:> .L 
regiiío dos -~®• polit:icos, -lan-.., de -nodoaa, 
reaga.ta- pondo-oe ao serviço ·de .um principio. O 
eleitOr >"onde o · 0011 voto yor·lull' lnteJ:es5e ·Sordido, ma~ 
o compnllio~ depura case mtere366~eralil8lldo-o. Ba
voráf>Or ventnra.·pocklr par!ammtar mais respei~aru do 
que o dG-povoiug1ez'! · · · 
' Se póia. a lei doe clteulo• .;!i poeita. e lodo, 6 po:que 

n natttre•a prodnz -~ e Joilo: u lt-is niio pod.m 
evitar etoea !lláoa roàultadoa. 

O.illuatrado dep11t.a!lo pilo dia,trieto de IU,gn4hy tem• 
~ quej.xo11-se da. d0f6Ddcncia Clll qoo ficao cnd.idato 
em ~elio ás inllucnC111S que.o me~ ele!tc,r 00 $J?&t~a 
da lei tl~ cireu)os d8 um só deputado. E:U ~ que o 
nobre d~puta.do n~o tem razil<:s capecine•.J>•.ra· es~ · sua. 
queixa., uerá mesmo !'litro neeta queetiio• Mas; co .... o é 
unur. oplmiio multo autorisada, 6. C{l:l&ldon.o l!laiot peso, 
parql:o eo&tiuno o11'1i-lo Cç.m o DiaiA l'llligloso sileincio, 
penlli.ttid 8. cama.ra q1111 en·l'l!p:od!lZllu nas pala'l'n. .. 
ForiiO u se_guintea : · · . · 

~ A intriga. o a mediocr;a .. ae podem' trit~mphar em 
um cir<mlo'estreito', düU o Sr. Li.inà lls.c:unara fran· 
ceza dé _18_1:7 ~ :'!lUIS A. m.eilida que o .circ:ulo u =_plis .; 
~i110 qne.o'homam &l1g;nen:O éle a.ltura "ara poda: ter 
'<'istó · do oorpe eleitoral; '.> modida, -pelo êontrario, que 
óe circulO. ""· restringem, o.1 eandi<l..tos· minguão em 
estatura, e a. el~i;ãQ $e ,.bain pr,od!Wnd~ o ()bscuraJI·· 
tism? par)iünC,t.ar. (.Apoiado•. ) · 

_. O Sa.F. Ocu-.UliO:- Y •. E.L é n.proy~ d()con-
:trnrio. > . · . . · 

T91l>O estaa pala~ como sun.s ,POl'g,':tc. 'elk; Ioriío 
.tra.d.du como ~...,g.~to con~ OJ>J:,t= actu:U. 

·, 01ia,.e•tea.sellhotea q"'e habit.ãr:lo :u regillei; do poder 
-~a.s<:amj~Õ,r,.s,o.bscurasdopow,amiio;~omente :1.5 

~~aclss. aiQ.~_ - ~O!!trL.conss .ávi>ta 
~-~-~dela~_ .· ,col!l-<JW!~---~ei_~ aos 
~~de. um. à0-~(.a4ô. C91ito,JKll'l!m, ~ ~ 
.~llder, .~ a.llii:Jh:l, ~WJ!..~O é comparavel ao 
,JirUQpO ail. SUf... CI)!JlO ~ obse;u:o rep~te do 
Paáiil..'Jliiue~Mm <li~.~.p-~o~ 
.o·.~ ~-~.ar. { .VQiller,q-a:a opv 
lliAo_ gae.~t! ~t.~ll4hde.111ll homem. 
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SESSÃO E_.M 4 DE JULUO DE. il:560~· 

<:!= t.!m ii(;UTMG no s~ande t:nnndo, e ~sponde bem á. 
opinüo citada. Refi:tõ..me ao s~ . Lamart\ne. Du cllc: 

c ·p.u l>e:.n : o sy..tema das di-.io<ies cl.:itoraes ainda . 
então -poud.e completa:m~ a ossa n~da.de para 
o povo dti conhooer as '\'erdadeiras opiniões de seo.s re
p~ent:wtes; a appro:xilni!Çiio é facil, quotidiana: póde. 
se chegu a elle, interrogsr-se, v;:r-se, ouvir-se, come
rir dirocta, publica, confidencialmente, eoino se q~:er, · 
entre.eleitmls e undid.atos; podem-se pôr u questOOs 
de momento, póde-sc ~heger <:_lUlSi, nilo ao '!ll""dato -
impera tive , 1Il8$ ao maJ>.Ila.to especW sobre el!a~> int.e
re.ee vitAl do Jl"~O, do p<>iz, do governo. 

c E niio se diga qu~ u respost,. .los .,.ndidato~ po
dem engax.ar neste systema, e prometter-lhea o q ll<l se 
não fari. E116a llletltn·a do candidato ao ~leitor niio é 
possh·el ~&o no >)-.tema ac~lll, entre essea _candi
<latas llomade.; e essas m3Ssas cc eleitores a gueu, so 
lan'fll 1lma õaforac'lll de promessas de uma tribllll&, e 
uma baforada de ps:pe;s do fundo de uma reda.eçiio de 
joms.l, e a. quem~ ni<o tem ue du con la& depois. · 

< Um tal ·candidato é responsa~el ; ha uma canção 
moral : síio os &ellS antecedentes, a.a su.as rclaçi>eo de 
vizinhllllça, a. sua eohabitaçio SQbte _o solo eorn aqutlles 
que o coc.hece:n, que o escolhem, que lh~ ped!r-lü con.
ta, face a f~, a clle, aos seu5 smí~s, aws sens ·cor
respondente&, á eua. fmnilia, a sellS illhos1 da sualide
lidade á p!llavro que deu ou da sua iiÚIUJlln, Ei• a res
ponsabili<l 'de ditmte dos eleitores ~ aehsda, e toda 
com.ti~\da pe'ls. nat!ll'e:z.ll. . ' . 

.. Eis à ju.stiçt. d<> povo:>, e a neompensa de uzna boD 
vi-ia publica-> 

Pouco me fslta ~tar, Sr.l'f"sidente, potll.'"' 
já fw mllÍto além da minha mlssão,D<Ilejo, e ha mmt.o 
tempo desejei, que a !"Pl'=tlll(ilo de mlnba provincia 
f csse .de dona deputado•; neste desejo talvez .haja al
gum .intereose, ~ egoismo. Neate se~~tído olferec.;
riio-o;e na CI\Sa divenos pl';ljectos, em divcrus épocss, 
pelos 'l.Ullt!J& ~u ·votaria. Desejo•o ardentemente; mss, se 
é preci.o, pare. que. o Paraná tenha dons clepntados, vo
tar por ua~ proj<leto que eu entendo que sãcrüica. nnut 
opiniilo do paiz, pretiro a continuac;i<o de sua' repre:~cnta
~ ineomplae.. (ap?i<>M., muito btm <14 minoria), por··· 
que nllo troco uma untagem por cem des~rantageus, 
porque.niioJIOiponhO o~ mtemae Dacianal a. um 
appal'ente mtaresse pro'mlcial. Se poil !aliou ba pouco o 
egoiamo, fallo agora o liE:Dtimmto do patriotismo e o 
espírito po'liuco, q1!l ~ aubomina I*i118DU ~rantagens 
a delvantagens m111to grand.es e rwae~. 

O Sa. )~anuo C•-: - hto !u rom honr11 á 
stm pt'O'Iincl& 4o que obter augmentó de depot~iio. 
• O Sa. ÃUL.I.a1>o 1111 BllJTO:-Aprovi.:lciada Par!lll:!. 
:Ple ha de ~oar 1. falta; e eo niío Jlc:doar, 811 interro
gado 110bt0 ella. ~!!~ponderei que como seu mand~:ta.rio 
noto sa<!rifiqnai u lninhu oonvicçlles nem nbdicuei a 
minha indãpendencls.. Entretanto, devo dochrâr que 
i-atariA pelo RpeDto dt GO~O M I>C&'O c:qaa me· 
dld.a riePa .. pU.da du 01ltru quo !orm~o o FDjeeto. 
Votaria m01mo por algt~ZD.u omtllci .. que ae 'offere
cilrio, IC! conbocõaa quo o mea voto Ih~ aptO\'eitavm. 
EuJZléb~~ wte contra tudo. (.Apoiado..) 
Ãll~a do CODclulr quoro CllDiprir A pt'Omost& que fu:, 

no ~ 4u mhlh• obaervaçiles II.IX!rca .la mnteria. 
A minha vinda a .. ~a erunara e!ll da4t .ost&s por f&lta 
do multo di!Pio ~ta® dob:n pereebor wna eomb~ 
çiio entr41 =m o tUa qu" eu_níi.o t.c:nho nec.~ssidade 
de occultar. Ne. rnillh11. p-wvüí~is. ha 10 aemprc houve 
maiotiAda opinido hõerM, repr:611entMa actAafutente por 
grJWile maioi'ia. de eleitores. A combinaçii.G de candida
tos da mesma opiniiio, no MDtído do ttiumpho de ~ 
principio&, é muito lcgit.ims e natnml. l&to m~smo jll. 
se tem dito na prerente ll!eSsão por occa.s1iio ·de· obser
var-sê que o p:ojocto em cllictiSsiio ~ 4 margem 
is cotnbina~ile$- Seja, porém, anal í l3r o juüo dos es
tr:mha. kerea da meus act.os, dêeluo-lhes que = ob=• incJ.peudanclL ent que...;.., c á qUal estou re!ig
nado, gwo· a ~41ltsgetn d& tó con'hecer n>n juu com
peteJJ.te, i. minha. conseimcia, e eUa. ·-nilo me a.cCus:l. de 
algum acto. desairoso. Esta é a res-post:l qu.e tinha de 
dar eo .lk• JÜ\!lSidente do conselho quando alludio s.os 
deptitados ife combinação, e semt'á Ulllbetn á s inter
pretaçõca·da mallgni:d:r.de ou do interesse offendicio. 

Concluindo, direi 'l,.= & lei de cliat!:ctos sanceioneda 
em lS~S !oi nn1 ~o de cau•a para a opiwo libe
ral. e 11t11 vetd:ldeuo p~o p:.re. o pai%; rdorma
la .f)l) oentldo do projecto ~ perder o t.etTeno vencido, é 
ret.roceder a um ~ qne só deü:ou tristes reeor
dações. (..tpoiad.o:.) Repet.irei com o wneriiUdo Sr. vis
conde de Jeqtritinhonlut, _parodiando as pala\·ras do 
grande general:-Passámos o Rubieon, e noa re11agna 
andar de costu; não :retrogudamo•. (Milito btnq 

.Converta-se embora em lei o proj&eto de nn.:>rma 
eleltornl;' cu pod.erei tal\·cz !iaborear-llíe os dOCe:> frue
tos, III&S n úo quero ter lllOtivos de arropcndimcnt;o 
so elles forem "'mnrgQs e deleterios. (Muito btm, mtJito 
b<m.) 

(O o redor i comprimmtado por m~eito• Srr. dtputad'JS.) 

O S:r. Nehlas: -Sr. presidente, já tenho lr.oti~ 
fundnmentaes pll!'& 'I'Otal' a pre.;ente reforma. Os dis
cursos e O$ estndos qne fizeriio.os nobres depnt:l!L>• 'J.tlll 
me pt"eeedéNo jastifieio sobremiU>eira .a eonveDicn<lia 
e nceeo~ille.Je a .. ta medida. As~im lr"..smo tomarei · a 
liberdade de occtu>ar n attenl'iiO da camara por alguns 
momentos para tio.zer a fraca p~te do meu contingente 
em 'beneficio de 1Uilt\ lei q'tle jUlgo necessarie. e urgente. 

O nobre deputado que h11 pouco fallou oon~idcrou o 
esta <lo do pe.i-z., ou dos partido& politicos, p~~ 1m1 modo 
tiio diverso do ·qne en esperam; qu$ me flicillta ):I. uma 
respo•ta que cn niío teria outrs melhor oocMiiio ele 
prestar ao cesmo DObre deputado. 

Ain<l:. dGJ>Oi.s d;; organiwo o ~ai: como n6s &a.botnos, 
aiucla d~1.1 do sp&em:t conciliatorio que por alguns 
annos· so cle:;en~rolveu no Imperlo, eoquih"bradás as forças 
officioes quo até certa época tanto assusta'l'iío ao par" 
tido ·que me.is suppõc defender as liberdades publieu, 
eu niiO contava. qa.e ol nobre depu\AdO pelo Pnnn& 
viesse ~54lontiar tanto da sua co.use. e de. fDr911. d.e seus 
amigos, que ainda. boje elle consideni como :miea val
vula. do ulva9io plll'tt as idéas boerae!l e. ·eleíç~o do& 
circnlo• &ingu!uta. · · · 

Rea'lmente tal é a convioçiio do n.obre depntaào, tal 
a sur. ~yiio e os seua temores, que o nobre depu
tado, tlonll.ando muito pouco nas fof9&'1 do 3811 pllde 
partido, c:on.sidera que ab em 1liii ou em antro Iasar1 e~n 
lliil círculo ieolado, :casta ou n' aquellr. ~vinc1a, P6de 
ter favor&'l'cl. alternativa e uma "'al'flll& elo salvaçúo o 
aeu immenao partido! 

OSa • .F. OCT.lYIA~o: -Apoiado; tendo o 011tropar
tido eua ~a.chlna da guerr:~. 

O Sa. NnrA~: -Ora, o nobre deputado. A qnem milito 
rupeit;o, q-a. está aeoetu!IWlo a oatu<l.r.r o a aproc:iar os 
nego<;ioa publi~o~ , !llla hoje cu machbuaa do guerra 
quando o pan aatá cami"hndo como tod01 n61 pl'll
aecciawos ~ 

0 Sa • .Uzt.UDO DI!: BIUTO: - 0 pastado &6 lmllta. 

O Sa. Nm.u : - M .. o nobt'41 depu~ fallou em 
nomo do aeu partido, deaeonfton dal fMçaa ~Th! e pro
curou-lhe t. tm!ca espmmça d~ aak*'lo. Ô nohm 
<lepu~do foi tüo lon!!", qu tllpt>OE '1U8 a l'81>%1i~o do 
ues elt\:ulos em ':1111 em. llutaato plll'llnlfoeu o pndo 
partido ~cionAl. • 

0 Sa. ~nl..\111>0 1111: BatTO: .=...E' que tolnirito tocà1 
un~. . 

O Sa. NULU :-Pardô&-me; o nobt'41 doput:.do ~ntlío 
niio tetD atteudido '- marcha do$ negocioa publicoe na. 
sua provinela .ó em todo o !JDperio. l'ola ~· pó:de o 
nobre deput~o maia notar no pai% eue exclnnvismo 
i!e ~iolacia e protecçiio por pa.."te do ~o, e de. au~ 
dacia nos pmidos fmid&di ni!!>:<:I.S nolenci:u e pro-
tecçõe&! . . . . . 

Tmhn, P!>is• nu;o pau a.ccus:1r no nobre <lcPutad.o de 
mwto tinudo pela. fr..qneu. do .eu partido( qt11111do sup
p<ie q® tó e apeoaa ps circulas ~· -~·er"...o 
salva-JQ e fa:r.er que ~ção D:l seus surugos políticos. 

Sr. presidente, ea. entendo qn~ depois da reform&_ que 
te'; e lagar etn 1855 niío podeinos considerar o proJecto 
que diaeutimos com o CSI11Cter de Ul41& grande mudru!ça 
ou nforma 'l'aiiieal, 'oomo hJI. pouco disse o nobre depu
tado. Entendo que toCOIMo~•e uma ~ez na nosu legis
lapo el.<litonl, eate.mos no ~o àe ob- cc=. 
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frequcncia o~ ettos e males qlie_ ~e se:u~, e repara,l<>s 
tambem-com t.odo o crlterio e com a deridt. ll:tj;elleia. 

Aproveitan®-ll>e de uma bella àllegorla do aistincto 
e illUAtrado representsnte pela. B!.hit., que me w o fz
"</<)r de pft<t&r atten~o llC>te momento, en d.i.ei que a 
estatuo:> feita. em 1856, não sahindo perleita, é precieo 
qu~ tratemoe de retoc11-la e aperfeiçoa.-la. com o pincel. 
:mais' delicado e o proptio de..enbo do J.'.ÜZ. 

o s-... L& . .'<DULPIIO: ..,... Lembro tiO no1>r~ dÕput4do que 
a e.~~tatUll. de que fallci em a cab.U... (Jlisllda.l.) 

O Sa. Nn•..,: - O nob..e deputado eon&idcr<>u que 
niio era oouveuiente toe11.r->e com tanta írequencia nas 
leis do pai% ; sobretudo em ma~a tão J;r~''e como é 
o sy&tema eleitoral, porque corríamos o risco de peiorar 
on de fazer novos males. _ -

Sr. p~esaidente,-eu noto de passagem aos nobres de
r•ntad.,s, que ec p:.sso que elles se mostrao arripiados 
contra e !"''ldor que alguns dos "o"•os ostadil;tas têm 
tn8llifes::>do pnra o.ccitat<ltn s lei do progres•o, -.o passo 
qué e!les "" r~~ostr.ão tiLo contrario• a esta. lel da. socia
lJilidwlc humaU&, por outro lado &e""prc ccn&w:t.~ oo 
seus ad•-en:Lfios qu" •• apiesentão .firme& c01 certos 
principio~, etn~aJ.ouia sustentaçiio de certll6 !déas ou 
de certos &ystema.s• sociaes. E .&soim IJ11o aei C01JIO deva 
entender os nobres deputados _em suas ~pirliÇliel e dpa
trinas para que postii:o felicitar o paiz. 

A reiorma de que ~e trata, Sr. presidente, p6de ser 
cllsc11tida e apro..-iada eonfonn& as nonas circumstan
ci"" cspociaes ; ni>o é preciso qne r ecorr=os 110 '1110 se 
passou uesoes 1'~ ptovcetos c dianteiros da eivilioll.
çüo.- Nem u França. poderemos achar em qualquer 
época da su& hiatoria moderna um typo permanente 
que. ca.racterisc suas _ teudcncias e SIW! fustituiçüos. 
Appelle!rios para ~11&, e vejamos. Desde o principi<:o da. 
resP,uraçio atd ao fim d.o reinado de Luiz Phi!ippe ve
mos épocu anorma.as, atn estlld1> \'8Ci.llan~ , infiuen~ 
ciu di"<!orsu , conce...ões > ~ogresso , adorm~to, 
perigos o lutll•· 

Feita. n mt:lltaç<io, o começii.Zldo o :coinlldo do 
Luit XVI!I,logo depói• teve lug~~! a. e.zpnleilo doe (~as 
estran_gel.raa que oecupavio & FranÇ>~, o em CODH~ 
qucnc~a deatll ~de .;ctoria nacioillll dou·ee a for~ 
mação de 11111 mulisterio libo...ral, o minàterio ~ 
SeJtnio-M lago a~ deJta co~O O &alANina to do 
duqtM de Berr:y. e a volta pll\'8. um l)~tem~~ pouco mais 
forto e repren1 vo. 

Entrou o II>Útiaterio V'lllele, 8 COlli61'VOil•&e uo podor; 
mini•t~rio coniiCl'lador " ltloderado, teve elo ·tiSiten~u 
u tradi~ legi~ilni•tas, e ao mt~~~~~~o tempo trabalhar 
<--Oin tino pua trtlllquilliear n doaeonSllllça o agi~çiio 
do eapirlto pnolleo. Atá ~~qui bem. vi! & eamar11 quo Ulio 
•chelll()l wn oatado pum<1nente que 1in11 pnra ~eo:er 
e IIA!ui!Jltar u battt-ai9Üel <j.UO ao fWida.l'flll1 em qualquer 
Mmtido. • 

Com a ucanollo de Culot X o que d111D1! Eate mo
nareha ftfl. o cbefo do pllrticlo Wll'IL·t.g!tlmàta, o uo 
entanto dou gartmtlu-li, opilllilopublíca; Clwnoa para o 
raúlãterio wn oatadiau zaaito diatinato, 111túto o?Uh&
cido, multo mod!rodo, CQI1 W!ldeucw Ubenel. For
mou ... 011tuo o JDinieterio Martigaac; este mwaterio 
íe:: eouOCMI5el i l.l'berdllde d&·impfmla, ú IINOCi•~• 
polltie~, otnlhn ~tegoa tod&s aa instituiçl5ea li~s 
que havia no pah. E u.io obst~~nte, lliio pQ<le conrolidar· 
!O a ordem eoclal, e Carlos X eatt'egOa-ae a Pollgn~~e. 

No meio do tllnt.as ineertezaa e dllSgraçns jllmaia po· 
cleremos allirmar quo ueue J!eriodo; debati<o de tal 
governo, em tal j!llrlallllllltO desi!Zlvoh-ea-~ Ulll ·pensa
mento mais ou ti11!Dos lixo, e qm domw ~r uma po-
lítica; mais ou :rDc.~s generosa. -

Os no~ deputados sabem coino ncnbou o reinAdo 
do Carlos li:'; foi o tumlo de -n=" reacylio (jli.B uW ha
vie. w~do, c que tinha de - _fecunda par& a 
FrJillç:\, liberal para: as idé:!.s politicu. 

-Subio 110 tllrouG Luiz Pbilippe, esse mo~~Ucha i!ltl!
tre, •=otenta.do: uo- ll:nnde- partido. médio da França: 
foi aiuda ·'1Uil mnadõ tr&n!ttorio, apezar daa gloriae, 
do bet~~ilmo -e oahedoria dea!:e grude rei;-foi um Ni
ns.do de liç&.. ·dolorosas, de concen~ e d.ewlga
nos até .,. demlaeira hora. E nortmto ~'POdemos 
açhzr.r outro'· c~ter de infl'UCiicia -e autoriáadt "u 

1 
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institulçües qa:e dom!uãJ:iio pelo tempo ~we reinado; e 
11em póde-ae dnr como eJ<emplo de institui~ regalares 
as que .e dec:retúilo em diiierentes sessõea do se11 parla
'01emo.Luiz Pbilippedet>Ois da revolu~odeJWho,eomo 
toda a eua s&be, teve de comba.te:r logo os p2ttidos 
exagerado•; era ro~ um l:ldo $- V!!ndée em mbuwn
-yiio, tendo á -sua f~ te -a duq~ de Berry, qn .. pug
nava pelos ·cüroitos de seu filho, hoje conde de Cliam
bord ; 1<$0 diJ.X>ÍS, as gmndeo revolta• ""public"""" <lc 
Pari% e O. Lyon, re-voltas que tanto •e mu!tiplic!r:io. o
que resultou dahi! Luiz Philil?r>e• homem >upetiol:epru. 
dente, de liabcr e experlericia provada, estsdi:it:1 consu
mado, vio-.. e na'ilcecs.id.ade de contemporiEar, e lcvad~. 
pela pressiío das cit=tancias, querendo acalmar IIS 
latas e as pai,.ões udentes, ora chama para o núnisterio 
a parte mais oonserwdora do 5en partido, e depois a
parte a maia liber•l àetse-me.=o pa•tido, que, ll prin
cipio compacto, à h•idio->e, e estragou- se por tOdo o 
genero do bostiüdll<les e obstaculóa ern proveito d.u 
i-racçiieo extremao. 
E·poder-~e-ha dizer que nessa tri~te e contradictoria· -

•itnaçllo n França. em tnl ~poca, em t!!l periodo, aiioptou 
um system3 de leis politioa• que traduz.i..••em ~= fir
meza e se~n:oça suas tendenci ... mw liber-:aes on :=<~S·
tYictivu.! N~o, certamente; :tt6s e v6o nüo podemos no' 
e~íar com semclb:lDte e:.emplo. . _ 

Os -nobtea depntad?S sabem <tne o reitllldo de Luir. 
Philippe, tão glorioso par"' a França, que desenvolveu 
tod;ui I1S i.nd'IISttiu e interesses materlaes do psiz, niio 
ereou para elle dedicaçlio e entllusi&smo. E•se n•i, que 
lombrou•se muito d0'3- inte%esies ~lili'oi do povo, 
qu!lt'eDJ.o en~deoer a. Frai!-ça, esque.:cu- se de con~ 
qu18W p~~n n CS6a& dedieaç<ies o entlius•asmo. 

O nobre depntudo a quem tenho a h~nra de rOBJ:>011• 
de: •.abe ,guo Lu_iz Philip~e , ean.teloao, l!'lli:O ~lldcnte, 
re> Cldada.o,. e!IWI2tltemonte ~&~n•;;.:> dn.o UUt.it11:çi)c• oo
lidM da liberdade para o seu pe.ü:, 1'i0- $0 no entanto 
mtútas ~eus na. indecllD.nvel Mcessids.de de usar de me
dida.s p~evCIIItiVD.ll, que niio estavilo u~ •= boa9 
liSpiTDçúel. , 

.AAeitn vimoa qtta Sê applieou entiio .um pouco de ~
pr&seüo contra s imprensa e oontra aa 111110C!a91>es ~
tiero; 1111111 aiuda oa nobres deputados 1abêm que nQcia 
disto te ri& lugar, que o · paú eanúnharia. mal» dcsas
JOmbr~do, t.lvi!Z om 11ll1 est.do moil 110rmal, - 1111 não 
fO!Icm 01 attCl~do• de F*'=hi e Pedro Leo:ouite. 

Oru, 6. viau deste upedo vac!llauto d:r. Frauça, 
muitas "<~eze. Uiato e pe~igoso, podelll Clll nobres dOIJtl
tadoa Apre&eDW as í.ultit11iç<SM, u leia !Dter~ 
de&j;a êpoca ile .;rUe, como ino\i\ciçGes q~W mostmn 
!UU teudonciaa legl\ima~ e refieetidai neste e~u n&qlll!lle 
i61\tido! Nilo; 11ilo poeao concordar, Iliio aceito ut& 
IIUtoti.dade. 

A lnglatorta m~o, de qtie o• Mbl'l!a deputado• t.Gm 
fallado u.ntu ..eue, quo d~ a maior adullr&ÇZt~, o 
que, D& phr~~&e de um eacrlptor, inventou o •rs
repl't'811U.t.lvo p&m. hrlllcar mm u eut.r&~ a~.- & 

Inglll.t.ei'H wde nos dar o aemplo de que anu imti· 
tuiçüas parlameuta:et, aua. rdormaa, forilo dictadas 
11aste Hntido pa.ra dar prillc!pdmeute 11'1aior ~to, 
e mala garutir -.o principi~ d& liberdade 1 Nio, ema-
mente ; nilo ent.c:>dõ assim. • · 

TCll-se ·dito, e· todo o mtuldO eoDOOrda, que na. In
glate&a o !y•toroa parlamentar daadt lougo t4m~ •<'li 
maito de!eittioso. De! de a meia iciado por um lãdo, .. 
por outro ·Iado desde o reiDado dos StullrtJ no ICCll· 
lo XVli, per effeito das guerras .civü o niiigiosa.., o 
&)'!Item& pa:rlallleutàt da Iiiglaten el'a muito injusto e 
defectivo J já. ·por causa oh excluslío -dos catbolicos, 8 
já pela Cll!!'~aldade das forÇ!UI J~Cti~s pata a repre
sent:lçMo uaoonal. Mas, pergunto, quando os cl:uuore! 
e te:l~ti.U !le :eforma ap~iiO, II& Jng!Ueml , DJl 
parte rcügio~A , para rest!tlllr.aos eatholieos s.eus di-
reitos, e na. parte ,·~daàci=ente poli~ pan~·
librar as torças industriAes e ac:i,.:.s do poyo i , 
teve~se_ tm vl.!t& maior. ~anti& de l..~de! . õo 
<:erta.mente. Qualldo o :auni.stcrio Tcey Wtllington e 
Robert P e81 f(! \io mdu:.ido em 1829 a ~~~. li u
forma religio.a, pelo primairo acto dumaneip"9ie dos ·
c&tbolloot, ~ucia ou procurs.n clar ao po'JO ingle maior 
liberdade! !S~o coulidero auim_, porque vejo •ntu aliO-
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lnçiio <le outn.s supplieu, e outra ordem. de il>t.ereises 
:ottendi<bls. 

O Sa. M.~aTs!!ao C.l!OOS :- Nüo apois.Uo. 
O .Sa. Nut.Ls :-Quiz-se :restituir ao po\'o catbolico , 

'l_ue e~ nmito gunde 11a loglaterl':l, rriucipalmcnte ua 
·I~landa,. a igusldade que lhe faltava em luta com outras 
cl.all~e5 mais preponàtrODtes do povo iuglez. 

O ::;a.. Mnn~11o C.L"Cl''s:-~iio era. um principio 
llbet"'d~ f 

O Sa. Nioas ... s:-!S:ão er" nesse scnt iuo que se ucc:c~ 
t avilo essas mdi.dss: era paro. attend.e< c 1emeUinr 
oatra.s quei~u -e outros iot::ress~s ; o.ra esp..';Cialmente 
pa.r& q ne o po•o co.tllolico, que c.nn·cg:.vn com "-' despe
< as da. i greja anglicana, ficasse baullita.do p:ua con
correr, :uf~ogar seus direitos, e livrar-se do ~o de ~e-
melhwtes t'O:>tril.uições. - · 

O SK. M~nTr~ao Cucpos: -Esta o.rgumcntaçr.o de 
V. E". é t5o curio:>a que eu n[o quero int=ompG·h· 
com 111eus apartes. 

O SR. NEkU.s: -- QtU\n<lo •e tratou ~1e equi1ibrs.r 
OU estender a. rcpresentoçf:o do jlOVO :~;\ez 110 ra::lo.
meDtO 'fe:!oolviiio-s~ out!':s q_u.es~õe5 S<ICU!.e'l que nuo a 
""rte e condição da liber<l.ad<. 

Os nobres .d"''uta.dos, melhor do que e_u, sabem q_ue 
desde a mesa ldade aquel.l,a. -representaçi'O era _mUltO 
mcompleb. e desproporcionada ~proteger llS Cidn<les 
ilt>reSC~~mtes e O! 'grandes ~ntros de scthridnde mdus
trial. Ho.vi" enc.1oprh~legios concedidos com longa. dltta 
a certas cid..des ou villas de que oqui <e tem.ftill:tclo1que 
depoia forão ecnhccià.:s.s ·por cidãdes ou vill:>s po«rts, 

' J>Ol"lllB tinlúio decahido cá sua. Ílllporta.nci:>., t inb-'i?: se 
tornado ·<leopo.,.oadas, ·ou eriio .. habitadas por ~a.m~tas 
pobres·, gente depeudent4 dos .~~es . prop!'etll!'so~. 
Quando se tinhüo concedido e~es pnvilel::ios nuo eltlSita. 
o gran~ progresso, não se conhecia alnd.a a gra:ndez:~o 
dá indllStna e popúl.ação dr. Illp;1aterra.; e no entanto 
pretendia-~e cinda l"'r muito tempo, TIO oeculo ·moder
no no •eeulo da. e~.vilisaçiio, prttendia· se· guardar e 
eo;ililutt ee•• fderequilibrio das forças activas. Contra 
cst& iDjust:iça. le,·mtou•S& o povo inglez .... 

O Sa. :M.un11uo CA>!POs:- E V. E-.;. nlío acha isto 
li~! . 

O S~t. N&uu.s: -Niio ~tinha em viçta eom n rcCor· 
mn·o principio liberall tinha-se em vista outros grun
dM mteresBe& do povo, e niio a garantia da liber<l:sdo na 
11111. permU1«lda e nca teus· elreito• politicos. · Tratll
Yll-88 do dar protaeçlío e alento :10 commercio c mllllu
factluaS; tratiLVS•IG de·alliviar O povo mg1~ do VM!""C 
de tnnto!l i:mpostoa T1!!'rovadoa·pera 'lciencia, eombu.tdos 
ou sul't®tado• <om fot'Ç1l8 do•iguoes no par~to. 

Cop.cer.U.tei que sejD.um ir.vor o gr~de impulso dado 
As.di~ersaa mduatri!IO para bclclicio de nm povo; mao 
compnolu>ndn•&e bem a. .força elo meu. u.rgumen:o. 
Qaaud.o so tlota de igualar ou de chamAr llO parl=ento 
a tept M<nt.açto qnc nelle !alto.~u, rer.urando a injllllt:~ 
e:r.c:lUaiío, pl\l'll. que.todas as fo!lteS <Ía P.rodueçno o _r!
'IUI!Z& publica. iodu 11$ neee!61.c1a.cles e. U>tere.tes SCJ KO 

devidamente di!C!Utido~, bem com!"'ehez>didos c av..Ua
<ios om lf(!n& dilferenU& rlf.I))O$ o llPJi>!ieaçücs, eu n~o 
eomidaro e AiiD vejo aqui. esee l:Wo politic:o.... . 

O Sa. !ll.laTn;ao C.crl'Os:- Eu acho um.:~ verdadeira 
liberdade. 

. O Sli. ~nu.s:. -E' 11:1 grande principio, sem duvida> 
pri:ltect.or dn. il>dustri.:l., do ~uunercio, da populaçiio; 
mas .DÃO é lllll principio e tri=pha por conecssiio poli. 
n,;,.; porque a protecçao,a. ~oo· gtandoo ml:enloses pódc 
se chr, e appatece sempre &inda' debai><o de nma.il>floen
cia que os JlObres .deputAdos n'-'> querem .sdoplar como 

. regimen libe~. Colllpreh=da-sc bem, ~neilte rentido 
<::,ue llftou. f~ e i=do 111illha.&:deàueções. Essa 

·:refomla~era opreparat.i;oeau'Siliar.bendico 
pam _as oonq'!lista.& etODomicas e financeiras de R.ober: 
P<!lel. , 

... ·~ ;:.sr. t=i~ , . se,~·ei~ nilo !>OS ser
:· .-çam ~ : ie e:nUt! .. nl>s te=o& ·t~ opuuues -ra.nada.s·de 
~;.de·.~~ ill~ ·eomo JIOS ha>·e
XOO!•.ie< ISOCCOlrer de sua att'.oridade para 'julgar bem ()1'. 

mal do projeçto .que •'!Stii e::n i!iscus5l'io, !! do ale!!Dce 
que clle te:n 0:1 ha. de ter na sua excc;uçiio ! 

Eu re.p<:i:o muito os harnens de est:sd.o do meu p!Üz; 
lllAS. é pro.cl$o .<;lle considerell)os que .s~ opiniões siio 
:lqtU con t;nstad.ns n a çamara., porque &elnpte w . resen
~:n da. situação especial em que .eado. um delles "" 
RCh:iiva colloca.C.o ; .<! umo. ver;d:tdil .que =pre confes • 
sa.rmos ..•• 

O Sa. MUTI~uo CA>~N~«-N'ão é de5ar par<>. elles. 

O Sn. Ntaas:-Ncm ps.r:t ninguem. E ~~prorBito o. 
occ:uilo pa.ra tornar bem saliente a. injustiça e n '\'io
lencin oom que elgt>Ds nobres deputados, e aind!s hoje 
o nobre- deput<tclo q ne fallou, ~" atirõo contr~ nquc1lcs 
dos :~ossos h omens politico• '1116 em ~l'll:l époc:. n«!itá
riio Utn<\ doutrina, e cep<>i• pelo e<>rret dcs a.nnos, pela 
!lpteein.ç:io das circ"O..mbta.nci:ls do r-aiz, tt"atio de me
lhor:Lr um systcma, ele s.dopt:lr correeti·;os neeeEsuios, 
conh•ddos pela w:çf:o do tC'tllpo. 

Pennittio os nobl'llS deputados que en i.ruista nesta. 
observat;:ío, para que nüo continuem ~m tanta vehe
tnencia e tn.nto azedume f:ill=do ness« inoonstanci:t 
dos bomem politicos, ncsoa c:b:unad~ versatilidade de 
pTil>cipios, de systema., só porque em uma épocà dada 
:1cloptou-~ ontt'O 'l"e se quc:r p<lr em melhores relnç~ 
com o estado pre>ente. E••a muuança da opinlilo bas~n
~ nas circum•tanciao vnri1wcis do nosto palz, no me
ClllliSIIla d:l no•sa org:mis.'IÇAG roc.ial , na ·propm con · · 
stitnlçiôo, que 110s manda reunir aqui todos os · annos. 
E , poi•; podetu al~s hom~ns, tendo adoptado C<!rtllll 
ídéaa, aceitar depoiS outr~ conMdBr"'ldo as alteraçiles 
e eollStant~ neeessid e.des do seniço publico .... 

O .''SI'.. M...al'l:llao CUU'GS a5. um aparte. 

O Sa. Neln As: :._ O 11obre Üeputado rende homenn . 
gem á. Jidelidaile dos meus prwcipios e dos meus ami
gos; .l'OU· IIluito fiel a e~ -princípios, como.os 11100& 
amigos,: mas ·nlio_.pense o nobTe d~pute.do qne _quero 
privilegio · exclus1vo 'de•~e nlto mento: como ·prOCedo, 
procedem todos os membro. desta easa ; cada 11m me
rece a. ·mesma justiça; suas tendenei.as, stJ.aS mllllifes
ta9Õf'• n~ podem nunca ser levada& ·n ml pal'te. 
{:Apoiado.t'.) 

O Se.. MAD.'!IN&o C-~.xPOS :-V. Ex. tem D;luita razão; 
não exp'robro neda cllito. 

O Sa. Naus:-Os nobrea_depll~~dos sabem qual era 
o. opiniiio_ e:<periment.ada de um hotMm · muito ~por
t &Jlte-que fo-z; grande figun =n . F~a, o Jnqne Pas
quier- E' o mellior . systema. aqnelle quo ~a da 
ap-<eciaçii(> w eireumotandl\S actuaes .do p~piniül) 
dcae8 homerc notavel, e opinllio .. .muito segura, muito 
j:nstil\c4da. 

· O• nobres Jepntados que tratãtiio · propriamenw <lo 
projeeto ·:fiurilo Tariu considerações, AS quaes t enho de 
referir-me nesta oce:ui:10. 

O 110bl:c dep11tado, a. qnem agora techa a bonrn de 
dirigir· me; ell.tendRn que ll-lei dos círculos era. neetossaria, 
er~:'lcl, porqllCl o eorpo e1aitoro.l. exerda. a •n a 
li ' " ou •uua pres!iio i:ü o.is·oerta. oobro· o oca 
eleito. Ea.ta o~o do =bt:e deputado &.quem respeito 
ml:ito nos põderia levu ·.a. tantas OO!l!'iderações que 
nll.o !ei .so o nobro deputa.lo jlOderia. resistir e · ~usten
tar-ee nas suas convicções. Com ell11 en vejo et.Sa. outra 
prima-irínlia.,· a. cb!UilW op~o dos mandato~ impc
n.tiVOli.'EnU>ndo pelas po.l.avrss de um nobre deputado 
proferida!! neota " asa, que elle quereria l.evv a · p ressilo 

·e o eorrect:i.o C.9 corpo eleitoral Bt> p<>11to·1l.e um man
dAto imperativo. · 

O :sobt'll deputado sabe que a doutrina da. pzessão ou 
do ma.ndnto unpera.tho (porq:>e -e~~teDdo ,que dovo li· 
ga-loa) ~ria. fatal, eneacieana níio s6 ao --p-roprio de. 
pntado mas ao !l<'rpo cleitoral_qne _o tivesse e!C:olhldo_. ~ 
o deputado eleito tivesse obngB.ÇBO de ~onaenu"&e em 
certas raias, em uma cer.a esphera., .se nunea sshisse 
dahi, se cumprine o seu monclato; ou, para me SOl'Yir dn 
expreso~o antiga da·const.ituiuto fnu:>ceza,-$e.=pris.e 
"" .~ttt.ribui~-ões do seu quaderno, porque entiiJ seria. 
pteciso-,on e ·e>Silll attrib~s e· deveres vie6eem especi
~ ·~ ~ n.m ~o quadamo imposto e confiado 
pelo<-«lrpo eleitoral, deve cOnclnir.se, e O· nobre depu
taà() h\\-~·wooorda:r comigQ, qna u.mbem o curpo efui. 
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toraf íuiarla , inteiram_et.te preso·; niiA> ~ia de.ligv.r 
seus votos deste Gandi-dato, uiio. poderia. variar SUA es
colha. 

Véj~>, poi., o nobre depntado,' qne co,;equenciàs h
nestas resultilo &. presslio e =<isto imperativo, D.cando 
adulteJ:ado desde sua orif:em o caracteMJ.oeral do sys
tema reprcsematí vo nas su.as · relaçõe;J entre o elcilm: e 
o ~eu eleito. 

Sr. presidente, os nobres deputados sahem, porqne 
~Ao muito lidos JUl· hist.oria antiga.e moderna, que· 
~uscitou-se nos ultimos tcmros do l'einad.o d.t! Luiz Phi
lippe uma quostZ.o muito séria e gru.Yc a respeito dos 
mandatos imperativos. Sahcm que trnt:wa-se de um:t \irra 
da! legitimi•ta..!r com alguns cnndidatos tC[mbliean~, 
de cujos nomes "!!:ora me não recordo; para que fossem 
es~ ultim~s eleit~s. pe_los circulas nos(!,~ domin:J.víío 
as in.fluencJ.a~ legltlllliStas, com a cona1ç~o de aceita
rem o seu programma, cujo. parte ·principal se·Nferia aó 

ensino religioso. Sabem mais os' oobresdeptttttdo•· qne
db~ssão que·se·Je~antou lta'--re!peotiin cam,....; sobre 
esse· negocio chagou-se- :> cottel"irlr qtte a eleipo eru; 
'nulla, e que não podi~ OGr <econhido. pela mestna. cama
ra. S& n:;.,. me engano, foi e>lt:t " sol"''ão• 

Esta questiío deixou em Franç» tamanha; impresaiio, 
que na constituição republicana de 1848 foi inserido o 
nrt. 35, no '!na! se deteoninava que nenhum deputado 
podia aceitar o rn:mda.to imperativo. . . 

O. Sa. F. 0CTJ>.~1A-:<o:-N"mguem. sustentou o-mandàto 
imperativo: está. levantando um castello. 

O Sa. NE~IA~: -Eu que-ro . dei=r bem esdnrecide> 
nmtJensa.mento qne ~s nobres· deputados té!m aqui en=

. dado pot vezes. 
Nüo digno· as· nobres · dcpu:tlldos ·que e-.;to11 co1"baten

ao prol>Osições que niio foriio aprese.otadas nesta casa, 
pot"lut jó. houve quem por ~rte da o('pooiçso aven
tasse: a doutrina- d~ mandato imp~rativo...Propollições 
desta: ordem tão O'VeosaMIOS v~da<te;m, principios.par
lamentares não devem P""•nr desaperceoida,s ; devem 
ser cuidadonmente examinadàs para. que· fiqnem afi .• 
na! aceitas on rej"eitadas solemneu;ente. 

Etl" emloDàero·, Sr:-presidmte, qne o po,.o que no.- clége 
te::n o direito de :fiscalhBI' a-nossn,..,onducta, qtte tetnos 
uma g<!Ul<le respon:;nhilld:>.de para com o corpo eleito
ral que -nos lXl-IUlda a esta casa-; wu' de. vemos. tet 'llber · 
dade de acçlio pa:ra bem representa-lo, f>orqua estamos 
e1n wn gráo elevnaa desde. que merecemos seus votos 
e sua COI!S!nça; patqilcrvirão" e itt!g~ão'qne e!!tltvamos 
nas condiço~ de zebr os seus ·diie1tos, de' cnrar de 
,;nas neciessidltdes. (Apoiador.) 

No aiuste de contas, <J_li:mdo, finda a legisla_l:'ttfn;, I!S 
urnas t!vetem de pronunciar-se, os·nQssos co:lstitllintes 
veri!O se desempenhamos o noaso mandato, e "Se devem 
continuar ou retirar a delegação, conforme o jllizo qne 
f~L>znarem. N"~ posso entenner· o nosso· comptonrisso de 
outu. mlllleira. 

(lia lti•~•os apar~et.} 
Entiio j.á os nobres. <leputados oonoordão qJ<e os cir

culos como eÜAtem pels. !oi <le 1855 niio po~ p.or =• modo· 58t defenaiaos com vBiltagem. 

O sa. ltJA.ll'I'INUO C.urt'Os:-As. nossas opiniões não 
têm-.ns.d~·com o mand.t.to impemt.ivo. · 

O Sa. N~auJ~> -Se eu me · !osoe apresentar ·a· um· 
citculo· dando-me por liberal;- ningnem.me-acredi~-; · 
c quando me acreditsssem, sua afina,. sua- palm'a.- Mas 
Ee· ~- fizes!e damo esres <h!pntitdOR ~ubllcsnos que 
m~i~, se aceitasse ~~ propoamma. ~ntrarlo é: 
llllnha se1ta; aos metllrl•nnmp•os,-se mll Stl)31tasse des
gr~ente' a utn l!llm<lato: <lesU.. uatureu; tori9 
olíri~ de níio'afa.star-me delle; seri&-até ponto de 
hoiU:l =pn-b & rüca. · 
· O Sa.. F- OCT .. ,-u:.o:- O conb:ato Íoi tiio ..-ergo
nhoso para os repttblie!Sllo~ como pal"' .:.~ legitimists.s; 

O Sa.. NUI.U:- Sr. presidlmte, o:~ deptltado-
pelo•Pati..... . · 

O Sa.. FUl<co- :DE Aulttlu.: - E~ton· aqui. 
O·Sa: Nuus·:- •.• declarou-que es~ tefonlla~ 

l!diantau; qllll o_-abll80.estava em-cratm-~ ;. qna 
11.ad.a :;e fue11do em benefieio da eleição pnma.ria, ne· 

I 

j 
! 

3!) 

11hum11· çnnta:;-em ·se oOnsegul:l; c q_n~ nlo tendó p-ro
posto " co=õ.o o correc::tivo d,. elei>çüo directa, os 
yidos ynó~os#:na·;eleiyão pet:nane~rião ·em .ttJd.aoa su~ 
mtew;tdau.o •••• _ 

• 0-sa. FJU.~co-m· ·Aocmo • .:--,. :t\ão fni cu quem:dis-.e· 
ISto. 

O s,. .. NnrM : - Eutiio quem nostm argumentou foi 
o hom:adu Sr. Laodulpbo. 

0--Sa. LL'iDULt>Bo: -Apoiado. Fui eu mesmo. 
o·sl<. NEzu.s·:- Sr. pre;idcnte, nó• ~!J.be:nos que P. 

cl~içJo prmr:lria ei!tro nós é :l origom de todo o· podor ; 
não wi que mcThoramento poderíamos truer a essa 
eleição, 

Aqlti ninua me dirijo . á parte liboral d:~. camara., e 
peço-lhe- que me d.ig!l como se ganntirl melhor a li
ocrdade da cleiç~o primaria. ; com u restricç~o ou com 
<:> alarg=cnto. do oonso ? 

O Sn. F. OcTA. VIAJ'ID : - Eu uceito a constituição 
tal qual. 

O S1<. N".,.r.$:- O <l<!nso é e. b~se de toda.~ as co=
tituições do• paize• ehilisado~ : a Ft:tnça apeua•, como 
os nobros· deputado~- bem· o &a.bem, apresent.on uma 
triste e=pçiih em 17':!3 e algumt~mw ~m l84a'; Fói":t 
desse ·cns~ o ·cen~o · on IHa.p~id.ude, qne é a c:'<!'tessilo 
propria de que se scr--crn os escriptol'e!, é a liase de 
todo·o d:ircito p<)Utioo .. -Na noeeu;.:omtltuição ~tounbcm 
essa a bll.l;e aâmittidJI. . 

O censo, como !illo ignoriio os nobi'Gf.. depntao:los, .f<>í 
apuradO por 'll.mt. camara lib<lral d<:> nosso p~ ll<>-tegi
men el.;toral"d.. !ai. de 1846. Este canso, na opmllio de 
ulguns, o não sei""· na dos nob:-cs. deptltodoo membros. 
da., opposiJriih, e um. Ul-M, \)O"'!_U~ uma, parte de> SCll, p;.t• 
tido '!1lllr quc·unia..porçüo mnior da. populal'iiõl interve-
nha nos negocio& !'1lbllcos. Nlio sei &e tollos os nobrm;. 
deputados estão d~ a.ccôrdo 11- ~p<lito dllsta doutrin._ 

O s .. _ L.u<Dm:Pno' -A cle:;;ibl1icmcio se estende ou 
se. contr!\he na proporção da C!>ilio~y>LO do pai:.. 

· O Sn. NEnr~'-Na !oi de 1846- deu·se um. ~e 
l'tl."'o, e ;1m pas~o insu•)?!lito, p::>rque proéodeu <12 nma 
cruna~a eminentemente libcrll!. Peln intellig.,nci& dwia 
a ecse artigo e bose conot.itnoioual augmentou-se o 
censo ma:rce.do e admíttido a ti! A.quolta ~poes, e ·para 
is:>a tomou-se -a.llUleda !ort.e al.tvlllld0•86c ao. dobro:;. os 
nobres deputados sa.bcm que 8. quaiilicuyiio ou o.- CllDSO 
=ifest~ o·s difTereu w.. grú.os do podllr ele_ctivo. 

Orlf, se os nobres dep11tws entendem que é pos.ivcl 
melhorar a dciç:io primari~ pcln restricyiio do ce!lSO, 
diglo-o com franqueza, o a<loptemos o prmcipio. Se 
m.tend"m que é-preci!IO alatgn.t o <~e!l~(J" o ch~ parte 
maior da popnlaçlro parn intervir·noe ncgocios-publicos, 
ctigi<c.· claramente ;. vamoa. dlsc:m.tir estes dons- sy~temas 
oppostos, cada. um dca-q~ p6do ser vl!llta.j<>~=ente 
estnb_clecido, póile ter. va.ntagon• e inron~~YJnietltes. 

O Sn. FELU<t:o J>c ÁLXJIIl4 :-Ahi est& wna•- n=a 
·emenda a es~ respeito. 

. O Sa.;N~~·<--Nii:o . t.ive a hcnr~~ ele ver essa emclllà. 
G! Sa·. Fll/.\!lt-11 IIE l\L111t,I>A.: -A; ernmda tmtlt do 

cellS(). 

O Sa. NulAs :-Comprebendo qno os nobres deptrtll
ilo~ pertencentes â eocola liberal qnoirio cham!ll" utna 
parte maior do po~o ao exercicio do~ dlre!toa politicos

{Ha- di-~o• apat't .... ) . 

Então· os nO'bres·deput:Mos qnercnr que- el'IX'"IIIll pai% 
como o nosso se pmtique a theori&_do_ ~ llnÍ
~al'! Ennro~ pw! Poi:'"ventur& deee,iito: os-nobre< 

. d~r:rdos' t=sto=· o· e!tlldo· eocia.l!' O· Imfi:l:slrio 
nmv..,..,;al é ·nma·desigw<Idadêiniql1lt, ou antes é"o·_déS-
potimxo,da. igus.laâd<!; (:Apoi~)-

1 
. O Sa. F~ ns AI.:cmA.:-0 DObre depntado llio 

ouvio _o.. qu~ se- ~se; ui'ío q~absalil.tamecte.o 
súifiagioo~mivmal ., 

O Sa.·. Nnw;; -O.:nobres·depntuios nhem,untito 
bem., '!tiS' aõmen\e"UD•®firio h ~çio O Sldfragio 
n.ni vcrsal foi lld011_tadO em Fnmça eoM •• J.i.mitllç!io <b 
icbde; ;odos os Fnw:ues ~ cldl &wD tiDhio 
d.in:itos politicos. 
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40 SESS;\.0 EM 4 DE JULHO DE iSêO. 

O Sr .. F~.l.~co D& ALJlE:Jn:- Queremos o cen;o; 
mas não o censo alto. 

O s ... l\l:lllAS :-Peço lt Y. E;,;., Sr. presidente, que 
tcaha a bondad~ de mandar-me essa emenda dos nobres 
depnta<Ws. Esta. dontrin9. é muito séria e muito peri·· 
gosa, e ea quero \'er s. mllllilestuçüo solem.ne J.o• 11obn:s 
depntsd~ neste pont<>. Tomem a responsabilidade de 
S".Jas opiniOOA) como nós t-omamo-s. d:e.s nossn.s. Se os no
bres doput.ados querem voltar a.tr:it, se q,.<>n>m d~fa.;er 
aqu.illoque em minhrt opiniiio muito sabia c curlalment~ 
fez a le1 de 18<16, não sei se por t:Ll caminho poderão 
aperfeiçoar o no>SO systema de eleiçoos. A desordem e o 
vicio ha de sentir-se de um modo mah triste e fatal. 

O Sa. Fn..L.'<'CG DE Àl'.!U:tl>,l : - Isto) é outra qu..,tilo. 

O Sa. XERIAs: -Se lls nobres deputados I!Ulçiío na 
c:u;a nm principio tJo importante, para depois deixa-lo 
sem discuss::io, sem uma Mhes1io completa, não proce
dem com •inceridade. (Rulama!)lle> da minoria.) 

O· Sa. M.o.l\Tl!>H<> CA>~.ros : - Não encern:m ~ dis
cussüo por meb de alguma rolha, que eu su.ste~>ta.rei a 
minlul. emenda. .• 

o SR. N!OillA,S:- s~ os nobres deputa.do! querem vol
t9.r a um censo lllilis largo, eu digo que peiorão muito 
" "orte, o valor, a pureza e o proce~s.o actual àa cleiçri.o 
primaria. 

o s ... M.oB. TI:<HO c ....... I'O. ,:_o 5r. presidente do COI1-
se1bo i oi quem apresentou aqui essa opilliilo. 

O SR. NEBUs: -É possivei, senhores, que homens 
muito eminentes do nosso 1"14 sustelltassem, em· illife
rentes épocas, nn npreci~;;o dê taes circtunsta.ncias, tal 
doutrina ; :ro.as en creio qne nm pulamento, tratanil.o 
de ~preciar uma. questão tlo :;ra-.e e C01lf't'J.nente como 
e;tu, deve ent>:u- em todos os •=•• e 8Delys~~r todos 
os rcsnltados manüestos ereeonditos ctuepcdemna.scer. 

O Sa. llfAR'I"INllo C1.nos: -·E, i.s:;o mesmo o que 
nôs quer~mos. • 

O Sa. FRA!IIco DE AL>tt:JD1.:- O nobre deputado ji 
1'111 a emenda que pedio? . -

O Sn. · Nur .. s : -· A.inil.a n.iio; mas vou lo-la. Os 
nobres deputados comprehendem q.ue este ponto merece 
:Ugnma p.au.s"· · 

O Sn.. FRAl'lco DE Àt.>IEID.I. : -Sem duvida, e est&
mns promptas a onvi-lo. 

O Sa. NEBus (depois d~ ler): - Então ficamos de 
aceôrdo ~ue os nobres deputados' querem . voltar atrás, 
recusiio a anteridnde da lei de l~. 

O · Sa. I}IAIITINllO CAJIPOs : - Para obedecen:aM a 
opinião do s~. presidente do conselho. ' 

·O Sa. Nen•.c;. - Niío creio na sinceridade da de~ 
cla:raçiio que o nobre deputado ae;rba de fnzer. 

O Stt. F tU. .. co DE .ALw~m .. ' -.Ao menos neste pont<> 
<\eompanhQW.os 11 maioria, não querendo mais o. lei de 
1855. 

O Sa, N~BUS:-N6s n queremos Mtn a presente 
modifioação, que nito volta para o systen>a anterior. 

O S11- MAllTI!illO CAnos: - V. Ex. está muito co
herente. 

O Sa. Nnus :-Ora., ~ ~ob= deputados que qu~m 
g=tir a liberdade pubuca, tnas que ao mesmo te:n11o 
reconheeem a nocessida.de da intervençiio das capam
da.d~ el.eitoraes do nosso paiJ:, niío sei se .vão direito e 
caherentes'no seu caminho. 

.Amda ha pOucos·· dias q_uati todos os nobres depu~ 
ta.dos, apres<!nt.ando suss idéas mais· on n>.enos hõeiacs 
am. defesa dos circnlos sillgnlares, reconhecêrii.o, mais oa. 
menos goralmenee, a grj}JLde imp:>rtallcia. da rigneza -e 
da fortuna. 

Ora, os nobres dtp'ti.ta.dos Sl!bem· que os elemenws de 
que 10e eompõe entre n6• o poder eleitoral são mnito 
varia.d01> ; Cllttiio neste poder muit_as classes de nossos 
concidâdiios q:ae todos devem ter a parte.çorrespo!Lden
te ao !;1!11 merecimento e CApa.eidade. E' pox e5te lado 
'l!le enmpre enc:lrar a q11estiio. 

h'sa.. M.utTil'nro CuPOs :-Apoiado. 

Os .... N,;BtJ.S <-E, pai~. os nobres deputados que en
tendem q c e o defeito d!l. elmção primana e<H. no "hs
t:unento de uma grrolde pa.rte da uosss populaçiia, que
rem Clltnlúmto por outro lado sujeita.::: ao,juizo menos 
seguro dessa parte a import:u1cia c ac;tividade da outra 
gnnde mru-sa da ns.çiio brazi!eira. 

O S.a. F. Oc,. .. vr.o.o:- O nohra depct.ndo qcer nos 
dll:!" nma bandeira que n6s n~o temos. 

O SR. :t\~Dii.S: - Esta bnndeira esti na ~menda que 
os nobre>. deputados m:tn<Ur~o à mesa; mas nilo que
rem que eu cüga. isto! 

(Ha dif!erentes apartes.) 

Algum dos nobres dCllutado• íal2ou na eleição dí
:reetn como o nnico correctivo :ao m~). 

O Sa, LANlliJLPIIO:- Apoiado. 
O SR. Nnas:- Todos llÓS rc<:onheCémOS que no 

estado !lCtnnl d!l nossa. popu!li~i!o a. eleiç;io directa não 
acliant.>.cia nenhtllD pa•so P""a a verdade do. mesm:t 
e1ci~o. Seria. =a coirll:lgraçíio, um acto l%lA!s confuso 
e desordena.d.o. 

O SR. Fn.Al<co n'E AL>ntllA: -Isto é lá com o 
Sr. Ss.ll<!s Torres-Homem, 

O SI!.. N11.nus. - Eu entendo, senhores, q_uc a elci
yíio em dous gr:los da. nossa co11.stituiyão é a medid., 
sabia, e frueto ela rns.is elaYada concepção .... 

O Sil. FJUNGO ·DI! AL!'IIEI:IJA:- Estamos de accí:lr® 
nisto. 

O 811. N~sr.<s: -Os nobre$ depuÇado~ la.nção i'tOJlO
"içoos contrarias, e depo~ dizelll que estamos de accômo! 

O :,s,,. F. Ocr.a.vu."o :- Aonde é que e<>mblltemos 
a e!eiçiio em do1111 gráos ? 

O Sn. Nz•u". - Qualld.o os nobres deputados fàl!_~?, 
aprQScntllo certa& idélll! ; chegamos aos t6nllOS po:<lt1-
vor;, rejeitr10 esowf iuélll!,·e upresent~o outro progr3IIIlnl1· 

O Sa. Fru.!'lco DE ALurDA:- Cada. nm do. mam.
bros da maioria é 'lne tem sua bandeira. diversa. 

O 811.. NEBtAS: - E~tou tru.tando dae co.asidaraçües 
geraes que os nobres deputados fu:er:Io P.or stUl ve~ e 
por seu gosto. 

o s~~.,- FIU.'(CO ll& ALII<Et:bA: - Isto ~CGllteccu com 
a mn.iorla.. 

O Sz. N&BlAS: ...:,.. Sc!nhores, aiDua com est>Bs consi
derações prendem-se outras que as nobres deputados 
tôm _a:r-resent.ndo por diverst~s vezes, e neste on naqnelle 

~ sentido. 

Aqui cumpre já ~n.r des~e augmento corresponden
te que a. reforma traz _no cor!'<! eleitor :à. Nós sabfa:ncs 
que mn"' restricçiio forçaJ.a tinha dado pre_dommLO a 
emas loClllidades sobre outras qc& talvez esth•essem no 
caso de pre.·alecer. Em parte era is<;o tendente a e'l'itnl" 
abuS1ls e acesso•, quo todos DÓs lamentamos e dese
jamo~ e"t4:par. 

o Sa •. MAil"l't~lilO c~os:-ApolOilo. 
O Sa. Nuus:-Mas COlllO os nobres d~nta.i.os r<l

eonbecem ~ co=rd.ill> qn~ a represent&Çlo do Jl= n;;_~ 
está jnstamllilte compli.'ISada, p;Jr'lne o nosso c?rp<> eleL
toral niio está repre~entsdo segundo .SllJ!S forças e ele-· 
meatos respectivos, em a.l~f!S provlllcaas, em ~gu,ns 
circnllls, em algnmas m,gnezi&S velh-71 e n:ód=s, de
vem COllCOrdar comlgo que est.a rt>odifC3Ç<IO qua vamos 

. fazer ~lei de 1955, pelo ptojecto de reforma, é n~·
saria e até liberal, po-cque os n.obres depu~ ~ao. 
hiío de <J.U= que D.qne!llos nesta pa.rte es~na.nos 
e prejudicados, a. exemplo do qne sc(ID.tec•:. c=~ o 
povo ingle<:. A~eím,. nós vemos _pot _tuultas povoa~oe& 
um progresso de indusma e ClvilisaÇão que ?S llQ res 
depnta.dos todDs sabem avaliar. E,-poil!, é pitelSO atten
d& ll estas condições ·psra esta.be!ecer uma bwse ~por• 
cionsl e con-e•pondente, ou a, jnst.e. prepondel'!lllClS. .de 
cada uma :aa. elei9iio Snal. 

E,;te systerot1o é tr.o nece•sarlo que, ~e e11 Jlâo te'!'css~ 
o ahnro, entenclo que deve;>=o• _respe>tar IUl snr; mte
gridade o auginento da wdWitria a da po~Ç>IO nas 
pranndas; m11s ~o temo <?S ex-,c:>• ~ue )~_por a1gll· 
!!UIS V"..Zes temos repro•ado, Julgo que e !lree~o algunl 
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pandeiro. AMim,. a disposição do projecto Wtll"cando 
este waximo é iDdi•peDS&\-el. . 

O Sa. MuT:r<Ho CAJil>t>t:-;- A!!Oiado; sE.pal\!·â deste 
projecto, qne eu vow por ella. 

O Sa.. N~~:•us'- Até lembro-me de nmt> emenda 
apresentada pelo distinc~ deputado. do R!o-Gnmde ~o 
Snl, que, niio podendo por e!I! perfe1ta corre.pondet:.01a 
a corporaçi!o eleitoral de um eir<:olo com as suas forç» 
electiva.s, quer ,.., menos, no easo de du~da, q~do 
seja o numero impar,.qu~ se augme:>te m= um cl!l•~r, 
e nii.o tneno• um, <:Qtno d1spõe o ptOJeCto da comnn•suo. 

O Sa. J.<cJS1'IIO J>P. ME!<DONÇ." - .Apoi:.do; antes 
mais 1liil do que menos um. 

O Sa. Nuus: -Outra medid~ tambem pnrci'll, que 
muito c;oncorrerá. para resmbelccer a competencu e ma
nifcst.açiiodo vetdri.d~iro voto, é a di,·isiio dos eoll~gio• nos 
diffcrer.tes círculos. Sem duviàlt que o esta-to ac:tu.al. a ... 
nossas distsneis.s de,•e ser· mnito considerado quando 
deaets.nnos qualquor refor11>.a. (Apoiado•.) Um paiz de 
vasta e.s:tclls&o niio pód<> •er re(;ido por le.s (\ue >:cgem, 
JlOr e::ten>j>lO, no pe~ucno reino d:> Belgica. Faç'!l"os o 
direito eleitoral eífectivo; n~o o tomemos ill11Sor1o pelu 
abandono, incOnlF~tentc pela.. substitui~õcs. • 

Já. os nobres deputados têm por "Ilhas ':o:.~es c1?do 
esse c~ntrt.cens'l que se d! nas noosas 1:CUillue<õ elelto
racs. Hoje vemo• qne o corpo eleitornl vem o:ppo.recendo 
falseado, incomplct~, e menos notoris~do com quebru 
de seu prestigio e ~ legitima i.nl\uoucia. E ú. prop_o:;
çúo que so forem difficult:lndo as llOSS$5 co~a:1.s poli ti-· 
ca., á. proporylio que fur crescendo o trabalho do corpo 
~leitora!, mais sed sei'> tido o mal n01> decadencia do r;ys
tema, ~ n n.rgenda de elcva··lo no s~n pesso::l, no seu 
caracter e 'dignidade. Bem o com_preh.cudemos todo• 
n ós, que.ob!>etvB.mos os ru:to> desse drama. 

Actnalmeute os nobres d,eputados, zelow~ como oii:o 
pela verdsdeirtt c ·genuina reptese~~tação nacional,. sa
bem que pelas distancias e diffictllcl~des os eleitores que 
oiio mrua proprioa para represcnta.rcm a opinilic de. sua 
loeoliae.de, canss.i!iis e neglí~ente• , dcixiio-se ficar em 
suas ~.,~;.,; o de>;gosto, o tmbalho, os incommod~. têm 
arredado -muitos caracteres b.:ms d:J.s Jut"" politícas, 
dessa actividad.e enfadonha e necesso.ris. qne custa mui
to. Trabalhemos, senhores, para: qne o eleitorado nito 
se amcs(J.11inhe,_tollllllldO· se pesado seu e:.<.crcicio ; e niLo 
se eormmpa clesvirtuando-se. 
· Sr. presidente aecmpanlum<lo nos nobres de(lutados 

n$S considera~~ que .fizeriio a respeito dos CU'culos, 
comparados eom a lei qne se trata de reíom:.nr, entclldo 
que a lei dos cil cnlo$ singulares tin \ta necessidade de 
um novo ensn.io da moditieaçiio 'lae é apreseattul.a. no 
projecto que dis~utimos. C~m ;o e"tensão dos círculos, 
com a fusi:i.o ddles, "em l:nws hberàade para o \'Ot3nto, 
mllis. liberdade para o eleitor; a lut~ é mais folgada; 
nüo apparecer:l.ü o s mesmos ex~.,nos, as lDesmas coae
çl:ie•; Dii<l E<l appellw:â tanto psr& o desaggra~o il!l.'l 
duplicatas, que é frequente rocnrso, c mal que l'ell
timos na. eircnlos $ingillares.... · 

O s ... :t.!a.TI,.no CAIIlPOs: - l•to é já velho; 

O Sa. NEnus:- O nobre .deputado sabe que nas 
an!igas eleiçãcs npp..-recia uma ou outra duplies.ta; 
sabe que eo•e desaggravo e eoznbinoçiio niío era ~ 
vicio eapital. nu antlgns cleiçües ; xnas liB pequena. clr
eumacriPÇiío d!- !!e limA luta ~·morte,. e a s::lvat;ii<> es~ 
mnita.s vezes Dll elei9ii.o dnplA, e neste caso as dupli
eatns·forjnil&s no meio dos e:<cesw! e violeneins servem 
pelo mtmos para .1ln%lullu r~ acto solcmne do povo. 
A. minoria qne Dão póde vencc:r, que niio pódo,con
quütar, .. recom !!.O eeu d~avo c;C!l"!_?, e aa dup~· 
eatas. uanstomiio " ~dade~.ra apreeu.çoo do mercel
mento eleitoral. Na. eleição mais ampla vem iznal
:mente mais liberdade para o dcputsdo; e nós de....,mos 
~tabolecer e a.cs.ute\ar quo a cl.eiçiio seja de modo que 
tr~~g~L maia liberdade para o n:pre>entaD!;e da nação, 
ponto esseilcial. e doutrinA Eii.a, que niio póde variar. 

.Além destas ecmsideraç<:ies politiea.s,os Dobres deputa
dos pert:üttào que eu entre ~m alguns segt"Ed05 da or
ga;ll6açiio · actmll do llOS!O systema elei~ral. Sei que 
tudo está c1ito; mu os DObres deputados tenhão a b ou
dacl.e de OUTi"t nuús algumas con.siderayões. · · 
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Quando nós erear.no• um bom svtel:na parlsme:J.tar 
entendo que todas as opiniões po~&.as dev4m •er re
l'resenadas, assim como todos os intueose~ do pa.iz;. 
Compsnndo a aleil'.iio de um cirC1:1.U> com a. elciJ.~o de 
tres eireulos rettnidos , a vau~agem e o. prefuti:nait. est:í. 
para esta ultima. Trata-5e dos grB.I'-ee. inte:esoes na
eionaes,e n.sinl compl'l!b.Cildemos o .=nltado da elaifio. 

A eleiçiio por um circulo offereec um deputadt;~ 150-
lado, a eleiçio por tr~ circulos o!fereee tres det>tltados 
unidos; a cleiçiio de U%ll circulo é uma .apti~ oolada. 
:1 tlleil'ão de tr&.~ cireulos •iío tres aptiduesreunidas; :1. 
e!eiçito de um circulo hs. de ser muitas vezes o resul
taà.o de uma cornbwt;:io me.•quinha, de nm inte>esse 
ou fa'<"or pcssoV; a. elei«!o de tres circulos ha de ·..,r 
sempre mais disputw e meredda, mais iilho. C!lS in
tluencis.s legitimas, dos verdadtiros e grandes interes
ses do poúz. 

Supponha o Dobre deputado que se trati de um& 
gr:u:><!e qnest!o ern quê um circulo pôde estar em oppo
~ição com outro cirCulo • .As qbtões que intere•sl!o ~ 
nossas provincias,. ! nossa populaçiio em g~r:ll, const
derl!o-sa debaixo de muitos pont os de vist:l. ; iDtere>
scs agricolas, COCl!llf'roi!lM) jndiein.rios) a. decret~io 
dos imposms, es.•a porte tiio grande, """" attri'bnição 
lllClindrosa e especial que pertence â camara dos de-
putados. · 

Se nóe tn:md:irmos um deputado singulat , esse de
putado núo ter.S a a]ltidiio necessario. para 'bem repre
sentar todos es>es variados serviços, ao pt1Sso <J.ue os 
tres deputa.dGs retmidos e:n um t6 pens:un.euto, .no in
teres.e COD:l:num de t~~~a divi!iio maior, l1ãO de desem
penhar o seu maD.dato de um modo superio;. 

O S~t. ·F. ÜC"rAl'lA!I'O:- E' muito bom ~rg11mcntÇ> 
para a eleiçiio por provincia. 

O Sa. Nn•.lS: - O nobre deputado s:t!:>~ 'Jl!~ nó> niio 
tratan:os agor:t de comparar a cleiçiio pr,r provinc!a 
eom a. elei\)iio por ci=les .singulares. m:tS d~ suhstl
tnição ·dos circules sillgul:m!spor circulo• mo:s exten
sos; lliiO é preciso considera~ a quo>tão deb~ixo oe ou
tro ponw de vista mais completo, deb,~o do po11to de 
vista provincinl. Supponha o nobre deputado que te
mos UmA gt'!l.Ilde discu.ss5.o nesta CRT1l9.l"-.t so?re alguma. 
medida publica quB aífecta um, d:llls ou tres cJiculos. E é 
por estelad.o que devemosenc::rn.rms.is :ne~orm~_deqne 
nos occup3mos; ni'L<> se trata t:lntodcgn..,ntll ahne:da
de· neste negocio a idéa. de liberdade depende mms do 
p~sso, de outras condiçóes ;. trata-se de fr-l~!lntir 
a satisf~tçíio do.s grandes IlllCC.Std:o.des que o pn1z re
clama dos ..,.,.,.a.,. il>teresseo e dW:itos que o depu
tado do circUlo, ou do trisngulo; ou da província -.em 
dcírnd.er nesta casa; é ~ este pontó q!lC chamo n. 

. atten\)ão dos nobte.. deputados. . 
Supponh:l-se, eomo~ta., qne se.tutn perante ogo•·er:to 

ou na csmara de uma grande medido. que afiecta aos 
interesses mnteriaes, aos interesses eommct·eio.es e agri
colas , ou aos interes!cs eeonomico~ de um:L certs eir .. 
Ct>mscripçi!o dada : o deputado que é só 1 isolado, t>ão 
tem prestigio , a forya u=s::rla para. faur valer as 
ueoossidades, os interesses de seus constituintes ; mss 
o depatodo que se apreser.tao.qui fortificado com o au
:illio de dou.s comptuiheiros representa CGm ontro. força, 
cóm outro pres:igio esse. gr:wdes int eresses, e o• :ailvo-· 
gn com outra. efficaci:..... . . 

1Jx ::>a·. DEPUTADO :-Entã.1 é mclllor "represeritaÇ":io 
por província. 

O Sa. N nas : - So ~e trata do dep:to tadr perante o 
go\WDO, a mesm:~ de!ignaldadeJ e o resultado. conhe
cido a mesma forçs o vo.ntagem para um lado, o m<;s
mo desfavor e aellllhamento por o:>Ut:ro lt:<!o. O deputado 
isoladu nEo merece do·govemo "mesma c.tte!lção pam 
os interosoes da. · pro,incia que mereeeri, por e~elllplo, 
a rçuciii.o de ~ âepntados. · · 

E' assim que sustento; e os aobres deput :t.do. devem . 
considerar a reforma ••.• 

O Sa. F. OCT ... 'I"W<O:- A pressão .de tre!. s~ du• 
vidà é maio>:· qúe a pressiiG de um. 

O Sa. Nnu.s : - Niío !> P=!iio, é lute..":\'ell~io I:)lUW 
logitiD.lll dos membros d.e UII:"-. deputação.... · 

6 
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Os ... F. ÜCT.t.'ll.Ut>:- Se diz que .: ~intervenção 
àe in~es~··· 
' Q SJL. NPUS. -O nobre deputado vsi ou'Vir nm:>. 
c)'b~ ··que iu.ço nestel>Qilto; estou n'uma ~· de 
consid8ra~ que os nobres deputlldos me pe=~o 
que contiuue ; lllio hei d\1 tne ~ne...er dessa p~o. Se 
8e tra.tl> de advo~r grsndes mteresaes ~e um"-e~um
Sctipçiio per.mte o govemo, ctesee a unponaneu•- do 
deput:>.do, a effica.cia dos sellll pedidOlS mui110 legitilnos, 
m uito dignos ~e ; .eu 111andnto, Ii~"'?o• !'":! n "!" 
respectÍ\'11 piOI'lllCla, p,.ta a sllll. respectLV& dtvu;ao elet
'tqral; esses pcill~ crescczn <!e lznport:wcia, silo atten
Ji.aos e satisfeitos. 

OS.. F. Ocr,;.lul<u:-Tenho muito pr~er em ouvir 
isto! 

O S11. NEilrAs:-Agora di r -me-hão os nobro• deput:l.
dos :-Actu:Wnente a clsl ~.;,,, por circnlos n~o t:=stor
nou C$ta :illiança dos depnt>«ios de'lllD,._pro~mcut.-De
claro fr:mc:~mentc s.os nobres deputado• que por ota es
~=os ainds no principio de ~D1ll grand&_carrel::-a ; por 
ora ainda t emos o -reoto das alliança& pollt1cas que Prol!" 
dcm as. diffi:re.ntes deputaçQes; ~&e perm3n~ ~ elcl
çio sítJgulur, ,. tendenein. pera o Isolamento esta :nstu, e 
Chegar li- Ms seas ultimos t~rmClS; C1lda. ®[IU~O.Sl_llgnlnr 
terá. necessidnde de concelltt'&t suas for~as mdtVldnMS, 
:;e nlio sens intere= iudindnaes. Se nuo ha eollisiio de 
interesses distiuctos será f..cil a uüss~o de cada 11m • e 
seu accôrclo. Devo nest:. occ<lSiiio confe= que pratí
catDenõ;a tenhD oboervado a forço. · de• t as minhas con•i
dera\'Õ<!•: com IXl<)us illu.r.res collcg"" por S. P:wlo, 
com ')ucm vi..-o na JWÜs ~treita :unizade e scntilnentos 
polltieo•, declaro que tenho vi!t<> a foJOÇ& de no~sa ul
lia:~ça Dii? só per:mte esta e:unnrs. _paraobtermos algu
mas pr~Vlden~1n.s que temos olbtid? 11. ,'oem de nossa 
pro'<inCLa, <:omo pera.nte o governo (ll) E•tado. 

L<ilnbro ao nobre depntl\do que :W:da c aDno p~sad~, 
ocenpando a pasta do imperio o homudo Sr. Sct'glo Te•
·seirnàc Mace<lo, trnta,-a-te d e nma gr.tndeestra<i&p:U:a 
a ~"<incia de S. Paulo, que t er;l d., """ Ulila das pn
me>ra.s e m:ü:; illlpottwltantes do Imperío. Os empre· 
za.rio.-para. lt.~axem :ivllllte a obra quexião om contrato 
com Wl condições llUlis lm:gn.s e xruris segQillS ; o go
verno do paí2, que tinh:l m~ta yontllde de S:l.)i!.~aor, 
reclamo; d3. imp<maute JliOVlXlCta do S. Paulo, ''9.-se no 
enbnt.o embaraÇ3do; porque em ,·cdade as estrodas de 
ferro se ~ multiplicadocntre nós, as g11rnntins yesiio 

• Já muito sob:c o th(l&()lttO; = a n~:t ~Dgenci~> era 
ti<o justa que eu o :roeu& illustre• collegas fomos e:u 
eommi•oilo •olemne, ti~o• mais de uma <!Onf~uem 
COIU o h onrrulo rniuir.tro do imperlo, e dQJ>Oi• d• discus
sões e ~~eret:da~ que. ti"~os. defendendo com to~o o 
:lfinco o• mte~- da provmea de S. Paulo,. ~bu:e
moo do hourrulo ministro a extensüo dos pnvilegtos 
precisos,superiore, aos que sa podiiio e:;perar. Com ~tL"S 
ampicioa, CD!ll estes f:wores, para os qUAes tenho a 
hvnr11 de coníessnr que coucorri oom roeua iU'IlStres col
leg..s, a estnda est{L em Eeu começo, c promctte um 
futuro gigQte:lco p:~r:. ,.. fTo"<"inci<~ de S. P;~ulo. 
. (Apoiado1.) 

Ora, s~poub:> o nobre ãcpnt:..do (ou tu •Crie de con
siclcrllçÕes que tÍl:lbiio em-rido tempo•, qac no• nos ~!:1 · 
:nos ilool os pel)> mate: h& dos "Degocior,, pci:Lne<:CIS!inadc 
d:> cleiçiio sinltUlar, pelo nnta~nil\rno mesmo, como 
àiase o nobre a:epnt:ldo pelo Rio deJo.neiro, que h.~ ele 
te~;ulter com o- teTnJO entre os c:tncli<latos de UI!UL m=a 
provincia ; supponba que, -em vez da .e -renn:idos, corno 
eram os, Clda um. estivesse ..-h-endo isolndo, sep:~rndo, 
hostills.ndo-:nos reciproc.uucnte, o que rncceder& mais 
tarde ou mais <>edo, permo.nc.;cndo os ~os sillgu-
lare6 •.• , 

O Sa. F. ÚCTUI.ll'IO:- Snppo>iç!io gntlúta. 
O S&. Nur.u:- N"'uo. Suwonhs.V. Ex. que retrs

tava em 5-- l'anlo, no Rio de Jaucit<l, Peruo.robneo, 
· :s.hill, Cesri., ou em qn~quer ontrll provincia. do dUIIS 
· em prezas colhendo de interesses dístilletos ao mestno 
tempo; uma afl'e<:t&Ddo a -certo eircul~,. c' outra dec-
t.ando a um o11tro : ::oatnralmeneo cada dept:t.a<lo isola
do haria de pngnar pela sUA empreza, h:lna de querer 
que-!oe~ 4nt>te o· beDend.o ~pecial que qaeria. f:u:er á 

~;ua localidade ;·per consequeDci.a, teria de trllbalharem· 
!ll:ttag.miSTIIO, em luta, em pura pad• p~n. -~· 
· · ~. por<!m, es!!.e$ deput.ad.os .: e5fuefse:m zt!llllld_?S ern
nlllllero ele tres, como te pmende agora, a questíio va
riaria. muito de face, porque ee no meio dos interestes 
encontrados o• deputadoa rennldos nio pndessem cou-

- ,;egutt a ooncessio das d~IJ~S emprezas, liarirro no me
lhor peruwneuto, n.o JDelhor aceõnlo, :mconheeer entre 
si qual a pretecçii:olllal8geral, mais legitima epredoru.i · 
nau te, e então, em v~ de •c hostili~ rnutuAlnente 
ellêS tres concordarião para que se obt ives&e do corpo 
legislatioo o ~n<lfieio TlllÚs commwn .. -•• 
O~"- F. Ocr ... vr.u<o:-Etres de um lado e tres de 

outto, <f.lere!ldo uma estrada.! Então vi- se para a pro
Vinda.. 

O S:o. N~1n.s :-~este caso· teriamos interesse !Dais 
lcgitl,o, ma;. •ocial; o'ln!llor, o mais importante, ha
vi& d.e pw1•aleeer ua luta .••• 

O Sa. F. 0CTA.vJA:so:- No ou tro easo era a mesma 
oonsa. 

O SI\- N~Íu.<.s :-Nio, meu C:ll'Q senhor. O nob•e de
putado :11100 muito bem que <!!!da. deputa.do da.ndo para 
seu lado .... 

O S11. F. 0c"r...-v1AI<O'-Cada. triwlgnlo dnndo para 
seu la.d<> .... 

O Sa. N~mA.:-Entiio desta maneira ca.d:i provlnciu 
vru para sen rumo, e o Imperio nüo pôde m&rcbar iliil 
b:~tmonln. Veja o nobre deputado o resulra.do a. que 
che;;araos. _ 

O s ... F. O c r.. vuso :-E' qne a sua a.rgiUilen~ftA;~o 
prova da mais. 

O Sn. NEnrAs:-Nno, tende a roosaoar a preferaL
eia elos tri:mgu!os aos eirculos singulnr.:•- !.lu v:l.tnos 
nind.u ·:< uma. outr11 consider~ol-

0 nobre deputado s:lb~ muito 'bem que mesmo no cir
c:nlo oingalaT pode muitas ve•C3 dar-oe a lata de um 
in~ pcsso3l. com um interesse ·DObre, generoso, so
cial; d e$ ta grande eollisiio o que re<alta? 

Se elle tem. de ~ar isOílldo tem de aa ... ogar os 
interesses mdividuaes ; ~stes pte...U~X:em. :58 tem de 
nurehsr de a<)C()rdo com tres deput:tdo~. ua lutado• in
teresses Jocaes ~n individuaes co<n oa ~de• interes
ses publicos, rião hesitaria, repito, bana de ~lhe: o 
illteresee publico ,; porq_ue entôo o deput:.ilo conta com 
o apoio no3ls larg o, oom outras con&íderaç<ies, colll ou
tTao vozes, com outras fr:.cçües que lhe hlio de fazer 
justiça c: teri>o de defenda-lo no meio dM collisõcs. 
(Apoiado•.) _ • • 

Sr. presidente, s. horg, est o. 8CÜou.tnila, e esta (hso::ns• 
slio se IIChA esgotada. Com'}Utlll.t<> po~a ser conside 
~ada po~ mnit.~s lAdos , porque os oràdateS d& . Cll811 síio 
muito habcis, e h&o de mstelltar & 5tUI porição rnu.it<> 
'bem, comtudo a cllscnssio dos pontos pdneipllll3 'do 
projecto tem •ido ex.uberantel!!elltl' trata.dll. 
· Os :110bres deputados argnmt:ntlio que tudo q_nanto 
~e tem dito 1úupeito do sla.rgatn~to dos cttculo• prov:> 
11 necessidade de voltarmoo a.> Alltigo S.vstema. _l ra$ 
de~ no~ 'l."" ...... ._. eoundna~ tem est.tbe1ecido 
a. prefere11eia.d-. liga do~; ci=\os.. E ' ue&te ponto gue os 

·nobres dcp!ltn.do& •c dcV<!tn ~~!ser•ar abAtendo-se de sc
toelli&Pte argumento para JD<US ••••• ' 

O ~!L. Cnt>:. "M.t.cR.\110:-Pois eu •on Úllnean:>i:Ute 
ptovincia1; ~ontent<>-me co>:n o quo me diio, porque .na o 
mo diío tnais, (Apoiados.) 

O Sa. Nr:n1.u :-Tambern cu. eonsiderh o .systeJna de 
eleiç.Qea por.~rovincir.s -o ma~ oonvetiicte; seJ:Upra 
!tu dest:l. oplll~O ; ~ cl.i.ll:o qne depois de fe~~ "lll!'& 
nform& C p rect!O Xll.al$ sfgo.m-llempo. de experl«:="-• 
Temo& de cottigir já. alguns ab!ll()a; _!~O& lU&ZS "!" 
es~.."&io .ecm '·oltarmos ao systeDla. antigo, para. que_ ~~o 
•e ~,que vohaxnos a es<e systema ante5 q11e a oplllUIO 
oe pndeo!e manifes~u, . 

·Conijamos e melhomnos ome~odo a.ctual; estamos 
uoe~-<las.ref11tlnss. Com osmt>~~qne
llio in!erido~ »e& te projeeto é . dB <~!<perU .que-teDh-.mos 
-~ ~-erdadeir& represeu~.naclonal. Na fmlml, le
gislatura aprecioremos . os effeito• da nova. -lei, -dce, >e11a 
correct:ivos que <I) -v'lo· ~perimentar. Se fúr pre<:Jso, . 
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adoptarell!os novas-id6ns, nth'os p~ineipios, theori31l ma
lhares, mais sineeraa, até chega...om~ AO dt.id<NJium de 
nm oyste<nacompleto e perfeito que seja respei~doete.-
IUmlente. · 

Sr • . pmideuto, tem·se dito qoe esta lei esti «>n..
.demnada, pel& opiniio Jlnbliea... Não-sei onde &em~
festoo. esta . opilliiio. O.s . nobres deput~s . nem na 
imprensa, nem pot nenh1rn1s. dM lllauifest.açõe$ re
~ da opiillíio, podem odlru- a prova de qno e!te 
pro:jec.to está condaalnado. . 

Eu poderia., ao counmio, lembtar aos nobres depu
tados, 9-ue to.tlto têm :f:Bl.l.ado 3.cerca. Ja rn.atera, que o 
pri!>ciplO q ae elles sustentüo, o p1!lllo e fórma. dos cir
Calos aetu.aes niio foi :~Ceito nem na ocea!ião e:n qua 
foi deereta.da a. lei de J sss: 

Eu. convido fiOS nobt"eS deputad0'5 a qWl obser~em que 
a opiniiio liberal de lllinha provinda, cttjes cbefes t<i1X1 
"ido ~preseatados col:llo chefes do p!lrtid.o naciollal, os 
S1'8. V<lrgueiro o Paula SouZa, nlm<'& acMriio boa. a 
eleiçiio por qrculos, A impron.s& liberal da pro,incia de 
S; Ptl.Uia muitos 8.IUlOS antes· .ustenton a dontrina das 
'incinnps.tibilld:ldes, e conjunctamente se p;'ODunclou con
tra a don\rlna das divisõ<:s circulares, at.é' j:Orqul' a opi
:c.ii!a liberal queria um campo ~"-'to, extenso plll"ll exer
<!& a sua.influeucia,e jo.lgava que os cireul.o;ali:niio:vão. 
_ Sinto que niio estej iio na. c85a os repreoentantes do 
partido liberal de S. Paulo, porque niio poderiüo dei= 
de testificar a verdade que acabo de·referir! • 

O Su.. Cktrz h!A.CIIAI>O~ - ·ll{nis effico.-.es serão~ in
C':lJilPBtibilid!ldes a.brgando-se os circnlos.·. 

OS&. Nu1~: - Tem-se dito que esta lei,; um con
tn.~ vergonh030 entre :.<:am= e o so•em o. Nilo per· 
mitta Deos qae seru.elhante injustiça, que semclh:mte 
offensa possão ter voga llQ paiz I (Apoiada..) · 

Eu digo, o,o contrario, que muitos dos nobres repre
sentantes que &e ac:ltiio nesta camnra, em relnçii.o ~ snas 
pro"<incie.s. e o.os seus· círculos fazem·nm verdadeiro sa
crificio de auns c:tndid.ntnr,.. certru; adopta:ndo estare
!orma. (muito• apo•aàos), porque tolvoz ficui du•idosa 
n s·u,. ~eeleiçõ:o: (Muito• opcna<!o•.) O f<lll proeedimE!IIto 
é rel!:lllaJ.o pelo principio que qtttt mllior çoucnrso de 
popwaçiio" e m:ú~ a•uh~ntica mllllifost.ação <U vontade 
nacional. :Nilo á, poi8, um contrato vergonhoso, é uma 
verdadeira abncgu.çiio ch cs.usa pessoal pelo sel:'liÇ'l do 
p:riz ; é honroso o ss.crificio. (N!Jitos apoia<Ws.) 

Sr. presidente, tem-se querido por força. cliamar a. 
terreiro a opjniiio do governo· sobre ~to. qnestiio. ~n 
decl:a>:'O a. V. Ex. por mim e por mens honrados auu
gos quo cste>mos no nosso •>..tema , e que n~o fizemos 
p:teto com o govcmo par!l. ~ot::.r J;>Or esta lei. (Muito: 
apoia<W:.) Se o ~"cmo yie•.e aqm írmeamonte io.zcr 
desta lel ques+..úo ae ~a.binete, dir-•e-hla. o que i' se tem 
dito em outras oecast<ies; dir-se-hia q,ne o governo fe~ 
<J.Uestão de gabinete py.ra eoa~r" mltlorie. da eCUlle.re.; 
dir-oe-hia que o goven>o, ._,,,.ndo nntúragar ne•ta.ma· 
teria, eutcnl!eu que ora preciso ligAr os ••u• amigos pela 
clcclaraÇilodoser mod!da de gabinete, e qne a.u!m umalei 
como cata. qne affecta a orgllllisaçiio p:~t1amenw do paiz 
niió '.li'& discntida c:om todo o desembaraço. Mas o 
ptejC!CtO. tem &ido cfuc:utido com h'berUde inteira, sem 
coacçilo e;o.emativo., o que niio G~<:ellden& se houvesse a 
deela1"8çiio de ser q_llOstão de gablll<lte. 

Os nobres deputado• que eomb .. tem o pr<~ject<:> o que 
I'Xigom 855& dec1ar-açlío quereri~o quo da approvaçiio da 
reforma eotlvosoe dependendo a vida do minüterio; 6 ee 
assim fosse, havlilo tl.e v_oltar 3S !U'IIIa5 contra o governo. 

O Sa. L.ui!.I!LPilO 1 - O que nii.o qnere1r.o~ 6 que o 
roinisterio tini de si a rosl'O!liabilida.de dos resultad.oa da 
reforma.· 

O Sa. NI\B\M : - s~. pw.idente, terminarei com 

poo.cas P'l!n=é . • • ·- ~,. ·.A. qnestao mm~ tmpo_rt&n.., pua ? go.'en:o· ·~~o 
ha~~a go-rerno poeS1Vele~to DO Pa.I_:Z que ww~
ta.~ o alc:mce oo. iníl.neuelll ·de uma mcrrma que miWI 
ou. menos wi a1fectar as bases aa representllçio uclo
nal ~do-as, porque o. goremo esU ligad~ com. a 
:sorte ela .caun puoli(!JI. Mss entendo que a· .e:nstenos 
do ~- n.iio depende. desta 1ei; sim·depend& ·deJla a 
~a.usa do pa.ir. e a <G~ prorriA de.ta cs=. . 

Qneremos d.otv o paiZ COU>. uma. liled.ida que <m1 

noosn opiniiio vai purlficu ;. el.oi?o, totnltl>do-a toais 
comrativel CODl Cla ·iD~ C :ae~idades d.u. pro
VÚlCl&ll e do todo o paiz:; queremos tUDa camara qn& 
sa .~to ~lc;&ds._. dC ~' e r-'""a dizer. oam 
úabqtlllZA ' · "\'1elll01 representar o. plW fin:acloa em 
wna ba.se sollda, fOra das , ~trigas~ locats, ~en~ 
de · coacçi>o e .em m:mdatos tm~t~o•; queremos 
uma eamua que ligada. aos pri.ncipíoa venlia n~
sentàr os in.tetes- mais elevados (opGia®t), não 
'1. pres•io in.dividwü desta ou caquella .potencia fo=
to, niio .. vooti>clo exclusivo. de uma it'a.cçõ.o despo
ticri., n:u:.s os inti!res&& geraes, os .pri.Jlcipios maia no ... 
bre•, as cõn<icções maio fi=~• qne reunidos tendem a 
dar tun ·c:u-lleter elevado á. representa.çiio nacional, li
'n.ndo·a eaf sna m.iôsio sublime dai e:s:probrações 
mesquinhas que tantas vezes se . t<:m, qu~ti.do lançar 

. ~hre t!St& mesma eams:ra. 
Tenho eond uido. (Muiw bem, muito btm.} 

', (O orador é comprimenla<Ülp"Or muitos Sn. lkputad01.) 

·: A diseu!S!uo fi ca a.diacb pel.s horn.. - SEGUNDA PARTE D.A ORDEM DO DI.A. 

Continúo. o. 2' d.i.c:ussão da. proposta do orçamento~ 
p:>rte robti,·a á. despezo. do ministuio do imperio, com 
a emenda imp=a. <U comlllis5io e outras apoiadas nas 
5ess<Ns an!ecOOentes. · 
Acha-~c p~ente o Sr. lilillistro respccti<o • . 

O Sr. F. Oc:ta-.'i:uao:-Sr. presidente, a esta hora 
:tditlilt ada niio ~e discute, conversA, se. E u peço licenl"' 
ao Sr. rninutro do impetio para <:WJ.Versa.t· CQUl s.-·Ex. 
sobre nlgu:mas quest.i.iel8 de tma eompetencla especial. 

A fonnula. do.' m.inha. inscripção, ~do a pal11.vra. 
eontr:utloi do orç:uneo.to, não toru. a. &1(!'lillo~)~ Utterlll 
de ho>tilidad.e. O Jeíeíto do regimento co~trange-nos 
a pedir .a palavra contra, sem que todavia tenhamos a 
intençio ile negar ao governo os meios nccossarios para 
administrar o p~u. (ApoiGdo<.} Professar op'iniõo.s l.ibe
raes nio é co11spirar contra. a ordem e .b om regilllen .d:t 
sociedw: (Apoiocios.) Eu posso cliver_iir do h onrado 
ministro d..:l imperio na maior ou l!UIIlor enensio qne 
se deve da.r na. nossa {órma de governo ao elemento 
demoeretic:o, pos54 mesmo divergi-r de S. Ex. na direcçl>o 
qne es tá claudo á a.dminiatrsção à.o pai:, sem que todu.
via nos !op3remos em' pontos cardeaes do eyst omo. 
constitucional .. 

Os progranunag n:t quadra que cotte silo escusados, 
n!lo e.•tat~à.o em lu~a ele111ent<:>s vario.dos : e vej amos. 
O que quer o Sr. ministro do impOrio 7 Quer S. E:.::. 
que condeDlileDlOS as resi.stencias illo~ ~ M~ n6& llS 
condelllllnmos. co o a mesma onergia. com que condem
namos as provoc:aS'ÕCS iUlprudentes. (A.poladoa.) S. E,;:. 
observe quo ltonwn um illn:;tra.do -r~tant& de 
provineío. do Pernambuco, orgiio antoruu®, j& pel4 
lo.ta dos 1111tigcs partidos, j& pela c.ooq>eriende doloroS:J: 
que essa lut.. nos trotail, OOnfcssou que os maiores 
adversa.rios da liberdade erlio ;l'luell~s qao .n PI'OCUravõin 
scn-ir sem modc.,.ção. (Apoiác:ic• .) • 

O que quer=~ S. Ex ? Qne respeitemos a :auton · 
dnde! Mas é isso um dogma liberal quo nio wmptc· 
h<:lld.o s.livt<~ mcullfdtação cls.o diversas opiniOO., nem 
o bom regm: ·n dA sociedade, sem um. poáer to:-vesti® de 
for,a para. glltMtír esses princípios. {Apoiado•.) Qnane.o 
S. E:t. flllla da a"D:orid.ade, naturalmente se refL:Ze 
&qnelb. s.utorida.de qae nasce da lei (apiad01), que oj.,·e 
com a. lei, que lile a! toch a força, o que lliO a sophis
nia" (AjoiaiW•.) 

O So.. Mz:nsno :>o mEBio:-E sts:nos perfcitamenre 
de seclirdo. 

· O Sll. F. OCTA.VJ~E(O.- Neste euo, t e :> lei n~o é 
ae:aão lL ultiro.a pal&vra da ~ação,: e.~ antorida.t!c é lilha 
dessa psl:l-rra, por que nzao a opltllllo.libri uao ha de 
respeitar s anwridade respeitando a let! 

O Sa. P.:rxTo llE CAIIIPOS; -Estou ml!rAvllidv 
'·o s ... !:". ·OCTA.vlA.tw;- M=v!lhado ~ · 
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SESS10 EM ts. DE JULHO DE i8GO. 

O Sa. Ps""TO J>Z CAXI'os ' - Slm; de ouvir doutrina 
tãosãa! !\iio sei onde está a nossa. dj.ergenci2. 

O Sa. F. ÜCT.o.Vu.:<o; - Antigamez>te as m~'·i
Jbas crio por pbenomenos estl"lordinarios;hoje ~n:ora
-vilha.-se por se ourir .1iur COllS:tS as D>a.is trmaes do 
mtmdo! (..lpoia&>s.) 

O nob~ ministro do iu>perio qu=â acaso que n6s 
reconb&Ç3lU()s o privilegio àe c<~pa.cidade e de prudencia 
psn alguo• homens cmine~:tes do nosro ~alz! 
· Eis-lihi tal.-ez um pont<l de divergencul entre mim e 

o meu honrado amigo. Pa.ran.Ss é uma dh•ergencia pe
quena. {ritada.t); mas talvez >eja profunda porn" naçllo! 

• S;. ptuidt;nte, Ignoraria a histori& de •cu palz o B.r:a. 
:zile1rc qoo '\'leste ,_tB ·ea•a n~g~r os Hn'iços rel~van
tes qne nos prestáriio esses bo11:1ens a quem -refiro. 
(Apoil".dD..) A luts. em que vivêrio com os cbeCes djs
tlD.ctos elo partido libcni! em <jlladra.s <lüliceis apurou
lhes os talentm, e e~funllloa-os a ri~:llisarem rom esses 
m~mos chefes em bem savir ao pili. Th·erao erros, 
Colll!Detl.diio abusos; mas n~>te m<>mento e.queço-m e 
dos erros c dos ab~o• para'" 1nc lembrar dos ~emços. 

Entretanto, se eu não me d~i>eo arrasta.r. por ess as pre
~enções dos partidos hlsto:ricos para fazer esta concs•:io, 
toda -.ia peço licença aos~. ministro do imperio para não 
~~trar optivil.eg?o e;:~lush:o ·de capacidade e prudell
c.:l do;.sa.s fort~ ·mdjvtdus.lidades. E n:io :ba llJn m.im 
re;>ugn<~neia fCt>Soal ne~~:~ preconceito hist<lrico · eu n~ 
!w;o mai• do que llcompanlutr o Eentimento pr~fessado 
por homeJ>s milito notaveis do próprio credo conser"<':a.
dor. Nós vimos quo á. fracçiio l iberal, nas duas cru;:u; do 
:parlamen~, n9.stes ulti:mos annos, ·se alliou um s:rupo 
:unportantísslmo de membros do pllrtido conservador, e 
~tre esses algmu qne t.iru o direi to de <e •cn tarcm no 
sacro collegio do• c&rdellef;. (Ri•ada•.) 

Por que r~úo, pois; eu n~o hei de ta.ro bem por lli.inl:la 
parte duviclru- de um privilegio cont-estado p~r um!l. 
~acç;;.o p<>derosli do Jlartido ao honrado ministro do 
lnlperio! .Por quuiiZio os liheracs biio de ser suspeito~ 
l'lesta materia, quando os proprios coill!ervadores diver
.gelll sobre o dogtna o não •e lllletn no s~erdocio? Não 
:nos di<s.e muitas -.ezes o honrado presidente do •·on
~o que havia neste pniz znu..itA illliStraçl!o, mait..'l 
gente nova que com " mesma constSU>cis de estudo, 
·com "mesroa ambição .nobre que tiveriio ee.CS homem, 
podem prestar tão bon~ 11<r.iços como ellcs ~ Ni<o está ahi 
<>.nobre zniuistl'o do imperio, que ha poucos rumos er;~o 
l~o «>mo eu, e r.ue, chãmado á supplcncin.llara a pri
:xneua ~~;;a de cardeal, tem-õe znostrndo digno dessa 
h<!D~a :1 ponto de cobrir já. com o sen futuro b-'l.ITet<> o 
lllllUsteno aetunl ~(Apoiado., • ri•adM.) 

O Sa. Pl:STO llt CAMI>os:-Vão pouco o. pon~o usnr-
}l:mdo as nossn.s pbrases eccle&iasticas. (81/ariàad•·Y I 

O Sa. F. OcT.o.nAso:- Ainüa obser-.o quo··c-s,··uõiF·- - : 
r aes niio podom estudar bem n a actua.Ihlnde ~ dogma. : 
~~l!.dor_. Além . deS~<a dissidenci:t que ll:1 nu lgrcja, 1 
CQtno a<:d>e1 de ponderar.... : 

. O Sa.'P•llro t>ll C.o.llPOs ~ -Dissidenci:t n:1 ;grcja!... · 
O ·Sn. F. 0a-ATIA...'<O : - Entende-se igreja politie3. 
O Sa PI:."To t>B CA~_s:-'- E ' hom e:.plicar. 

O Sa. F. OcT .. nA:-<o' - Além dess:> dlssideneia, eu 
tenho, uc·sees nltíruos dias, aprendiàv eousas qcc m~ 
:fazem susu~itlll" que o dogma perecen ou est:. 111uito 
al~cr~J.?. Óutr' ora dizia-se, PQr e:s:emp!o, q ne o gronde 
pnnclplO ~onservado-r era ceder :1. e:<JgtnciA de umo 
r~orn:.a <tUando ~a. foMe !'~nselhudA peliL alta razão 
d estado, pelo cltuno:r/.cblko, pelo estuao reflectido e 
col)vicçiio fortis~ima e sua nec~•sidndc e efficach. 

Pois beJn; o que nos disse hontetll o honraJo u-mi
:nistro dos negocio• esttn.ugeiros do tuinister!o l>arrulA! 
:o;,...,. no, que o i!lll.'tnldo pre>idente do conselho J.essa 
quadra. , um dos primeiros papas ou eardeaes da sna 
igxeja (hi/4rida4e) , tiniu\ OOh~rido a. Wll& medida qne 
clterava essendalmc"te o methodo eleit<lral , lliAl com 
.a con.;.cç;io esclar~:eidll .... 

. O S11.. P JJUJ<aoo: -· Prot.esto; en lÚO dbse isso. 
. O Sa. ·F. OcrATJAl<o: - Elle esta ..a convencido 
<li--nos o oobre ex-micistro dos Mgocio' estr:mgei: 
't<ls, q® esse niio era o melhor m~thudo de elei~o. 

) 

O s ... P .o.a.o.:<aos: - O que n disse foi que niío tinha 
aceitado nem repellido a id~ a"bsoiUtaiQent.e. 

O S11.. F. ()cu Ytuo: -Ma!> quao:io se nio ~ 
nem se npelle uma idéa. $0lutame:nto, niio se est& 
convencido das'la incffic:lcilt, nem da. bonchde da outra 
qne re prefere •• Entilo como se bz questiio de gabi:let.e, 
c de g11binet.e conseNad~r. perante uma camara comer
;adora~ O dosma.nesta t>artefi<'<>u alterado. (Apoi«daz.) 

Devo reeel!U'' á vista disto, que .. monna a.ctua.'l 
apresentada por mn uünis~rio da llleStllll <!Seola. pllrt<l 
da mesma. ir:e<oluçilo de cspirito. 

O Sa. MAu.rmio c .. : ... os : - Apoiado~ 
O s .... F. Oc-.: .. "'"'"'";- Devo t<:r e~se NC:Cio,não po" 

mim, mas pelos meu• clist:inotvs collej;IIS,.meiUbros da 
maioria da cs.sa, que, pel& fé que lbe inspira o lllea 
amigo o Sr. minht:ro ao imperio, ,. ndoptíiO com .a 
conSC!iencia tranqnilla. Tcnhlio cuiiWlo; }>óde ser que 
daqui a ::lgu:n.~ annos se diga t.lmbem que n.:>S eonsellios 
do gabinete n.etual Jiscutil>·&e se a. divisll.o-cleitoral 
devi~ seJ: por tri:lr.go!os ou "[>Or provineias, e que des
conli:mdo-!e . qne niio rassaria por provincia•, se prop<i2 
cnt.io sómactli ]>OI: triangulos. (Apoiado:.) · 

Senhores, eu d.iS!e qne queria "J'Ol:l&$ converslll: com 
o meu illnstre "u:úgo o Sr. mini•tro do imperiD sobre 
n.l=.~ pcntos do or~amento respectivo. 

Um desEe! pontos é o estado b.mentavel ém que eu 
:wll.o ainda <>. instrueçiío p11blica no Posso paiz. Note-se; 
fõllniio digo-en. quo acho-, e sim_:em que aeho ainda.. 
Portanto, a. minha proposipo· niio se relfere &61nente so 
gabineU. aetu:ll. · · . 

Se e::tamino o estAdo da instru~o pubüca supt!:ior, 
vejo que h"- reehmaç;;es muito j-:totna para 'iue use en. 
sino seja verdadeiro e nito fictício. (Ápoilllicn.) O ensino 
pratico nas faculdades de medicma do I111perio está 
aindn em promessa ! "Dito isto, n~o se precisa de gran

•de r~flaltiio par~ se conhc~r que não temos o verdlideiro 
ensino medico. 

Os Sns. :MAD.TI""o CA:~<Pos :& Bl\tTAs , -Apoiado . 
O S11. F. OcT.<VIA.~o :-Sa faculd3.de de medicíno. des

ta côrte o gabinet.e de physica est:l incompleto ; o l ab ora
torio)õ.e chlmica est:i."incompleto; n ão ha hort<> botnnieo; 
:niio .ba imtrumentos parn se de•= verem u opernçõcs 
cirurgie:JS; niio h1l. cli.nic.a. de po.rtoa, e até, •egundo !i 
no rcl:ttorio a:>nual <!aquelln faCuld:odc, fu.cJD-se pillu
las theoricas {ri1o ), porque Aind.a uiio ha nma offi.cina 
pharmaceuUca! •• · 

<As clli&ecçõe$ anatomiea$ (di~·nos o Sr. Dr. l'~r
tence, que é um nome no. aciencia, e u:n ca.r:~etor dlg1lo 
do respeito do todos os hoiüens de bem), IIS d.àsoc>V<la 
anntolllicas süo feitas na parte da ca.sr•em que !um a 
cozinha do estabcl6~imento das rocolhida.s, bojo chris-

- mad-a·._-1> pomposo llome do a.mphltheatto. E" am 
lugar ~ao ha i! e vir a &er fatal 11 alg11m moço que,· n~ 
iatençuo de ~ tornu =tomico, &Ui se demore dnoo 
ou seis hortl5 quotidia.nll3 : !la "Verdacle al1i UO:o a.eb.üo 
facil sahlda as ~nuooaçõe& c~davericaa ; pelo c011trario, 
repellidas peln viriiÇÜo forte da barrn, que €ca fronteira 
ãG janelln& do cdi6cib, essas emanações con«entriio-'0 
na. allla, e n•~im envenenli.o aquella atmospbera. Além 
disto, .; a casa de qut' !allam"" assoalhadã de'Qtllll e&n·· 
taria brutll e pessimamente unida, de tal tortll que em
bebo-~e ... .terra que lhe fica de permeio dos h amores ca
davericos, tornando-l'e assim nm reservatorlo perpetnC) 
de emanaç<Se& ~icios"" á. saade. 

< Causaria .assombro a qu:ll.qo.er que nio conhecesse 
c Br:uU ou al~ dos Estado& b:nblll:e$co8 o ouvir di
zer que 3. alguns pasaos da escola está. nm ponto de· 
de.scmbarq11e, doad~ muitas vezes e J)Or falta d:e policia 
p~U"tem em:m~s lnonppcrtaveis ao oliakl. 

c E no entrttanto t<xlas e!t35 emanações siíO impelli
das qnando da harn sopra rija a viraçio l'lll'a o estn
pend.o I>D>pb~tileatr:>, e pa.ra a sala lllperior OllCo :tec
c.iona. pb~siea o lllui respeit:wel e illustrado Sr: pttsi-
dEt1ttl d11 )Un ta de hygi.ene. ,. . . 

A Cam.&r.l comprehen<!e que semelhante estudo da . 
cirvgi:> e pa phll.mw::ia é uma p<':l'd,. de diW!eiro e dt:" 
tempa. E' me.1hor &upprimi·l" do que.const:anger oa 
proft~&ol'CS a :representar este papel. 

Da faculdade <lc medicina da cõtte, q~e 1>io tiro. casa, 
que nio tem instnlniiDtos, que uíio tem amphithea-
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1:ro, qut não tem laboratorio•, pMso pan ,.. tLe:uletnias 
<le dúeito. Escolho de preferenela a do 'Recife, por ser 
d irigida. t.õo d.igruuneute por V. "Ex.. (o Sr. biZTC<> do 
&mansgibt, que utaoo. antao presidindo a .re.t•C:o), e por 
ter J>esta eaaa maior llUmer~ de represeDtantes. O· que 
Dos di:. o Sr.Dr.Âl!IYgioGuimariies;esM~profusor m09CJ· = idade, porém velho no estndo (apoiado•). que chegou 
a ser lel:>te por direito de conqui!ta.litt.erana~ (.API)iados.) 
Diz-nos o que hontem ouvimos ao nosso honrado <><>l
lega por Parnambuee. Diz· no5 ~ne n.ilo ·se cnida de dar 
casa. conveniente ! f~ulda.:le ! 

.O Sa. VaLULA T . .vAlLJ\0:- Tenho dito isto nruitas 
-.ezes. 

' O S11. F. Or.TA.vu.No (lmd<>) :- • A faculdade do 
Recife est& collooadn. em urn cn.sarão inferior em cem
modos e condições hygienicas a qualquer dos nos•os 
q~ •• 

Estilo portanto duas de nossns faculdades superio-
res <:"' casas quo não ó.êm as c:on~çõ~ hygienieas para , 
:;erv>rem de · centro Á populaç~o JUVenil. Peço ao nobre \ 
:uúni.stto que olhe com todo o seu zelo para este ramo j' 
de ~ua ailminist:taçii.o; 

Sei que S. Ex. ha de •e ~er embara~do por um11 I 
questão que ~ a defesa const:mte dos minis~s de esta- . ' . 
do, a qu~stõio elo dinheiro. :Mu, Sr. presidente, entre 
teT cnsine icco:npleto e n5o ter ensino al~, · acho I 
melhor este segundo alvitre (aPI)iaào•): o ensmo iccom-
pleto re!!Ohe-•e •empre em chulatanismo. 1 

O Sa. D..n.LS: -.Antes algum do que nada. j 
o s ... : ·F. OcTATUNO:- Fallo do en•ino superior; o I 

ensino Incompleto converte-se em charlata.ní•mo, Se " 1

1

. 
economia tem do h :1~ . no cniino dns faculdade:; snpe
riore•, entuo é melhor snppdmirmos eote ensino paro. 
que se proencb~ o deficil. I 

Du faculdades sap:Jriores pas•arel para o ensino pri- I 
mario e S<:CUDdarlo d11 côrte. 

Em um territorio de 300 " otoo,~oo almas, ns nossas 
escolas e collegios pu blicos c particul:lres de instrucçrio I 
:\)rim.nria e se<:UI~wma só chegão par::t 7 ,l>o6 almnnos, I 
l Sto é, para 2 0\1 3 por cento a .. populaçio livro r Este ! 
simples enuncindo bn..ta pP.rn provar o no.so estado ru-
diment..J. · 

O Sa. MuÚsTao Do I!tPEalo :-Tem ra.::iio. 

O Sa. F. OcuvJAII" :-0 nobre ministro rcport:. ·se 
no 1811 nlatorio no que diz o illustndo illfpector-ger:U 
da inltrucçiio primaria e secundaria da cêrte. Niio ;e 
1>ugmenta. o numero d11s cecolo.s, que orçiio al?"nns p~r . 

· 40, pel11 f.Uta de dinh8iro; mutivo que é allegado tam
'bem poru 11 defesa de n[o termos mnda quem dig!lll-

_

~mento concorra ts c:tdeiras-vagas, que ~ae mal Iettí 
liuidaa. 

Ora, senhores, ullega-re cstn b l tn. do dinbeíro por" 
niío termos boa instruoçiio primaria e se=dnria, o no 
entanto agita-se já a qnestii.o do ensi:>o agrícola! Como, 
~ nlio te moa d.iuheiro f41"11 o. iiÍstruc~ii.o primario., que ó 
a ba.ao do todo o ensino, havemos do ir crear escolas 
a~eolae ou inot.itutos de ngrtcultura? 

O hontailo mini!tt<l rez o sen stagio adriainistrnti,·o, 
oolllO eu, 110 lng:~t de seeret&rio da pro-rincia do Rio de 
Janeiro. P.ris bem: s. El<. lembrar-!e-ha que o nO!SO 
ensino primario.mais deieituo~o, qce mn.is nos embara .. 
c;ava, era justn.mente o das povoa~ ngricolns. Dissc
tnillail.a "populnç.iío, niio er3 pos•ivel chmno.-là a cen
tros ou nucleo• importAntes on<ie fanecionasse:.n as es
cclas ; fô""- Jlee.osario derrlll!ln-)as ·em tanta abundrul
cia que as tive5MilloS. pelo meooo de .milha em milb~. 

Ora , se e•.ta. é a. maior ditlicllidnde para o derrama
mwto da instrucçiio primaria , como ire:~:os dar ins -
truoção ~la , addiciona· la á primaria t Com qne · 
meioé! éoni que hom~!. Qcal é o plano do nobre mi
nístro! Querer& elle instiretos · provinciaes ou mllllici
-paea ? üoola central aristocntics. de doutores em agri
cnltura ; · ou e.colas pratica& llSSentadsa nos dislricto6 
~colAo t Em todo o caso; eej~> qual fõt o plmo, niio 
tarA_ s: Ex.· pessoal llO paíz , e o icl. pedi% ao estrm.
geiro , corno o indica um 'importante relatorio da so
ciedade AuxiliadOI'll. lsto quer clli~ (e eis-ahi ~01210 te 
resolve a. queetiio) que irem0$·,:nerar a agrícultur:. com 
i~slçlles novas, com o restabeltci.mento d:>S 2 % para. 

a <Xllolli•açAo ou recrutamento de sabios esua.ageitQB, 
o que se resolve em recrnta.mento elo clta.rlatsnismo.-. 

O Sn. Jl.h:usno 1>0 l>fPE&IO : ~ Não apoiado; os es
tt~iros, e:m geral, que temos' engaja.cl.o no pai:z. silo 
mnito habilitados. · · 

os"' M.utTI~IIO c ...... os;-Trata-se .. ae proresscres 
de agrienltU1'3. . . 

0 SI\. F. ÚcTJ.~UftO:- TCD'l03 estrangeiro~ muito
dignos, cn~ajados pelo governo. O nobre ministro bem 
sabe que u ao fa'I'Oneio o que ~ eha.ma l"'triotadas; niio 
supponho que tenhamos abundancinlclo $a.bios, c que IIÜ<> 
precisamos dos est-<angeitos, niio; mae V. Ex.. ha de 
eonvir comigo que ee a propri~~; Fran~ a.indtL niío púde 
nchar no seu ••lo mestres de agricultura; se " sna ln
volll'a. est:i. atrazail'a por falt;o des:;es mestTP.!, qu.U h& 
de ser o peo;:soal que havemos de recrutar para o ensino 
agricoln seniio o· chsrlatanismo! -· · 

O Sn. Ma:<aSTao oo l><r-anuo:- E ntiio a sua propo- · 
siçiio ro!ere-se s6 no ensino agrícolA. . 

O Sa. F. 0CTA\"'AKo:-~m duvida. Senhoros,_nnOS!!P, 
lavotl!a se compõe do í112endeiro, do çol.ono e do foreiro, 
com o qual se confUDde o poqueno proprieta.rio : não 
fallo do$ escnvos, poTqne e•tes uiio iriio ol. es<:oln; •iio· 
as :W:oas gelo.das ou mortal, como na R11Ssia chamlio
aos servos. Q1111l d~sas · cln!&e• ii1. ã e•cola t Nenhuma 
seguramente; ma.s qual dellas mwW.rá. seus -tilhos! O 
colono e o foreiro na quadra em que os podem mandar, 
é qU!lndo precis1i? delle!> pata os auxiliarem; Reswo os 
fillios dos fazendeiros; mas vale a pena entr.tt-!e . n~> 
censnra das enormes despeuts pau os íilbos de nossos 
fauudeiros, quàndo saoomos qne .. tendendo. geral dos 
homens ab"-•tndos no Brazil ·é de ma:>darem seu s Jillao•· 
para os cursos jurídicos, p:u:a. a diplomacia., psra,. vida 
publica! 

Olhando para o nosso p.Uz e l'""_. os nossos recursos, 
eu penso, Sr. prMiil~nte, . que s/J poderlilo prestar algum 
seniço as missões azricolas. Eu me e:sp1ico. · Se nós 
pndcssemos applicar á a:;ricaltnra o que applicamo& i 
catechcse, elas'" dos mi~sionnrios, ;>OOeria=s talvez 
tirar algum proveito. Homens instrUidos e · pra.ti cos da. 
nosSA l n.vonra e.pecial, viaj :mdo pelo interaor dos dt'
trictos rnraes, ""'Jllicnriiio em conversa e m:>is provei
tosamento, quer ao pobYc,· q11er 1\0 rico, u melhores · 
praticas e c.S preceitos co11veniente~. Ta!.vez · fos~ o 
llllico meio com que .em grtu!de <lispeuilio ilos cofres · 
publicoe, e com valltagem real, pudessemos dar lllgum& 
insttncç~o .t nr,ssa lavoura. 

O Sa. DANTAS.: - A parte pre.ticn ficav:~.sacrili~ 
O Sa. F. OcuviA~o. - E' justam~:nto 9 co~ 

a partõ prilt1ca. "ncãn3 s:tenticada \ usndo mWlda:ase.
mos tr:l">portar o rnsino da la.vourtL franc:e:.n p!lra o 
np&Eo pai~, qua.ndn dt31DasEemos o agricultor de um 
paiz pare lavoura divcrss de q no conhece. Ahl ficava 
Bllcrüicada a parte pratica, mnanl!o cha.mnndo-re ho
mens insttuidos ou e:sperlmwtadoa d'entre nós mes
mo•, empregn.ndo-os co111o n:ússionorios, mn.ndando-os 
espalhar ns boru; noç<iGs que tivcuem.. Qwuii fO! um 
methodo oemelhan~ a T(lse&Da chegou a ver o pau: da 
ltalia do melhor cultura.: o seu clero percorri& .u Cll>as 
dos· camptonio!, e ao p..,so que lhes dava a .instrucç!io· 
rellgiosa, <Uva-lhes t:cnbem a agro.n~mica 

U•~ Voz : - NaSui•ss.t&mbem. 
O $a.. F. OCT.WJA:<o .-E' exact.o; N" Suissa foi qnasl 

o menao ~so: !!Jns diz-se : < A França, ~u!l é um 
paíz .!l.dianta.do, tem z.dopt ado o ensmo official CO!" . 
grande appuato. > A França, é verdade, tem gasto n~>.
lhües, tem tido 3-C:tÕ.emias~ comidos, premios, eco
cursos, instituições d.e toda :1 ordem ; · e no entanto a 
discttssõo ·tia assembléo. naeionol 'de 1843 tirou a limpo· 
c atruo e 11 ignor11.llcia da. ai!;ricnltura. francéza.. .A.l.lda 
em· Novembro Ck> anno pas!oado di:ia o Siêcü quo a. ro
tin& era,. verdadeira a.gõcultura d,.Fnu:tça! 

Nilo se argmncnte com o ensmo agríool& n& ~
terra, qne é 'de data. recerlte e todo espont&neo. 'se ()
querem. aslim,.e os D06SOl! fs.zendeiros ricos pretendem 
.p6r-se á testa desse movimento e CftU esc:ola5 nas llt1ILll 
localidades, bem, e ·mn acto de ·patriotismo L ingle%&. 

· Mas não é isto o q"" :!'azem,lleDl éuto o que se ~ta. 
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O Sa. DANTAS : - Nem isto se póde esperar no nosso 
paiz infelizmente. 

O ·Sn. F. OcTAVIANO: -Na lnglarerra o que se ~az 
melhor sentir n.a agricultura. é a V?ntade en;rg10a 
daquelle povo, e sobretudo a _mfluenc1a dos cap1~aep : 
antes do ensino moderno, a rtq~eza e .a constancm no 
trabalho já tinhão dado ao cult1vador wglez ess~ dom 
de modificar o o-ado o cavallo, o porco e o carne1r9. de 
tal modo que es~es a~i;naes passá':ão por uma nova ?rJa
l;!ão ·na phrase de um !llustre escnptor. O que é verdade 
é q~e taes r~sultados não forão obtido.s pelas escolas, 
mas pelos,cap1taes e pelo bom ~enso. · · . 

QueJ; ··se adoptar uma med1da do governo . mglez ? 
Então lembro· o que se fez em 1793. Colligirão-se nos 
condados as noçõ~s as mais precisas sobre todos os 
IIi'ethodos de cultura ahi seguidos ; visit:irão-se _as me
lhores herdade's; consultárão-se os pratJCos namonaes; 
descrevêrão-lhe os melhores methodos, e formou-se um 
compl(')xo de noções experimentaes que se di vulgátão até 
pelas escolas de primeiras letras. . . _ · 

F aça-se o que se fizer. em m.üena de ensmo,nao se 
terá obviado o grande mal de nossa lavoura! a ~~ta .de 
capitaes. (Apoiados .) Repito uma _observaçao J.a fe1Ea 
por escriptores: o que se chama mmtas vezes rot:na D tiO 
é senã:) a falta de dinheiro : OS lavradores nuo t llro 
meios de tentar melhoramentos. 

·o Sn, DANTAS: -Mas <J ct~pital deve ser acompa-
iJ,b.ado de instrucção. · 
!Jf~ Sn. F. OcTAVIANO:- Os grandes fazendeiro~ t êm 
noticia mais ou menos, dos bons proeessos ; nao os 
applicã~ por f~.Jta de meios ; e tanto q_ue na pro~1Cia 
do Rio de_Janelro , fundando-se uma soc1edade agncola, 
a primeira cousa que pedio foi que se fizesse votar a lei 
hvpothecai·ia com as m0dificações -necessarias para que 
se fundassem estabelecimentos de credito rural. Não se 
reelamou a creaçiío de escolas. 

O Sa. D,~NTAS dá um aparte. 
O Sa. F. OcTAVI,~NÓ: - O nobre deputado mesmo, 

- que é da Bahia, não póde contestar uma observação que 
fiz em sua província ha pouco. tempo. Na'Bahia· qu':si 
.todos os-fazendeiros , ou por s1 ou·por seus filhos· , v:w 
á Europa ; em quasi todos os municip}o:; que percorri 
encontrei moços que tinhão feito essa viagem. Pois 

'bem · voltando ao Brazil , depois de terem visto e oh
serva'do os mais importuntes melhoramentos agrícolas, 

. continuão a empregar os processos da rotina. (Apoia
dos.) , 

(Haum apa,.tc.) 
Não : a. principal missão que os fazendeiros .incumbem 

aos filhos que mandão á Europa é a de estudar a agri
cultura. 

Unt SR.. DEPUTADO . -Mas não fazem isto. 

o s·n. F.· OcTAV;ANO:- Se não esturlão lá auxilia
' -dos de tantos meios, como hão de estudar S.qui entre 

nós nas escolas deficientes que fundarmos ? · · 
Senhores; o que as escolas não ensinaráõ ao a_gri

cultor, e lhe é esser;JCial , é a constancia no trabalho, é 
a paciencia para não desanimarem ao primeiro revés, é 
sobretudo o espírito _rle economia, é a previdencia nos 
tempos de boa colheita p!lra . não sofl'rerem privações 
nas colheitas seguintes, é o cuidado de -não se endivi
darem sem necessidade urgente : isto n'ão hão de as 

. escolas ensinar; e· isto é o essencial, como o disse 
. melhor do que eu um distincto orador da Belgica. 

Quanto aos professores recrutados, quer saber a ca
.mara- o que .ha de succeder-lhes pela maior p4rte ? 
-Lembra~·ei o celebre conto para crianças escripto pelo 
·allemão Tieck: 

• Um rei e sua filha, percorrendo de carro as 
terras do marquez de Carabas, parárão E!iante de um 

-camponez que estava ceifando o trigo. A princeza, que 
-era da classe das observadoras (1'isadas), disse :-Quanta 
novidade se descobre em uma viagem! Dizei-me, bom 
camponez, porque estais ahi cortando a palha? - Oh ! 
·Sra. ptinceza (atalhou o camponez), estamos no tempo 
da ceifa ; isto é o trigo.- O trigo ! (exclamou o rei) 
-e para que serve isso?- Senhor, serve para fazer o pão. 
--Oh! Sr. Deos (continuou o I'ei), e fazem pão disto? 

Oh ! fillia, quem pensaria em tal ! Fa~e~ pão do trigo!· 
A natureza é de facto uma cousa pr.odigwsa! »' 

(Risadas e apoiados.) _ · 
Assim hão de fazer os riossos mestres de agricultura. 

Dirão , por exemplo : pois é deste páo que se faz as-· 
sucar? 

·(lia dive1·sos apa1·tes .) 
A agricultura deye ficar convencida de que est~ ver

ba se se abrir no orçamento , não ha de ser applicada 
a beneficio seu : hit de ter e destino das verbas deere
tadas para o encanamento das aguas potaveis, · p:ira a 
cGlonisação, para a rep~essão do trafico . Irá -augmentar 
o numero dos orçamentiVoros. 

O· Sa. BÀ anos PmENTEL: - E ste desanimo é o· que 
mata a agricultura. -

O Sn. F. OcTAYÜNO ·. -Sr. presidente, é uma in
justiça que· me faz o nobre deputado. V. Ex:. vê bem 
que fallo em favor da agric1,ütura,_ niío querendo que seja 
oner.ada de impostos desnecessanos para ft11lllar-se. um 
ensino que ele nenhum p1·oveito lhe h a de ser .. 

,' O meu illustre amigo que me julga desfavoravel á 
agricultura saiba que, e~ vez d~ gastar cem contos, 
por exemplo, co!?- ~ _ ensmo agncola, est.o~1 prompto 
-a dar essa q~1ant1a as nossas _camaras m1:1mc1paes para 
fazerem cammhos de freguez1a a freguez1a ( apo•ados) ; 
porque sem elles, os sabios das ~s:o~as hão de ficar in
ternados pelGs· tremedaes e prenpiCws. 

UM. Sa. DEPUTADO ;-0 governo cuidará de fiscalisar 
:1 bom ensino . 

·o Sa. F. OcTAVIANo: -O bom-ensino~ E como se. 
ha de acreditar que o governo o sai1a dirigir, se o go
verno de nosso paiz-tem . uma porção de fazendas _com 
escravos e gado, e aindjl não melhorou uma r~a, am~a 
não plantdn uma arvore util , e nem sequer t1ra rendi
mento dessas fazendas ? Que ensino dará aquelle que dá 
o exemplo de nada sabm· neste assumpto ? (H a dive1·sas 
1·eclamações . ) Não temos ahi á vista o passeio publico, 
que devia ser um horto, e que está convertido em labo .. 
ratorio chimico de aromas •pouco seductores? (Risadas.) 

O Sn. MINITRO no brPEIUO ' '·r Quaes são os meios 
dados ao govemo para melhorar o passeio publico? 

O Sn. F. ÜCTAV IANO :-A culpa têm os.governos que 
os ·não pedem. · 

O Sn. Il'fiNlST!IO no IniPERIO :- Eu não estotl execu · 
tando um orçamento meu : o nobre deputado era mem
bro. da maioria que votou o orçamento em vigor .. 

O Sa. F. ÜCTAVIANO: - Eu não accusei a, V. Ex. : 
digo. que são culpas da administ~ação publica. Es:e 
legado já é de seus antecessores. Mas se V. Ex. nuo 
pedir os meios :1 camara, -fique certo de que tambem eu 
não tomm·ei sobre mim a tarefa de lh'os offerecer. As 
oppo3ições fiscalislío sómente; rrüo lhes c.orre obrigação 
de angmentar despezas . · 

A proposito do ensino publico, ainda peJirei licença 
ao honrado ministro para chamar sua attenção sobre 
um ponto que me parece grave. . 

Sr. presiclente, que se dispensassem as provas de 
capacidade aos directores de estabelecimentos de ins
trucção e aos professores particula1·es na época em que 
se publicou a reforma do ensino, convenho ; era um 
pl'Íncipio de equidade, era o reconhecimento e respeito 
de direitos adtjuiridos ; que se co'ncedão ainda dispensas 
a pessoas de, merito conhecido que venhão ao Brazil 
ensinar, concordo tambem; mas que esses favores se libe-
ralisem como regra a uma classe de mulheres pertencentes 
a um instituto da Europa, cujo principio mais recommén-
·dado de admissão é a ignorancia, como o demonstrou o 
illustre sabio Alexandre Herculano; que se liberaliscm es
ses favores a uma classe de mulheres que serecrutão 9.qui 
ealli na sociedade, sem discriminação, é cousa em abono 
da verdade que me custa a admittir! (Apoiados; . recla· · 
mações.) E' um progresso que offende até os direitos das 
senhoras nacionaes . As nossas patricias, para abrirem 
collegios ou ensinarem; têm de dar provas de moralid àde 
.e de passar por exames de capacidade profissitmal. Isto 
succede com as nossas patricias, que vivem entre nós, 
no seio de seu paiz, conhecidas pelos chefes de fa
milia. Entretanto estrangeiras que sahem não .se· sa~e 
de onde, que estudárão r.ão se sabe o que, que 1gnorao 
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.. lmgua, que f. azem pro~ <le il5"oraoela, que obe
decem,. .I:.recto~ eotnngeJrOs, podem entnr por·es~ 
temL, tnndA:c collegios e educar naeninas COlll todo o 
a-m~. 

O Sa. MJNI~no 1>.1, 1d.o.lllNIIA'-O q_ne •ei é q..le os 
pw de famil.ia lhes mmdio I011BS fiUlas. _ 

O SL F. 0CTA'fl"---"o:-Est~:> srg'lllll"'nto refutll a lei 
actt.lll e o principio de escol&· cruaerV1tdora. Por iAAo 
mesmo q® as· ftmíliaa podem coa&r levianamente no 
primeiro charlatão ql18 abra tima ~cola, é que •e deu 
ao governo a · missito de ''~~lar na aptid.1o do• qnc se 
encarr~ de educar me:Din.M. 

O Sa. llfA!l1'mao C.uPos: - E, seja colll() fôr, é isto 
hoje a nossa'J.ei. 

O Sa. F. ÚCTAYIUo: -A hora está. adiantada, e eu 
niio quero abusar do obsequio com que_ os meus collegas 
:me têm honrado. Deixo, pois, ontros pontos do or<;a.
mento, sobre os quaes pretendi:> fazer conside.~s, e 
concluirei danJo wn gemido como deplltado pelo Rio de 
J:mciro. 

Sr. presidente,- tinha passado Desta· casa -uma lei 
éhamaua do juro proporciooal das estradas 'de feno,lei 
eqaito.tiva para as provineias que auxiliárlo o governo 
imperial no seu empenho de introduzir o.qneUe g rande 
melhoramento. Essa lei; iniciada pelo Sr. Wanderley, 
passou nesta casa á sombra d as gt:mde• deputiiÇ'(ies 
das provincias. oomprc.metticlas. No wuado, porém, um 
distillct.o sena.dor pelo Rio de J :llleiro foi o proprlo que •e 
encâtregou de .. matar; c essa morte nüo arrancoú um 
s6 gemido d:1 parte do governo. (Ritad...,.) _ 

A posiçlio de intimidade desse illustre senador c<>m 
o Sr. presidente do conselho, de tanta intimidade que é 
o maiot de!en.sor da reforma bancaria de S. E:.:., faz -J!le 
erer que o gt-verno Dio foi nlheio a essa morte. 

O ~- li-!Il<rsTao Do hrPnso : - E• ti e11ganado. 
O S11. F . ÜCT.A.VUI'O.: -O meu honrado amigo sabe 

que um dos maiores emb~:xços :finnnceiros da provincia 
do Rio de JIIDeiro e justamentG-actuelle que o.pl"Ojecto 
do lei tratava do remédiu . ••• 

O Sa. MxN15TIIO Do l:tJPERto: - V. Ex. sabe ts.mbem 
que ou Büiguoi esse project.o , e po~tanto nüo pôde tor
nar rasponsavel por semelhante f neto nem a mim, n em 
ao governo. 

. -O S•. F. ÜCTAYIANn: -Pelo qne vejo , o governo 
foi inl..U~ neoto qucatiio ; dei>:ou se vencer doce e sua-
Ycmc:nt.o.... -

O Sn. II!J!ItS'l'ROJ>O IliPEtuo:- Quer V. Es . que o 
govcmo faça questiío do tudo 1 

O Sa. F. 0CT1 VIA!<O: -Perdôc-.me: qunndo •e trata 
do uma lei tüo Importante o tiío digna da ~tt.cn?üo do 
goçon10, niio comprohoodo cemo o governo se ·dcL"4 
sorpnmdcr pelo dir~~etor goriÜ du torras pnblici>s •••• 

O Sa. MnTt~IIO CuPOs: -Hoje é director da es
c:ola tcDtrnl. 

O Sn. F. OérAVJ4l'IO:- .... ~ como 11 maioria do 
5(lnado, quo vota cem o g~vorno, :.o dc~a tambem sor· 
pt'OIIdel" tiõo d~llda-.ofmente. 

l1to niio .; de•ci o do mort1fiear o nobre mini8tro; é 
&peDal iam gemido, e com tanto maior direito quando 
DM:o eau provinciallsta. . 

O nobre mlniBtro deve f~LZer j~tiçO: 11 tneUJ sentimen
a. Ainda. o anno pasaado combati um gnbinete que 
er:l essellcialmente flamine.n.e, _quero cfuer, _que era 
CC!IIlpo!:tO em sua m!Liori" de representantes elo Rio de 
Jomei:o. Nií.O sou leYado, pois, pelo provincialismo: o 
que tllnho em raira é g,ue o go-.e=o j>odia ter estendi· 
do a m_iio a tl'es prov'.nClAS importanl.e5 qae· latão com 
embtlnços · grav<!!l, e o niio :fez. Como poderá depois o 

-go~nio exlgir das depnta\)(íes desSilS provinci1111 q_ue o 
acompanhem, se elle as ~bandonau no meio dos preci-
picioa! (.4~i44o•.) • 

J.á ~ o nobre miniAtro .que "' meomo por bem do 
governo qae.en 10ltei cote gemido. (Ru!Wu.) _ 

Nilo fatigarei mais.- CIIJIW"a. :Basta de convma por 
hoje. ' ' 
-_.A.-<lliOusiio fica adiada fel& hora. 
Daa& a ordem do dia, ' 'lev=ta~se a aes~ b !:.reS 

hora& e ::~:eia da tarde. _ 

Smou:a1o. - E:s:pedient.c. Pr<te~- 4c D. L. C. d<; N. _ 
:&srbo•a. Ordem do di&.-ll•format~iloral. Yotarllc. 
-Ol'Ç<Jrmnto do I mperio. Di4'Ciir•o~ diJ• Sn. Pauia 
Forueca e· G,.tillo Pela;cto. 

A's oz:ze boas da manhiía, feita a éhemada, achão-se 
pre!entea os Srs.-conde ·ae Baepeni!v, Perclra. Pinto,
.Candido Mendes, Salles, Gonçnives da. 'Sil'l'a, Casími.-o, 
.Madnreira, hariio . elo Bom·Jardim, Domingues Silva, 
Me:>des dA Costa, ~ba._ Franco, Macbado, Sá e .Al
bnqnerque, Co$~ Pilito, Silvino Cavalcanti. Alin;oida 
Pereira, v'.5COnde de Cnmaragibe, Nebias, Pedro Moaiz, 
Msnoel Fernandes, CeTquein Leite, · DiafVieir:t.,. Tho
bias Leite, Francisco Campó~. Cruz !Iach.ado. Diogo 
Velho, Serra v:>.meiro, Henriques de :Almcida, T eixei""' 
J~or, Monteiro de Barros, .Alenntara Machado, T~i
:.:eira Soares, João Panlo, Sar'liva, 'BriW, Peixoto de 
Azevedo, 8ilYa Mirand.&, Pni•n, Souza. L<>io, Cnnha 
Mattos, Calheircs;bario àe Mamangw:pe, .Aranio Jo~;
f{t!, ~i.<:. de Almeida., Abelardo de _ Brito, Pedreira, 
Cyrillo, Jagnarlbe, Barros Pimentel, P"mto de Campos 
F . OcuviMlo, C=ha ]!'ignciredo, L alldulpbo; Du~ 
Brandão, Rego Baaos, Pa.ranagui, Lima e Sil\'á, Bap
ti$ta Monteno, Araujo Lima e Barbosa da: Cunh ... 

Comparecendo depois oo Srs. To:scano Ba:mJto, Vi
riato, Villela T liVnrea, Beliurio e Tavares de Mello, 
a,l;re-se a. oeseiio ás orue horas e meia. 

Comps.receon depois de aberb a sesslío os Srs. Bran
dii~, Si;rgi~ de Maeedo, Martinho CamJ?Os, Ga.viilo 
Pen;oto, C.,.tello- B=co , Dantas, ·Aga1ar Barros, 
FaustO <le Agni.sr, Franco de .Ahnsidà, J:~eintho de 
I'iendonç~, Bello, - barão do Porto-Ale!rre, P ll()heco, 
Paulino de Souza, Costa Moreira, Par:m'hos, Pinto ele . 
Mendonça, Pereira Franco, Dclphíno de .Almeida, A::.
gnsto de Oliveira, Paula Fonseca, l:lenriques, Luiz· 
C.arlos, Paes Earreto e Xavier da Rocha. 

Falttio coD> partieipafã~ os Srs~ Lamego o Athayde. 
, E' lida e approvada & acta.· da antecedente, 
o Sa.··l· SECa'&'l'.ll\10 dá C~Dta ao !eguinte 

Um owcio do ministerio ilo imperio, CllVi:tlldO a: 
copia do rcq__nerimeotO na parte relativa em que a é&
oara mlUlictj>Bl da cidade ae Mato-Grosso, ar.t iga ca
pital da proVIncia do me!mO nome, pede a concessão de 
tllll& loteria em beneficio d "' igreja matriz d4 referii'.a 
cid:Lde. -A' commissiio de fa>:enda.. · · 

Le-se, e é ~!'Provado rem deb:ate, '> !eguintaparccer: 
c A cou:miaor.o de marinha o gy.'ll'l"ll para bem apre

ciar a preten~ de D. LnizA Candida d:: Nobl<!ga Bor· 
bon, q_ue pede ~ declare ter íilla direito ao soldo por Íll· 
teiro de seu pai Luiz Pereira. da Nobrega do So11%A Cou
tinho, ca-reeé dt: infonnaçlio 'do govenao pelo miuistcrio 
do in>perio. -

. < Ss4. d~ ocmmise<íes, 5 de _Julho de 1860.-L. A. 
.;,. Cunho Mattc•.-Jt. P<ia:oto d• ~<lo.> . ., . . 

PRIMEIRA P~TE DA ORDEM J?O DIA. 

B.EFOI.X&. E LEITOR.U.. 
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c A' 7• emenda da commissão :l.O ~ lO do projecto! 
Em vez de ~g .. -se-sa votantes. 

< Ao ' 11 do projecto: Onde se diz ~ s!Uvo o nng
mento dD qainto no total--diga-se-salvo o augmenw 
da metade no total, na. fónna. do po.ragra.pho a.nteee- . 
-<l.ecte.-Tobia• Leite. > ·· 

c As eleiç;>es de vereadores e juizes de """' serlio feiw 
sempre .posteriormente i dos eleitores ds legislaturn em 
dia. det4rmillaJo pelos prc•ident.. ds.s p.ro,•ineias. -
Cru: N <>çhado.-To&C<1M Barrclo. > 

O SI\. B.uuo.os PtnNTEL requer o eiie2rr!l.lllemo da 
.il.iscw;oão, e é approY:ldo. 

O Sr. F. Oetaviano (~laotdem): -Sr.presidcntc, 
'nós niio temos aqui o estylll belga, que ~e"ia preferl\'cl, 
das \"Otações ne>minal3-s ; mas muitus vezc.s em quc~tôes 

·politie~U é uso de>ta camo.ra co11oeàer ás minorias a 
votuçfio no.m.n..l. Requeremos, !»Í!i, a "otaçlio nom,nsl. 
do urna questãc politic:>, qU3.l a do al:trga"'ento dos 
clrculos. . 

Pooto a Vfltos este reque~imenUJ, é rejeit:tdo. 
Proe<:u:e ·se á vot-ação do nct. 1· do projecto, e é np

provado, bem como os ~ 1·; s·, 7•, s· e 11, com e. 
. emenda do Sr: Tob~ Leite, ao mesmo pa~'-grnpbo. 

Süo iguaimwte npprovados 0$ ~§ 2"' ~·' s•' 7'' 8'' 
11 e 12 dn commissiio especial, hem como a emencb. da 
coa:n:nissão so ~ a·, a do Sr; Tobias Lclte :to§ 7•, e u 
dos Srs. JJlgllo.rihe e S:tmp!l.io Viannn no § 12 relatlva
tnellte AOs procurador~ fi~ da. thesonrarias de 
fazenda e aos impectores da.s lill!llldeg:~S . 

-~ outr"!ls emcnda.s :to referido utigoJ umas s;to re .. 
jeitadu c outr:lo julg~das prejudicnd!!.s. ' . 

\ Entra em di&er;ssilo o :lrt. 2' com as em2n<hs q_uc 
lhe .;ão ""Celath·!ls e anteriormente !tpoia.das:. 

A dlscu~Biio fica ndindn pela hor~. 

'---- SEGUKDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ORÇAXÊ="'rO DO l)!PSlUO. 

Cont inún :>. 2' discussão d:~. proposta do orçamento n a 
parte rel:ttiva á despeza do ministerio do imperio, com 
as emend:~s apoindas.. · 

O Sr. P3ala i!onsee:u - Er!l. minh(l. intenç~o, 
Sr. presidente, continuar a prestar tacit.a.met~te ao ga· 
binew o fraco apofo do meu \'Oto, por entondcr qnc cir
CUIIl.StanCiiiJi ha em que os verdc.deiros llllligos do go
verno, aqucllcs que descjiio ser-lhe renlm..ntc utcls, 
niio devem subi.t :i. trib= frequentemente, pelo :riFCO 
do ~longar iol\nitnmente ns discussõ:lS, e dar mote 
pan. d~batc. it1terminnvci~. . 

Entretanto, em um d.,. díocUl'SO! eom que o Ílonrndo 
d cpuudo t>ela provincia do .Par!. eo~tumn prender MS~â 
attcnçiio, proferido em utnn d.us ulti;naa sc.si3os, u sou 
clle do 11111 troolto que me d emovcu a onbir d., proposito 
em C!UO me ochnva e n pedir n (!sl.avra, n'"io s6 parti ex· 
p<lr no rllZllc• pel4• qunos dou o men fmco apmo ~o go
vomo actWII, mu tiUil!ocm par11 chamnr a nttcnçüo de 
S. Ex. o Sr. I!Úili~tro do imperio sobr• algum:>.~ ncces• 
~idtldo• ctU~ julgó u~gcnt~ J>!lrll o paiE. 

O honr..lo deput,do pélo PArá cxY-rimio-sc poa
<lO mai~ ou rnQnos .n1<st~s tetmos: • Niio conlle o go· 
\ 'CtllO em uma ru.Joria. que se níio ciistingue sen~o pelo 
numero de -.otoo. A l'erd.&in. maioria é a<;,ueU.. que 
sobe j. tribuna, que defende denodadamente as medidas 
.do governo< a disc:n>;síio é <;,ue é a. verdadeira pedra de 
toqu~ par onde se deve aquilatar a i:nporta.ncia· e o 
~alor das waiorias. • 

Senhores, eu vou ,.u; ce•·to ponto cmn o ·nobre deputa• 
do pelo Pari: r eeonhcço IJUil do embate, do choque das 
opini~, ~que re.'PJ..a.ndece "- v~<b.de, 'ocw como·d.u oo
d~ro.eira ocintüla. o fogo; lll8a tambcmreoonh<>9<> quo 'ba 
circ:unlstancias, como dis>e .no principio do meu dis
~, om que o verdadeiro amigo do go--emo, ~da 
ql>e oeja orador, ~linda qne seja Eenhor da tribuna, "deve 
3-bater-!6 algumas •-ezos dclla; mesmo pau 111el!lor ser-: 
vir ao go~o : est:ls cirenmstancias dlio-se todss as 
vezes que mna oppos~, ainda qne {lOUCO .numerosa, 

deseja slimentar o debate pa111 ;:$llh:tr o ,tempo <) 

l:mçar ao ~~emo" culpa de esterilidade. 
E~tu etteuln:lt!llleias me puece <hrem-se aetusl:.. 

mente quan do a """'ÜO joí. vai sdia.ntada, quando o 
miu.istcrioprometteu-nas no di=oo da coros. a iniein
çiio de medida s importantissúnas. e uteis a.o paiT, eom 
uwa da.s qWies a camara ~linda se occnpa em .~ · di&-
cu.ss~o. · 

A wedida a que me refiro é uma das que poem nutis 
piltente o merito incontesta.vel do governo ao nosso 
apoio. E;o:t medida, q1:.0 tende n reformar a lei eleitmal 
de 1855, vai restituir ao ')'õtema representativo a !!l!l. 
ver<kd.eira. importnnci!>, porque favorece o votG de 
mAior "=c<O de eido.dr.os, mUltiplie:t.lldo os eolleglos 
cle:tor&es, !acilltand~ " "reUllilio dos eleitores c o cxcr·· 
cicio do direito de Yotar, qu• fôr:1 burlado ~la neces
~idade das grlll!des vis.gcm, em tempo chuvo~, e com 
o pessimo estado das nossas 'ia.s de communicaçiio. 

.Além disto, a camara sabe que esti em discus:;ão na 
outtn cas:>. do parlamento um projecto importante regn
lando o meio circulante; que S. Ex. o Sr. ministro do 
imperio ji nos nproc'Cnton outro projeeto :regularismdo 
a ~dministroçio a, psiz, etc. , etc. 

Toda:; cst!lS razões fru:em que eu preste u minlul. con
fiança ao go\·cmo, po= julga.c que elle n"o tor.\. de ar
t:l~ta.~· um:> vid .. esteril, por con.fior que elle deseja f= r 
importsntes 'ocnoficios ao paiz. 

.Agor:1, Sr. presid~te, eu ,·ou entrnr u M:Uyu de 
:U~m!lS verb:u; do projeeto de llrçamento, e pedir « 
S. E~. o Sr . ministro elo imperio a sua attençiio sobre 
al~ma' ,..J.vertenci:ls que preu.ndo f:1zer. 

l,omeça"rei pelo cruin<> publico, e ]>eis "erba consig
nada. no ~ 18 pnru ns o•colo.s de 'tl'1eàl.cina. 

Senhores, uw do~ mbistros qne mais berieiicioso tizc· 
rao á i.ostrucçiio pu!..>lic~ '2o p~iz foi .em duvida nquclle 
quo reorganison o ensino superior, princip:ümcnte !lS 

faculdades de roeõicinae de dizeiw d~ Imperio. lletiro-ma 
ao CJ<-mluistro do hnpcréo, no5:õo college., deputado pelo 
Rio de Janeiro, o· ~-r. con>-!lheiro l'edreire. O paiz I6e é 
cle~ednr incontc,~n\·cltn~r.te d~s~ r elevttnte serviço, 
!lssim eomo ~t:i dcYt!dor n. ~cus· continw:a.aore$1 &e rea.
liz:trom as pr-:>tne.-~• 'l'-'a no; t<>~âo feit3$ peloa esbtu
to' de 30 de Al>til <le l il54. 

Essa.s promew1s, como be:n disse hontem o· nobre 
dcpntado pelll Rio do Janeiro, :Undo. não eotiio rea.llzá
das, como p:~Sso n t:ou1omtr:u-, eomeç(l.udo pelos edifi
cios em que dc,·cro f une dor= as fa.ct:ldedes do Irnpetio. 

(O Sr.pruidenl< .Zt i.r.t a cad•im, que i o~paJa ptlo 
Sr. t>ice-pre•idenle.) . · · 

Na.da direi !;Obre o edüic<o "111 que está. fn11ceionnndo 
A !:lt:nl;izde de dircito do Recife, por que o honrado de
putado por Pernambuco, que é digno lente desse. facul
ihde, eJ;p<iZ já. o est:ulo inc:>.J"'Z em·qw.e elle se acha, e 
S. E:.;:, que :1gora toma conta da. caàeira, que é milito 
digno director dessn beuldade, melhor do que en saüe 
quo e!ln "XÍj:e séria attcnçiio paro o arruinado editido 
em que se ncl1o. funcciorlfwdo. 

A !neuldo.de do medicino. do Rio de J:~.neiro, ante; de 
()CC1lpar o edifioio em 'l,U<> boje ;,e v.ha., fnnccicnov. por 
muitos WUlos ne•~ o.utigo mosteiro ® mono do Cll$
tello, ondo se noba hoje estabeleeido o hospital miliw 
do. _gu:uuiç:io da cõrte, e que era im_proprio para ella. 
Dalll plôS>Ou para uwa ca&a n a rua dos .Barbono5, o.n
de este\~ por muito tempo imposoibilita.da de pôr em 
jogo tod~ os seus laboratori.>~ pot falte àe co=odo& ; 
itlém do que o editicio era el>:tremameate frnco, amea
çava n>Ül~>. Em vir tudo disto foi znurlllda p o.ra.· a e:ta~~ 
do l:u:go d a Misericordia, que pertence M recolbi=.enro 
das orphiias da Sant;r. Casa, e p&a qual " .governo 
paga 7:200S rwnuaes. 

Este edüicio é incontestavelmente frderi1'el áqaclle 
donde n íe.cnld:lde sahio, mas está. .nnito Iopse dê of
fere~ todos os commodos qne são nio só prWSOS>mas 
i.ndispensavei& ao proveito do C21Sino. · 

No oryamento de 1857, julgo que o ultimo que se 
voUJu nC$14 <:&!&, porque depoi.B &b houve BDtoris&9ÕCS 
para vigorar o orçamento anterlot, detetminou- &e DlilA 
verba. para c:omeço da consttueçJ.o dos edilicl03 proprio& 
para a f&I:Qld.adé de mediei= do Rio de Janeit~> e a fl!.- · 
Olldade ele dirá to do Recife; mas 11.0 orçamento act,uat 
Yejo mpprimida esta \·erba. 
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Ora, b"'.n que cu recon!1eya que o-<:.> Lado financeirQ do 
paiz nilo DO< pennítte lev:~r a effeitc a eonstruc~o de 
:üg-am:as obns qn!J d<:m~d:"io muita. d<:Spezn e podem 
Sel' ::iJ.adns, todn~J.a nuo Julgo que o esp1rito de eco no. 
mia deva >er elevado a ponto de abandowu-n:.os com
plet:>mcnte aqne)lu~ que são de absoluta nc<"Cssidadé. 

J:?u, pois, peço n. att.enç;;<> do nobre ministro de irn
pe~w pat!!. a.te :..snmpto, e eom isto niio h~o senão 
"-C<>I!l!'anhut o holl~o.J.o deputado por Pernn.mbuco e o 
illustre ~aput:J.do :pelo P.io de Jalleiro que holltem faltou, 
e o.ue tuo bem demonstrou a urgellcia da constmcpo 
d:; um.edificiv proprio para a faeuldade de meclicilla da 
curte do Impeno. 

1 Ainda se niio roo.liz~riio tam~rn em grande parte as 
pmro~s•!lll dos estatutos d.e 30 de .Aoril de 1854" quanto 
<~o ensino pratic'l. Todos os lentes eocatte"o.:lcs das 
m~ol'ias hi::!torica.s dOs ãcontecimentol'S rnai'i noto.veis 
que 5e t&m dado nas fa=ld.ad~s de medicin" nüo só do 
Rio de J ane!ro como da Bahia. tem chamado a attenpo 
do gc>crno para a n~esoidade de se estabclc~er q~anto 
antes o ensino pratico de partos pot ·meio da fundaçlío 
de = mn..ternídade, o que não é diflicil n'utna cidade 
}>flpulosa e liD[l<lrt<lnte corno hoje é a côrte do Imperio. 

A necessidade de um horto botanico é a. que mais psl· 
pitantemente se f.u: sentir, porque nada .., póde saber 
"de ~tanica ;etn~ a elassiiicaçil? sy~tc!llatica elos ycge
tae! , porque n"o ha t-alvez SClencla em que mms de
pre!sa. se apaguem da memoria os conhecimez~too . 
theoriccs bebidos no e E tudo ainda o mais aturado, se 
elles não forão profundamente impre~sos pela illspecç~~ 
ocnlar. 

Já. que tratei desta materi~ , aproveito a ocensillo 
pnra <ih11m!Ll" a nttenpo de S. Ex a Sr. ministro do 

· inlperio SOb1·e uma. necessidade que tem O raiz , e Cllja 
satisfaçiio bastaria para. nssignalar o reinado do Sr. 
D. Pedro li ; quero faU:u- de umn. rnedid:l importantíssi
ma, qual é a funda\)ão de uma univer&idade na capitru. 
d<) Impmo. 

V. Ex. sabe que niio ha talve..no mundo ps.iz algum 
que ~e honre com o nome de ~1Yilisado que nlio possua 
u~a nni venidade. Para lllita fun~iio no Rio de J:,
nmro bem pouco falta; bll!!ta •rue se cr&; effectiva
mente a fncnldnde theolociea. que já. está votada, c uma 
fa.:nJ.~de de direito, bem como uma. faculdAde de 
tiClen=s. . 

s~. Fe~;iileDte, aetualmente ha no Rio a e J cme!r<J tres 
ca_dei%~ de bótanica, uma na f•culdade de medicina 
outra; na escola celitrnl, e a terceira DO(Olleg\a de Pedro n: 
Entretanto poaso di=, sem medo de errar, qno niio 
obstante a inoontcsta~ capsciàncle e 08 lonvllvei. es
forços dos dignos pro!~es que ll! regem, pouco oe 
!abe de batanica, nem é J:>OSSivel •ab~ se emqu&nto 
nlio hou.-er emino pratico. Não seri:l Feferlvclque, em 
v~z de tres ~.a.dei.ras de =a. mellll& &Clencia, por exem
plo de botnnica, ~c iundas1e umn. faculdade dC scionciu 
onde l!lita ma teria fosse profunda e putic&mente enn
dada, fotvindo os attestados que nlli @I! obtive~sem pa.ra. 
a mntrlcnla na escola central, na faculdade de medi
ci:J.a, e onde quer mlli>! 'l,UO e)le;! ío•~em exigidoa! 

Seria dessa mtl.lleita lllala fa<:illançnr oo !andamentos 
do um completo j ~dim botanico, c:~mo 6 elle :necessarlo 
par11 o estuelo pratico da ec:icnciB, assim como seria por 
esse modo mali facil e economico obter-se nm ga.binete 
de pllysics completi•süno e um lahora.torio de c:hinúca 
em qlle u:tda fllltasse, capazes de rivalisar com os me
lho!'GS da EntOp9.. · 

bto é melhor do que multiplicar a.s cMeÍtllS de scien
cia.s physicá fiem en.U.o pr$!-tíCO, 'como $C tem ieito M 
Rio d~ Janma; pol'qne, I!<!"" qniaes>e funa..t tres gnbi. 
neter. ~ physica, tres ~abinete• de chimica e tre• h<lrtos 
bo?ntcos, ou clles ~stirião incompletos sempre, como 
~5tero, em prejuizo do eru.mo, 011 11e trlpliesria a des
~a, ~ de !l:onea poder o acniço nndaT Cotll tanta. 
2ell:lllaridade. 

PC!" isso digo que é :necesaario estabelecer mna -aui
v~~~ na capital d.o.lmper:o J;> temos faculdade c! e 
mr:dirina, temos a escola ~trai, Cl"~-se a faculdade 
de theologia,. que Cl'tá votacla ha tanto telllpo, e NmO· 
-ra-~ n faculdac!e do direito de S. Paalo ~ a cõrte. 

Scnhorea, a necc:asidade desea ~ é p:ua zniln 
fôra de duvida. Na cãrte do !Dlperio é Onde os estndaJt 

T0:-10 li 

tes de direito p.>der!io melhor exm-citar-se em todos 
os ramos d1!- sciencia de 'lue ""o occnpar-re. 

E' Do. côrte, sem duvidA, onde a tribuna judicia.ria 
l'lde o!fer<.>cer melhores exemplos para o homem que &e 
<leve empregar na advocacia crilllinal- Ai. "1!.\UIS.~ mais 
intriucaw, mais ÍtnJ>Or.i:Ultes , as hypotheses mo.is 
varisd.ts para a applíc:~ç:<o do dircit<:> civil, do di. 
rei to commcrcia1, <ltc.) aqui se ~contrito eorn muito 
mo.is :freqn<'naia do que em outro. patt& do B.-~;ill. A 
côrt<> é a •é?e de todos os tr!bnn11es .roperiores do Inape
rio, é a >éde elo c:Qrpc> legishtivo, cujas di.cU3SÕCS tanto" 
io.tctcss!lo ao e.s•nnte de direlt.a ; é aqui que e!J.sttm.. 
todas as gr:mdes repartiçõ~s publicas-; aqui :f!lilcciona 
a snprema administração do Estado. 

Dem:ris, a camo.ro. :;abe que no est:rd~ act11al dos co
nhecimentos hurn:mos, o homem qce estuda. as scien
. cias jurid!css, pa= bz~r a •nfi boA ::<pplie~o aos fo.
Ct<ls, p::<m fazer a conveniente applicaç~o do ciirei'o 
criminal, tem neceesido.de de soecorrer-;;e dos pre,eitos 

*da. m•dici!la legai. E como scria niio oó augrocuto· de 
clespeza, lllas a.ugmento de de:>p~a em..gt:c.nde p:lXte 
improficuo, a. Cl">!RÇ:io de cadeiias de medicina legal no.s 
faculdades de direito actuaes, obtinh~-se llS mesmas 
vAutsgens desde que o curso de direito estivé>se no 
Ri~ de Ja.neiro. Desde que as divcl"l>S.S fa.euldruies 
e't1vessem reunidas em um cdüicío, e o~ estudantes 
que se occttp!ôSsem do.s div~rsa;; seieucins se aeh.!:ssem 
em r<l>i~ immediata entre si, po<i<!lld~ communi~.ru--se 
mutuamente os conhecimentos ,-ariados que adquirião, 
podendo ouvir os àiverios proiess~res, etc., comprehen
de-se focilmente que os formados em direito, el!l me-
dicina, CIXI mathematicns, ete., i:eriiW conhedment?s 
mais va.rio.dos, 1: seri:<o mais aptas para as funcç<>es a 
que são chamados. (Apoi~do•.) 

Eu, pois, fn~o v~ tos pm::~. que se reallie a remoçiio da, 
·i, • :fa<mldade a .. direito de S. P"ulo po.ra esta cõrte, faço 

votos pl!.rà que se me a !a<mldade de"theologi:>, e pe,ra 
q'll'sc regula.ri~xn 1'S outr"" faculdade<> ne=sa.rias :pa:ta 
a funda<j:üo de uma =iveroidude, onde os Brazilei~os, 
mesmo nu •cu ]lai~, po>são obter todo• os coubocim~m-
tos hum.anos, sem preci~ur de ir mendlgo.-los nos paiz;es 
estrnDg&ros. (Apoílldo-l.) 

O nobre deputado pel!) Rio de Janeiro pre,cnio-mê 
hontem em grando perta sobre idéns que eu tenho J; 

respeito ào ensino agricola. 
Eu tombem julgo, Sr. prcsi<icnte, _que não podemos 

ilesde já entr= em todos os ~envoh·unmtos que o en
sino agricola tem tido nas naçües mnis civifuadaa do 
mundo. Nii.o ha ~tos na natureza. Do estado de deca.
daucio. completa em que nos ach&mos, do es~do d.o in
"16ócivel rotiUA em que nos vemos, e que todos d~os 
llOS l'iltUlit ;pBI:e. ~mbater com tochs as forças, !Wo J'O· 
ileDlO~ su\:;r imm4ldiatamento 110 êStado de períeiyÜO 
em que !e acbn 11 a.gricnltcra. n.o !illexn3.Dba, na Bcl
giea,ctc. 

Entretanto, se eu uão seu multo de opini;Lo f:J.yora· 
vel li. fu:ldaÇiio de grandElll ill~tituto~ agricola& em, qu~ 
se ·occupem e~se~ granllell professores que se deseja 
enga)ar no e~~triUlgciro, ouuo ts:nto n.iío di~ a n.speito 
de peqti~D!Ia e.mode8ttl.ll institui~, que vuo me&tr~mdo 
pratieiUilllllte RO povo e. man&iriL da la.\-rar a. terra, t>io 
ailferente dn &elVII~II.ria quo G&t{l. em USO entro DÓ!. 

Tetn-5e nOIXleado na casa commis•õe! ~ra inq_!lerir 
das causa.s da. ca.restia do~ generos alime!ltici~s. lis$3$ 
commis30es têm e~sto eru elo<t_=!e• e mmumooo,_ 
relatorios a. sua opmiíiO a. re&pC~tc; ex1tretanto pru:a 
mim 11o c:tll!a da. cares:i:l. que já estamos ~>entindo e de 
que eminentemente e~tamos ;uneaçados é o camuo de 
nossa agricultura.; é o pessimo o batbaro systema da 
no~sa hivonra.. . 

E' necessario , :Jenhores, que toilos os :Bruilciros 
• instruidos sejão concordes eD) eomb11ter a rotina, e qne 
· os ~e$ do E)tado emp1'9gllélll q:u:nto anle$ to<los 

O> meios para que o& nossos1a-rrudores usem das n<a--
~ e ao~ instrumentos antorios. 

Pat11 isto (eu ~?. tive OCC$Siio. de dizê-lo perl!D!e a 
eamara} é indi:lpep$1vel que o gavcmo otgamse o~ 
nucleos de c.-lcnisaç:ilo de .m&neira que seiiio eJ!es ~
dadeiru fazendas l:nodelos, _qnll:lldo uós ~emos infeliz-
mente o eontrario. . • 
· O& colonos nro~, .che~ ao nou:o paiz, des

animio c:omp!etataCilte a.o ptullOI!'O aspecto das nossa 

7 
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-:nat~ : rnas pouco a ponco f~ ,•ão habitu.a.~do a.o! usos 
do paiz, de modo que em pouco t !ipo se tornõio tiio 
deV>~taJorc.s ds.s I:l!lt.as co.mo os llaci .. .o.aes. 

lia poueo tempo ~c <le11 o íacto de colona.. engaj !>dos 
por llm d"' Brazileiros illu>tr~ do mell <.'Ollheciineur.o 
rcbcllarem-sc porque esse brazileiro com quem t.inbiio 
colltrato àe patceri a na JA,·oura du café llH'S não qu.iz àa.r 
:matos virgens para derribar e plantar m&.ntilnentos; e 
note a =n que esses colonos tinhão iJ. sua diSl)osiçii<> 
tel.'raS proprias para o arado, c q_uc j i tinhiio feito uso 
à,ell~ com .Proveito. ·; . 

Ora. o qu~ nós prccis:a,,<·nos con:bater o :Illais possJ"-·el 
ó a rotinn que se prende às derruba<lns, c que uão co .. 
nbc<X: se.:t;10 o fo.8'0 e o m&cb:.d.o ; o que precisamos é 
promo\cr o mob possi,-cl o u.so do a . .t:aUo: CQlnO ha,·-e
mos ~c {'::msen.tir q1o.e os europeu~, acostumados u ser
vir-;;c da.s machill~, ,·cuhuo ~Jll nosso pai% exercer a· 
no3Sa rotina? 

l>ort!!J'lto, >e os nudcos de =ol~ui,.,.çiio fossem wsti
tuidos de maneira que nellcs sómentc se prutica:;se ~; 
lavoura eoropéB, de maneira que nelles so uiio etn.l're
gassc scnüo as macl,llnas aratorias m:üs a~rfe.i90adas, 
cUes se tornariüo assim as .... ·crdn.dciras escolas roNielos 
que mUÍto 8j)OOYcitar.iti'.) aos lavradOl'êS. da'\'iJ'!inbBl.I.Ça.. 

Senhores, o nosso paü: se acha em tal estado de af=o 
ã. rot'ina, qu~ eu julgo que em nenhum ontro pa.iz do 
m!llldo sc.rL'io mais utcis as missões agricolss, de que 
honrem f.alloa o nobre deputad.o, que forão posms em 
uso na Toscana e em algum~s partes da Suissa. 

Ainda assim parece que será. diflicil aos m.issiOll.al'ios 
l!gricoJru. conseguirem conYencer nossos lavradores da 
naccssjdade à c l!bWldo:carcm o systcmu dus derribaaa:s. 
Quando se procura persuadi-los dc importancia. do uso 
·ao arado, e1!es ouvem os discursos mais eloq_ue.utes que 
se lhes queira fazer, mas por fim objectão:-lst.o é para 1 
ll, niio é parao nosso paiz.~Eu dou-lhes r:u:iio, P"rq'U.e 
elles não tt;m ,.isto l.::ivrar <:Om nrado ; muitos niio co ... 
nhecem ::nesmo este instrumento; cumr-re, pois, dar-lhes 
o exemplo que elles possüo ilnits.r. 
. E' Je urgentíssima :oecessicbdo 'i"e se deroona!re pra
ticamcn~c que osta!!ws nas condi<;õe.• de fazer á. nossa 
lavoura a applicaÇ':lo d ... machilias :n'a.torias. 

Scnhorc;, a. questiio n~o é de pouco mom<mtG, é, ao 
contrario, de vida e morte para o Brazil; porque V3JlloS 
marchando para uma penuriá o:ompleta. a. respeito de ge
lleros llliroe.nticios; a cau.sa. prindpal é a dest.rui;:iio em 
que v:to eab:indo as noss.as fateudas, a d.ifficuldade dG 
achar matos para. de1'!'111)!1I', e n falt"- de brw;o~. · 

O Sa. lSLr,Gto t>E MAcEDo; - Apoiado. 

O SI\. PAULA Fo~s~c•: - Cl.am:l.~=e pelos meios de 
tran~port~; mas 6 preciso haver 1/tO<iucçiio para trans-
portarA • a· . - . 1 • • bli cre 1to, po1!=:, rtuc !:eta a.e a t.a conven·v~!lCtl\. pu ca. 
tomu o goverM a peito r~~i.sa.r os a.ctuacs nucleos 
l'grlcol~s, e impôr a todos os que se tiverem de !undar 
a condiçllo cb :~handonarem comr>le:=ente o macbadcl 
c o fogo , c >crrirem-6e O.c lnm-umentos aratotios, 
com que possiio dSl' o exerupl~ e fazerem-s·~ fazendas 
modefos. 

Niio julgo que ~c ~evo. j ~ ~<,tn~a:r ~•~es ~8lldes insti
tutos, o nem que haJa. necc~s,c.ao~ ele se c:noma, desde jó. 
a rc•titu.lr ao •<llo os n.gct:.ws f~ttilisacior.ls. c norn lllln.
ly•a.r :1. tcl:'l'lt proprla l':l.rli O café, pa:o. O. <:anna de IU>SU• 
c ar, cte. ; por ora bn.sta conscmcer ?.o paiz da llCCC>si
dade do uso das m.u:hU.as a<1'ltl>rias, pois que 11! nossas 
terras ainda •WI de muita uberüa<ie, llinila são sns~
Hveis de darem muita producçEo, mesmo s.quellas que 
suppõe--se canr,a.d::!.~~ 

Vejo no § lli, colloca<ia peto. nobre ~m:nmi~slío roh o 
n=m :i8, que a ~erbo. de ol!OOOS, d2>otina.dtl p~m< me-·. 
lhoramentos do. cultura da c!il.llna de assuear, do trigo 
e outros eereacs, foi devada. a 26;()00S000. 

Eu eonfcs~o ~ V. Ex. qnc nlí.o li .em gr:mde ~enti
nlellt.o de pcaur esta eleva.yão feita po!la nobre comn:lis
Giio, pm:que entendo q,u.e l.od.o o d.i:cfici.-'0 gasto etn he
uefi<'J.o de la''OUH é p~due~vo, e que o melhor meio àc 
f~er progredir esta industria e principa.lmente o!l'cv 
!ecet preuüos; \iS p-re':Oi~ ío.llão m.::ús õ.o que tua o. 

Ainda h.a pouco tempo votou-s~ nesta cnsa a qu!llitia 
de 2:000S a c~d:. la.-radc:.r <;ue :tpre•e::tasse 160 ala~ei . 
tes de trigo d~ tu<l col.beittt,c j1111n m..'iiha provmcia dom 

lavradores apre>~ntici<o !00 c 200 alciuclt~s <k tcigo, ~ 
estio recllll:Ulldo o 'premia. 

I>hs POt.o que nito é •6 a. cultura da C&l\11& de a...csc.c..,., 
do trigo c ot::kos ce~es, <r::t.e deve 11er favorecida 1\() 

paiz. Tod"" o• productos que podem 11:ugm.ent.u a expor
tação, <tue) iegun.do :a. esoola mod..erua, é o uuico lDI';~'.! 
de f~er subir o cambio, o un.ico meio que W. de lazm: 
face á. jmpu>ta<;iio, devem mere(:cr •=pre " oolicitudc 
dos poderes publicas; c niu!!tle:n did. que Q.;õlgodão n:io 
esteja nesto <:aao. A ,ua cu"it.ura é su=r>th·el de muito 
melhnrame:cto, já pcb va<icducb da =~ntc " J:*ia es
eo!ha da prcferh:<!l, çon:to por outros Ç\tid.ados quç exig~ 
a planUL 

Se ha cultura que possa enriquecer um E•tado é a do 
algod~a; ahi .,.t~a as Estadas-l:nidos Pl!r" e:o;ewple>. 
. A ca.mar.o. ""bc que a provinda d~ Mintl';, principul

m(!tlte para o norte, nas <:<>marcao de'Miuas-!\on>5, Rio 
Purdo e Río de S • .!<"=cisco, foi por mu.ito teropo·notn
l'cl pelo prqgres:;o que fu. na en.ltum dn·al~odiio. N:ío 
erio os obstaculos muteriaes do trllD•pnrtc que ob.U.vüo 
esta cultura, poi• vinha gronde 1\U>Ultidade de zlgodllo 
r!II'a o Rio d~ Jv.neiro, eom ll!O logu.as ~mais de ''ia
gCIIl ; a. rm.ü.o pcl:.,. qual ~s~s. cultu-ea cahi.v em (lc;;.anim::. 
em Minas-. Novas é ou.tra, e-cu peço aG gu .... uruo a sna 
attcmção sobre este a>sumpto ; cumpre dcoeobril: o =t 
par.a.·combaw-!o. . . 

E· tanto mai.s nece!!sa.:rio, que ~~ proeure ltl'\'Blltnr tt 
indn1<tria. dn p1s.ntnçii.o do nlgodtio no norte da provin
da de M'1IU1S-Geraes,-quanto é ~to que h<>j!l já.·os mtno~ 

· dJ! trnusportc siio muito msis faeeis. Nmgn= 'ignora 
os beneficios que a "mprcza do Mucury, tem feit<>. Sa
be-se <JUC a nav~~Ç.Í.'> ·do JQq\litinhooha, <JU~ por 
muito teul.Jll> nüo P""'sava de utopia, deTc :reili.za.r-st: 
mais ~do do que se pensava. 

Ra tun a!Ulo foi votado ~ui :aro !>l'Ojecto üe l~i con
cedencio e; um. cidadão notavel. do plli.z pri-.ilegio ex· 
clw;ivo pll.'ra a na.vegaçúo do BaUO Jequitinl)onha. 
Todo o vallt! do Alto Jequitinhonha e:x.ultou ae jubilo 
~m esta medida im)'>c)rta.nte o ~om a espera.nç" .J.e em 
breve WIDJ?O p'<><ler augmcnt!U" as suas rig;uezas com 
novos pro<iuetos de exponaçã.o .1> = o augm.e.nto cio 
valor das terra!~. 

Infel.iz.me.nte, :poréiJl, a~ e;te momento =da se tern 
realizado a respeito. Se~do leio no relatorio do 
Sr. ministro do unperio, wnda nll.~ se dc11 principio :l. 
naveg.oção do Bsho Jeqnitinhonbo.! O~a, ncshs ma
terias, um allnO perdido equivale a muitos IWllOS. E' 
eou-.rex~l.eritõ prO!n<l'l'eJ:-se quaDto nntcs esta navcguyão, 
ou por meio do conttato feito, ou rescinaindo-o, c 
celebr.a.nde> ncn·o =troto com c;.~m realize ~= de· 
longas. o fim qne se teve em vista decret:mdo a lei 
a. qne :me referi. 

T,.bem a :cs\'egaçllo do Rio-Pardo, ainda a.o norte 
da: prooincia de Minas-G<lracs, que com!llunica as dua.s 
provincins de Mi.n .... •Gttaes ç llithia, ó uma. ci~ que 
mais de'ic OCCllpa:' a a.ttc:1çlio do honrado Sr. ministro 
do i!nperio, ou de quem qner 'l."e tiver de eo;orcer a no,·:~ 
pasta de mi.nislro das obras publieas. 

Par um cid:aQio h>~bitante em ·canaviciras, na pro
vincia da B~tbía, têm sido !citas umas poucas de lc
gnas de estrada para ~mmunicar o Bmo :R.i~-Pardo 
com o niwl roperior do rio. A na,..,gaçüo .do RRU:o 
Río~Pnrdn, ciescl:e. Çana'Vi.e1ras &t;é ao ,porto do Cachim
bo, já se fsz acttrnl.monte. 

Apezw:c a,.,. correrias <los ini!los e das d.iffi.culdades 
materlaes do rio, sobe !l'l'ande qmu::.idadc de sal c U:e 
fazendas para o :rnunimpio cio 1'..iovPa.rdo; mas é ne
ceSEario que ou se lJlaílile fazer a.s oh= precisas para: 
a nawgaçiio do ruo-Pardo de;;de o lngnr c'h:unado 
Porto do:> Cachimbô até i villa de ll:io-Pardo ch pro
vwei.a. de llflllas•Geracs, OU se CO!l!ltrua Ulnll estrada :lO 

lado do rio, o que fi.:a ma.is eeonomico do que limpKr->C 
o rio até aqucllc lugar. E' uma estrada que .niio [>bcie 
ter mu.ior clistanci:t de 211 le;;u~$, qutl.ndo açt...al."!ente é 
preciso caminhar· se 40 ou 50 legu~ para ir da vHia 
do ·ruo-P~:rdo ao porto do Cacbimb<l: ú uma cdrlda 
cr~c pódc pre!ttr·fe so tr~t~t>ito cUJ :·arro.;' e quo, fc
gnnao o ol'('.amento que &c tO!ll íeito, 11iio pó& Cll$lo.r 
msis de :m:oonsooo. . 

E, ~is, poc;o a attenc;_;o :lo nobre m:!lU.tto arlm d > 
tom&r debai:m de sua immediata rtote<·~ii~ e.~ ol:ro.. 
de que tenilo ::tssi;r.:Uadament~ f:illacio, cii·J •ó t•a•·-• 
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SESSÃO EM 5 DE JULHO DE iS60. 

Leneficio. clus h,U,iúntes d.as <:amare"" Jo R<o-P"-"<lo 
e do Jequiti.nl.onha e.."ll lliinas, 1ll1i!> J>rinci.p*nen\<l P'lt'a 
beneficio do pak, P= n.u~to do.ll()l;OO. cxportayiio, 
p:.ro. se :mimar a cnltara do algoc:lio, qne ll"'l.Ucll"" 
lugares foi j:l uu-n grande fonte de ri~u~, e que ,e 
deve levantar do esroorecimellto em que se ~ha. 
. Sr. p:re sidente, "oltando ao eneíno publico, nfl.ll ~so 

deix:u àe m!Ollfestm- o sentii!M!nto de que me l!C~rei liOU
tem possnido qu<mdo ou~i ao hotn:ado deputado pela 
pl"(l,·incio do Rio se Janeiro, cujos discu,.,os eu sempre 
ouço c:om t;mta ~ttenç:ío, t"rn.z"-'!r pm"S a Õ.isC1lS$ào lll'n:l 
e<>rpora.o;iio re!!peit~<vel, llO meu ent<>nder respeittr1'cl por 
~orws os iliulos, oomo 6 " corporaçüo dllS il:JJlãas de 
caTld::z.do. 

O honr:rdo ileput!!.do disse, que se •e e~ige das Bra:zi
ltira• provas de habilit:t,.U:o :úim de se entl'eg:::rem :tJ 
prafe,.or:.to, não r:! razüo porque não se exij e. t:tm bem 
o mesmo das estmngeir:>s. Referio-se especi3lmeute ás 
irmiias de caridade <J.U~ ti\m fun.d:l.do no Rio de Janei
ro = ~.:s;céllente coll~gio de instmr.~....o P"'"' o re><o :Ee
:rnini.no, antro no. cicl!l.àe"l!c Mari!lliDa em Minas-Geraes, 
e t:imbem outro no. :Bohi:L. 

O nabre deputado disse au>.ls: coroo. não .e ha de eti
gir prQvas de h.o.bilitaçúc dll. l'""~ de mulbcm.s perten· 
c'!lltesa um!l cutpon..çiio C'Ujo principal dote, cuja prill· 
cipul qualidade é a ign'lrn:ncia! . 

Senhores, se se tratasse· cte mnda: compl~t=ente a 
\"O~:LÇâQ destas virtuosas mnlheres do simples of!icio d~ 
enfermeirrut ra.r~ direetoras de i.nstmc.ção pubhClt, im
medint:::Lmtmte, sêm. eseolha, sem selecçr..o, en s:compa
nblll'ia até ccrt<> ponto os escrupulos do nobre deptrt:ado; 
mas cu nua creio que os honuclos proved.:l= dest:> i.ns
titui~iio no ['lti~ tenh:io-<;ido tíio levi:moo qne sem ma.ior 
ex:une, sem , escolh::t e selecçno <m-treguem as. noss11s 
jovens p~triciás a mulheres ignor:mte.s. " 

O Sa.. F. Oc-r.<'nA1'00:- O Sr. m.ü>istro· do .imperio 
qne· d.íga te vio a aeta desoe juey em que cllas fotiiQ 
eocolhiâas para directoras, c eu c<llnl"-=-hlli. 

O Sa.. l' AULA FoNssc.~. :-Estou. fa1l.IInd0 debaixo d.:;t 
hypothese. de ser ha.vido 1io:~o escolha., estou. mostrando 
que o qne V. E:<. hontem n"&nl"lll contro. M irmiias de 
carid:!.®, dizendo que o seu. principal merito era:. igao
raecia., nl\o. tem fundamento. 

Segundo infoi'DUlÇ(ÍCS qtte tenho , n~ta corrora~ilo 
existem mnitas senhoras de. fUlllilias distW.ct:>s ds. Eu
ropa , de fa.!iillias que ~ecebíll:itQ uma educação clllvr.
dis~ima. ... 

En sou me= testemunha de que Bra.zileiras illus
tres pelo l5eU n•scimento e pela eduoo.çilo qu~ th·eriío 
nos col!cgios do Rio de Janeiro hoje Í!~Wll part~, por 
sua ,·oçt~.~, d1l corpotayiio da~ 'i.Tmií.as de e:uidadc. 

O Sa. E'. Ocuvt.u<o .- H~t. poue~e diaa e1IÍs até 
qtt.lze:-i\o sedntir_ um!!. sanhors. de C1I3S1 do Sr. rrurquez 
de Olindn ; foi preciso quo o Sr. marquez n exigisse 
muito tcrmi!Uilltomcnte p(U"a lh 'a ser rastilttida. 

O Sa. M r.<lSTRO -oo Il<~uno :-Estou informado 'lUC 
o fa~to niio se passou por esta fórtn<\. · 

O 5a.. OtT>."IA~o:·-Poi$ il!to foi ouvido ao ptoprio 
Sr.lllll1"qulll: de Ol.U>da. 

O Sa. M1S1$T11.0 no bnt:li.IO :-E cu o OUVl ao Sr. 
·m:xrque-7. de Ahran~. 

O Sa.. F. QcTA~tA.~o·: -E' ma.rqu~z ~.ontra marquez, 
elle• lã. que deci.d~o ; m2l< eu f:illo érn virtude dos prln· 
cipjos~ 

O .Stt. p.,.,LA Fo~sEGA. :-Como ~ =a briga entre 
matq_uc=; entre homens proemi.Jlentes do p:z.iz, o p:tiz 
àeve saber do que e.rn verdade se passou, prio.cipalinente 
quando se trata de. wno. i}lStittÜyiia que sem. justiça al
gtt= CO~I~e?a o. ser combatida entre nús. . 

O. SR. F . Oct'-<vf•"o :-Combatida porque é o jesni· 
tismo e:ncapota«lo. · 

O Sa. Pnt:ro »& CAllPOs : - O Ilobre depnta<lo está 
completamente enga.naào. 

O Sa.. PAl;l.-< Fo:.sr:c" :-O que en onrl dizér 6, que 
incio umo.. ser.hora. de casa do Sr. marqucz de Olincla 
levar umas nierunas ao collegjo das irlnãa.s de caridade, 
e~aa.l!elhora nito quiz mais de U. sahlr, -pot desej:.J: sei: 
irmiia <lc cc.rida.de. 

O Sa. Pn<To DE C.u~•m: -En t..mhem ouvi ~ontru- o 
f"ct<> como o n(,bro deputa<lo o está referindo; mas tem
se procu:a4o e::t.,cnenar .. 

O Sa. PA~"U TooosF.CA.:- E CD!Jio o Sr. 111~quez 
de Olinda, suppondo que era por seJucção <i:u ir!!liil:s 
de caridrule :rompêr.a rom ella.<, M!S irmf~ <!e cari<lado 
fiurrio-lhe ""'" que.nenhumapsrte tinhiio U:IUu~l!e pro-
cedimento cb mOI(!l. ... 

E tOllto as.itll é, q_ue, logo que o nobr(marquez vol
·tou as costas, e!laa mesmas empregácrio todos os recur~ 
sos de rhetorica. :para despe::su:W.>r :t mO}a, ditend<> que 
ella fazia mais mnl 11. imtit'u.i"?o· de S. Vicente de 
Paulo oor.o. o seu ~toced.ímento 'n:iquellil. OCC!iSÍiioydes
:di:llldo :. colara c..e um homem pocleroso e- lroport=
ti~simo do paiz, do 1ue desi.!tindo do seu propm;i~ de 

. fazer pa.rte da. mesma. corporn~; e pois pedi:i.o-lhe em 
nome de S. Vicente de Paulo q_ne desistisse do seu in
tento. 

.• O S11.. F. OcT:O. 'I'JAl<O: -Isto ~ do r;lll.torio d:lS ir
mâas ; ~gora vejamos o relatorio pela parte opposto.. 

0 Sa: PAULA :Fol':SEC.l: -E11n..s !7leStn:IS levirilo 3. 
=r.a, e a elltrcgúriío ~ Sr. marquez. 
· O s ... F. Oc?.\.VIA!<O: - Ent.egna-lbe o J>.obre de

putruio su3s filhas,= c:x.ij:> do govetllO que :J.Opl'Ofes
t;or;as tenh~o capocidade. Essas são estr<mgeir"" que 
nem sabem a.lingU>t do paiz. 

O Sa. PAUt. .. Fo.!!!IECA: ~ A este ~speíto rei. de um 
e:\SD que s<> de.n <:J>IIl umft minb.:t. \'rün:t-irmii.c, queo es>
tcn<!.euque devi» ser innií.a de =idude. Veio do Serro. 
paro. o Rio de Janeiro pnr:> !!"te fim; hospedon-se 
eJn minha CIL'"-: pro~t>rei todos ~· meios dé Jesper~ 
suadi-la; .,.tive· 3.on 4meu~~eomoUa em. cnse, pro~ 

• curando .>'emp~ de$vi:~o-la dre.a int~to, até .qne. me 
tlliõe : minh:üntooç;i.c c:otfi f.ita, h e~ de :;er irm:>a de . 
c:uidade. V-endo a voenção da4ue& moçu, nfio tive 
remedio senüo assentir :w seu.peoiido. ·E' Ju,je ulll!l da.s 
boas ii."!XlW de carillade g,ue e"i•~lll M 811\rl.:l..; -.in 
muito eontente, e em t<>dàs. ~s cm:t= q~ '!)Os ·~ 
<>.psJ,aude o seu e•tndo,. d.atl.do P"""b®S :l sua fortun~. 
Póde-!1<'! djzer qne houve sedncyüo·ne-sl& ~:lSO! 

O Sa. F. ÜCTA '1'"!.1.110,- Se elln.s pre&tnssern obedien
da dentro do paiz, :!.inda v:í. Fnçiio irmiias de caridade 
:>qui, pr.,..tando obediencia a superiores dnll,_ui ~ lil.:IJI 
n:io se entro~;a.e nunca. o. inatrucç~ publie~ o. i!'lll~ 
de ce.ri.clo.dc e~tr!Ín~iras e ignorswtos. 

O Sa. PuL• F<l:<!ECA ~- Pelo llll!nos. essa minha 
parente att-e~to que estó. ltabilltadn pnrn e~\sinM o par
tugue~.-· 

O SR. F. OcT~VIA~G:- Niío contesto i~so ~ D qne 
quero é q-ne n>io ho.j~ privilegio pnt':t nr, cstrnngei1"1JS .• 

O SJt. :? A.PLA FoNsru: - P~"lll0 (}Ue o Sr. mar
quoz de AbriUltes nno quer .'cntregnt n Clluc::.ç:!() de 
b:azileir:~s " mulheres ignorantes •••• 

Os ... F. OcT.Wt~"'o'-V. r.,..{ra•.nmtll'!I:nmento 
ad. ll.ominmr. A qt,es~r.o (, da priucipio•, ní1Ô é .e o 
Sr. marqucz <lo Abruntcs foz bem c:m mal; se quer dis
cuti-1!1 ncs;c terreno, pc<;"O a palavro. p~r:J. rcsponJer. 
• O Str.. P•vu Fo:<sEc~.- Sr. prosideutc, eu desej:J.v:L 
:'l<!lllprc conoordar com " opüli~o do ho~r.u.lo d~put~o 
p~lo :Rio d~ Janeiro, qw: n>tuto :teSpc.to; fat o.cct
dentahnen:.e qu~ ~icriio P,Ur.t di>CU>•ii~o o.' hctc-; <J,U.C 
acnb:W de <lar ln= á mc:mdcscencm ao nobre ac
puta~o ; estou per~u~dido <JE.C ~om o correr dos tempos 
o nobr~ deputado. que é wn Bmzi.leiro distutcto, qu~ de
sej ~o progreo;o do seu p:úz, h a de 11~odillca~ a sua opi· 

. nii.o a respeito da i.n.stituiçiio de S. \ icentc de Paulo. 
Eu l:tstimo que, sendo no)s tiio imitado~s, tii.o um<l!l

tes, tiio sympathico& do povo ~rdnce•. seudQ :t_F~auçu um 
do• pail'e> com predilec).ii.o c1tado l'cks _Bra::ikr.;os, com 
predilcc<;iio 'isitwlo por elles, .e:cd.o ,.m OJt~c ''"'l beber 
a ins=cçí\o em todos ,os r:unos de conhec,mento• hu
manos, não ,;aja tatn.bem a F=ç:> imitad:~, qu:u't? = 
respcito, q11:1.llto :1. estilna em que tte<re pa>Z suo t1<h.o 
as irmi!as de caridade .••. 

o· Sa.. · Prno o~ c .... -s:- Por .... to lad<> dcío:ndo o 
Buril; por toda a pam; ·wm à<ló bem -recebids.'o. nsro· 
chç~o; e.pe::lll! uro.aou 011tn. voz é 'iUC <tf'l!sre"" contra.. 
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O Sa. ··F. ÜCTATI.llfo: -Eu tenho muita honta de 
per+~ncer a uma. des~a:;; >"ozes. 

O Sa. PU<TO n C-"'!''S: - E eu tenho muita honra 
de niío pertencer. 

O Sr.. Po~.nA FoNSEC_.:- A hora jl n.i um pouco 
!\'l"~çMn.; cu estou um potxco fatigado ; termú:!o, pois, 
aq111 o /')lell pequooo discun;o. (.V~il<> btm.) , 
, O ·Sr. G:l'VI:\o Peixoto pronuncia um discn.rso 
que se a.cha no Apptndict. 

A discnssiio iica :J.d.ia.da pe1s. hora. 
Dada a o-rdem do dia, levant.a-se a •~.são :ls tres 

hor:u e meh ds tlll'<le. . 

Sessiio en• G de JuJhe. 

f'I\Wll~$CU. DO .S&.. CO!~iDE DE R\EP~DY-

S1n01-•e.ro.-E.rpedienit. Reforma do ctlfUelho de estado. 
--0:-dem do dh.-Re{orma eleitoral. Dítr:urso do Sr. 
Jfortinlu> Campos.- Orçamento db imperio. J>Ucur•o 
do Sr. Paulino d< Sou;4. · · 

A's Ot>:ze bo:as d.a manhiia, feia 11 chamada, 3Ch.'lo
se prKC~~tes os Sr•. CQDde de :Sacpcndy, Pereira Pinto, 
Candido Mendes, Gonçalves da Silva, C&!!imiro Maêlu
reira., }Iachado, Panla ·F<>lll'eea. Domingnes SU'I'a, Fer
reira de Aguiar, · Dantas, Pinto de Campos, SDvino 
Cavalcanti, S5..e Albuqnerque, Barros Pimentel, Cer
o_ueira. Leite, Belfort, Almeidn Pereira, Rocha Franco, 
Montclro · do Bnrtos, Tobi:u. Leite, Teixeira Soares, 
Co.rrão, Samp:lio Via.nna, Souza ~ün, Paula Santos 
Vi;i.ato, Beliz!lrlo, J oiio Paulo, batiio de Porto-Alegre; 
Abelruodo de Brito, Cas~llo-Brnnco, viscondedeC~~ma.
ragibe, Landulpho, 'H=iqucs de Almeida, Paes Bar
reto, Rego Barros, Ta>'ares de Mollo, Pacheco, Se~o 
de llface<lo, Francisco Campos, Pe<ho MO!ili:, Coelho de 
Castro, Ga'l'iiio Peixoto, Dias Vieira, Peixóto de ~e
vodõ, TosC3llo Barreto, Pedreira, llfartÍilJio Cnmpos, 
F. Octaviano, Xavier da Rochs., C-osta Pinto, !lJU'bos~t 
da Cunha, Nebias, {;yrplo, Fernandes da Cunha, Au
gusto Chaves, Mendes da Costa., Serra Carneiro e Bap
tista Monteiro. 

Compaxecendo depois os Srs. Ajt1liar Berros, Cruz 
liiacllado, Bri!ta.s, Luiz Carlns e Manoel Fern&ldes, 
abre-e e a ~ssão ás onze horas e meie.. 

Colllparectm depois de aberta a eetsão os Sn. Pni\'a, 
F&IUto de Aguiar, ParaJ~agu4, Dua..>UBfiUldiio, Al
<'&Dtara Machado, Torres-Homem, Delphino de Al-

- meid.t., Branchío, Ãrllujo Jorge, Franco do Almeida. 
J.ima o Silva, B:enriqn~, Paniühos, Paulillb de Souza; 
Bello, Augusto de Olivclra, Costa Moreira, Pinto àe 
Mendonça, Calheiros, Villel.a Tavares e Jacintbo de 
Mazuionça. 

F altiio ~o<n puticipaçiío oa Srs. Slllle!1 Lomego c 
Athayde. ·• 

E' lida e approvada :1. :~.cta d:~. antoeeàente. 
O Sa. 1' SECRET.UZO dá conta do seguinte 

l:XPEDIE:n"E. 

Um olllcio dJ:J müústerio da fazenda, Uúormando :1. 
re~to dos requcriment<Js <!os empregados das thesou
rana~. de · fazenda da Bab.ia, Peroamuuco, Espirito
Sa:lto, Pa.t'B.hYba, Pianhy, Para, Ct!ilr.í, Parnnt, Santo.
Catharina e 'hfin".:ls-Gcries, pedindo os das quatro pri
m~ nugmento dos respecth·os ordenados, \l 01 du 
se>s ultirnns que Ot seus sejiio eaujparados aos dos das. 
tb~as do ~ ONcDl:- A quem f~ a re
qiWII{'IIO· 

Outro do 1" aecretario elo ~o, pnrticiplllltlo quo por 
o$ci01 do mlnisU!ri.o d& fueada e Jnarinlia coct tou ao 
meoll>? SO!Wio que S. M. o Imper..dor houve ]'Ot bem 
saneo.onar as ~.uto.r~: t•, autoti>lllldo o 
~para conCeder aos :&erd~ do f11Uocido.AJfonw 
J<>R de .Almeid:l Cvrte·Beala remissão do l*lte da di
Yida proveniente :lO'~to do Rinctio de Sllic:~:.; 

! 

·I· 
I 

2", declllr:illdo que 11 jubilaçllo concedida ~o~ lente~ 
da ,.,tiga. :lC1!.demia de m:>rinha, tener.te-coronal José 
de Paiva e ::Olha e major refonn•do Jos& Joaquim 
d'Avila di-lhes direito ao <>r<l•Mdo por inteiro qu~ 
entio percebião. -:-InWrada. 

Outro do mern~o secretario, envia.ndÓ as emendas 
feitas e appro'Yadas pelo senado i P!'Oposição destaca
mvo, creando uma · no'l'a .aerotana de est.ado com a 
denomina<;~<> de ~ectetma de c:;tado dos llCJ;OCios de 
agricultura, co:mmereio e obras }oublions.- A un!'rimir 
para enp:u na otdem dos trabtilllos. 

Um reqnerimento do cabido <l.n sé metropolitana do 
Brnll, pedindo :1ngmento de congrna. -A' commls~iiO 
de pensões e ordenãdos. 

!lEf'O&)(A bO cONS&t.UO . l}& EST,U>O .. 

Li;--sc, julga'sc objccto de cloliberação, e vai a im
primir para entr-ar M ordem. dos traballlos, o scgu!ntc 
projecto: · 

• A nE•cmbléa g,}!al resolve' 
• Art. 1. • A lei ·ae 23 de Novembro de 184.1 e o.regu- . 

lamento n. 124 de 6 de Fevereiro de 'l842cc.ntinui'ío em 
vigor com.as seguintes modificações : 

• § 1. • O conselho de estado se comporoi de doze 
:m.mbros onlli>arios e do%o ertrsordinarios, c s er! di
~idldo em q_uatro ~õe•, s. saber : 

• Do contmcio\so e administrati\'0• 
• De estrangeiros, mar.iuha e guerra 
• De juotiça e fazenda. 
• Do i mperio. · 
• Esta llltiJ:na secçiio con5ulta..-á tnmbem sobre os ne

gocies qu~<:olT(!ren) pelo ministario d~s neg<>cios de 
agrienltura, ~or:ometeio e obras pnblicns, se fôr crendo. 

• § 2. • Em cadO: secção, que -9. composta de tr<!$ 
conselheiros, ha-veri. tw> auditor, !!CJl1 voto, que servirá. 
de secretario, e pmparar! os trabalhos, -vencendo 2:000f 
de ordena-do e 1:000$ de g-ra.tificaçl\o, meDos na Jo eon .. 
tcncio5o ad.Olinisuo~tiVQ, em 11ue haver:!. dous. 

• Alé"l destes h a. ver~ sté dez aud.itol\.'S Cl>traordlna- . 
rios, fcm vencimento algum, que t~.nl<il.iad.õ os primei
ro•, C por dec<;igt>llÇiiO dJi sovemo set'\'irâÕ em ! CUS im-
p~CÜmcntos. . • • • 

c § 3. • D:l secç'".w do contenciO>O admmlStrattvo for
mariü parte, além. de trcs coosclli~s de estado ordi
nmoJ de3il;"llados por decreto, úm de cada nma ~ 
orúns secçl)es, se11do estes altünos mudadoS UU~u&l-
mentl:< · · 

c Scrvir!::.ln:sidcntc t:m do~ membros elrecti..-os <h 
sccçü~no por decreto. 

c 3· 4.• A ~o do contencioso ndministr&ti'<'o con· 
saltari sobre tódas a.. q:1estões sdwinistrativtiS de na· · 
turezn contenciosa. • 

c As resoln900s das consrutaa ib secçiío do cont.en
ciO!O •erão ~a"" P"" decreto. 

c O governo, em regub,iDento, C!tabelecerá: o pro
eoaoo que dava ••gulr em sCtis trabnlhoa a M!<!~iio do 
contellcio.ó admini..owtivo, c mtu"c..-.1. o pr!l%0 dentro 
do qual develll ser apre:.entndO$ os ~rsos para ella 
lnterpoitoa. • 

c § s. • Pan ser nomeado auditor é :oeceMnno ter o 
~ CXJmpleto ~e :Uguma ~ f:l.euldades ou e~los ~e 
llllitrneçio ~apenor do'(mpeno, ou de alguma. 'ltllvertl
dade 011 academia estl::angeira. 

c Art. 2. • Fica creada nma •ecretaria por onde. carrão 
todoa os ncgocios S11:bmettido> ao c:s:atne do cOMelho de 
estado. . 

c O go,·erno fica :mtorisado para. orgSI!.isar a me'Dl& 
secretnris., devendo nproveitar· do pe•ooal. das secreta
rillS de osUUio o qu& fõr preciso pau compô-la. 

c Art. 3. • Fieiio re\·ogadas u dispo,iÇÕt:$ em coo
trllrio. 

c POÇCJ da CQI:nlltt doa deputAdos, 6 ao Julllo de 1860. 
-1* 4• Alll>licf:: Ptrrir<> FiiJ.o. • • 

PRllii:IRA I' ARTE DA ORDEM DO DL>\.. ! ..... 

E ntra em 2' <fucussüo o ar.. 2' do projeeto que olter.t 
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<1ivtn'~ns Ji•po•'ções ila lei n. 381 da 19 da Agosto de 
184.6 e d=to n. 34.2 do 19 de Sotembro de 1855, coro ~ 
emcnd.oo 'lu~rlhe •lill rebtiv~. 

Vêm :l.mes3., sliJl lidas e ~poi:W.o.s:<s seguinte> emendas: 
~ Ew.<>nu ao § 1• do n:::. 2" : -Depois!' do primeiro 

perio<lo qne 11caba n a pah.-r:l. onbstitui-la - dl:;a-•e : 
presidida pelo iui• da P"" competente, e no ca,i devi
dtl.l:Dentc marcado~ nUo se podendo em caso algum apu
rar votns de el~itares cuja clelç~o uüo tiver ddo feita 
pela mnnei'ra ~eíma ditn, sendo assim inadmisoiv~í~ ~s 
dnpfuo.t:lll. Supptima-se o r~st!Ul~e d1> pnragrapho.
Jo&o Paulo. • 

~ Eroend:~.substituth:~. co t) s · do at t. 2" do projecto : 
-Alltes de arur:Jdos os yotas, o presidente, =et1lrios 
e escrnt:ldorcs da m~sa do3 collegios rn:>ricaráõ no 
verso cada uma das cedulas contaan.s e recebidas dos 
eleitores, as quaM, findo o acto dn a.puraç:Oo, dcveráil ser 
fech.W.as, sdlsdss e re!!>ettihs com a neta para a ca
tnn.ra. munidrwJ. aput"a.d.ora., :1fi.m de as ex:.unina-r c (~cru
frontar davicloJuente. A ~t:t. eamara, deJ><>is do tra.ha· 
lho <J.Ue }he inc=l>e, tornarA n !oobar e ocllar .as mes
tnllS C'Odula3, e ~s conserv-a.râ em seu a.rcbivo nté: que o 
poder competente decida s~bre a validade do. cleiyüo.-
J. lr!. da Silva Paranl1os.-S. C:e lr!ac,do. > 

O Sr. S;~on•p:do "l'i:~on:n:. ; - Sr. presidente, ni'io 
me tendo cabido o. palavra. ua. 1• di•cnssno deste 
projecto, ne!Il me tendo sido permittido fallar na dis
~llSS~o do r arti~o, honte~.l. encerrada, cu espero da 

· benevolencia de 'if. Ex. e do. co.rr.ara que me dc~a:r:i.õ 
u sar um pouco mais ls.rga.mec.te da palavra. qu.e agoril. 
me coube, 11fim d~ OlllÍttÍr ~ !:lÍnlUl O~W~O sobre O pro
jecto em g<>rol., cedend'> desta fól'tlla ol.gum tanto do 
rig or do regimeitto, qne, eu nuo a .. conheço, me obriga 
a cingir-me :i materia 'd" :u:t. 2" em dhcussiio. 

O s ... PI':ESTn~~TE : -ne~l declarar ao Sr. dêpntado 
que não posso p<!rmittir disoassüo sen5o n<> quo disser 
reep~ito ao :n-e;go de que agot:~o tratamos, mns não con 

. 1 tra o vencido. {Apoi~do•.J 
O Sn. :;,,~"'b Y t.u.-:~A :-Ji disse a V. E:... que nüo 

d~oonh~o 'f"e o Tígor do r<'gimento assim é ; ma~ 
V. Ex. bom sabe que n~o me tendo sido da.d.o fe.llar Dil 
1• di!C~siio, nem ns. do 1' ll.rti~o, e vcrsmu:l.o o nrt. 2" 
apenas sobre algum~s· provi<lenc>M Jo expedtonte das 
meallló e1eiw.raes .... 

O SR. PuSIDnsrE : - E' isto o q11l! agora esti em 
diacmsr.o. · 

o Sa SAW.UO ""'~" .. :-~!Il; naste c ... o cedo nu 
p.J.awJl, para tratar da m~torio. em gerll1 na. ~· d.is
CU$el"10 do projecto, oa na do orçamento do ministedo do 
impcrio, FarJ. a. 'lual já e;tou in•cripto. 

O Sa. Pantn~.& :-Te:tl a palavra o Sr; :M~ti.nho 
Campos. 

O Sr. Ma.-tlnho (;am.pllS 1 - Sr. presidente, 
nüo attend.i, :nllo ou,1, e por isso niio •ei o que oi que 
motivon que o nobre depu~do, que e.tava com a. palavra. 
de!de houtem, niio ~<fes«> hoje fllllilr; n[o pude ~e
bcr o ·motivo por que V. E:.. lhe retirou a l'ala=. Se 
en sonbes..<e esse motivo, ~eria talvez = ad~erteneia · 
pré\-ia. para. mim. 

O Sa. PILE51D!:.'I1c: -·o Sr. ~utado Sampaio Vian
na pcrguntott-!Ile se poc!ia n~ discuss~o do art. 2' do 
projccto tratar em gera1 <io mesmo projecto ; eu dis
se-lhe qne pelo regimento nüo· era .iS>o permittido, e 
então o Sr. depntaiio decl:l..'"<l!l que cedi!~ da F~lll~a. 

o Sa. UAl\'tlN&:O c..;.POS:- Eu lncro em saber CSIIl 
razão, ~rq_ue é u= ad.-erténeio. prévia pare. mim. ~ão 
terei pois de eltranhar se V. Ex. me chamar pata a. dis
cU!Is~o do artigo, da qual conto nilo afs.stat ·me. 

O terreno em quo ma~ convinha discutir este salve.te
ria era to!II!'l" cada. nm do! artigos de per &i1 antllà~~~;~o 
em e&<k uma d:u~sna&di"!'(lsiçOes,na moralidade 1 , 
e = todos o. oe111 fins cloros c oceQ).tos. 

Seria me<,mo este o terreno e!ll que a diocns&iiO teria 
sido colloeada re ac:J.So a.. pola~. dO!' Srs. lllinlstros 
,-,lesse alguma C<lU.Sa, .e·:> <llicussão lar~!;a, ampla, q"c 
os foi. ptome:tida, não r:~sse sido •opbimuida C<>m 

e~se sya:temn. :no~·o e' quet"id.o de dirlsiio de ~tigos, me~ 
a;,,.te o qunl, com nm ortigo dividido em quantoõ
p,.,agr:lpbos conveio á. a.stueia. míni• t.erlal =" .m:. 
t>r a dÍ!ócnssiio, tornou-se todo c ex.ame ·de .mate
ria.s importentes impossível na tribtma; por<J.ue V. E,.. 
c~IDprehcndc que ):lilo é po••h-cl c)ltr~ J•a questão de 
detalhes ~em cnc~rnr as rneàidss ·na. ~ua tot.:UiWule e 
este e:gaÚ~.e, f.or ma.i~ pe-rlunr.tDrio que s~.:1, efffOt; o 
tempo e as forçe..s de qn:1lqner orad~r. Sim, na 2- dú;. 
cns..-.o ccnviri~ o exame det3lh:uio de cada um des&ts 
artigos do J>rojedo, eomo vcrJadeíramente o são os pa.
r;>,<rr:>phos que furi;o ba!'tizaàos com este I:.O!lle para 
obta.r a po~sibilldade da disc~s.Zio. 

O ministerio logrou o s~u intento~ 1:.C'\"C. n . raform9: 
eleitoral sem ot.liiscus.eão ampla que fr)i pTomet.tida. im
prudentemente pelo Sr: Jll'O>idcnte do ~on.elho. Pro 
.rncttC!Il-D05 s. rxa es~~ ü.hc~:!~O n.mpla.; esta\·a. S. Ex. 
aind a persu:.1dido qne o projecto não era uma das cor..
dl.çõe-3 de apoio. A:;; cousas iori::o cocreDdo o seu rurs:o 
natural, o Sr. presidente do conselho a\wb;ou u cabeça 
e aceitou o projccto, não corr•o questão miuísterbl, por
que is~() núo era. mn.is poss.ive1~ mas creou-sc uma es ... 
pede 1Ja~l~me!:ntnr npva., in'\teD.tou.-~e a-questão go- ' 
... ·ernamen[al-~ e o 5-t-. ptt:~:idtmte do conselho foi assim 
tir;;.do doo apuro• em que sn ilch<wa pel:;s opi~iõoo que 
etnittira 'J.uundo eindu .e '"Pl'llllh"' mab <J.Ue presiden-
te honorario do t<lnselho. , 

.'' lsto n.íio,..; questão m~ni~teriál ; ~r:o é prccl5o que o 
••;tt, porque n. nossa m:uona é mu1to gr!lnde { dls-.e o 
Sr.mm.istro do lmperio),mas tlqbeitão governamental,> 
S. E~. o Sr. ministro do imperi:> pude autorisar-'e ntt 
OJ!inEo,de um publlcl~~a pilr~ niio fazer questão de ga
bJnetc: mo.s duvido c;uc ;c pudesse auto~isu.r em opi
u ~Uo nl~uma para n. ~~pede nova que croou afim de sal
vaguaraar un:ta consa qnc nHo é pos~ivci mttis h:tvct, 
que é-coherenci.a a solittaricd.-.da em um miui.stcrio que 
~une a. as teve 't:em em. a~ to!, ,.em em. opiniõesJ ;nf'".m · 
n-us pel:lsoas. 

!>f!U1 envolto ao artign. Y. Ex. e" Cll.IDBX!I. ccmpre
hendem que me tcbo em uma FOsição um pouco emôa
raç~a para discntir um artigo de Jetalhes, ·eu que a.in
daY.io wc«.:oi ó pMjecto na sua totalidade, perque o 
eneen-aroênto desta disenssiío •orprendeu-me: . · 

R"avi:um •ido convidado a Mder n. pnlavra para qn~ 
o S.-. Sampaio Yi~nna f..Uuse bcntem na dis~ussio d~ .· 
ut. l" do projecto: oonunetti o err.-o de a n[o ced:er. · 
arrolhou-se a dUcU!>ãd. Ero w canjunctura procura
rei '"' 3' discussüo wr: se me cabe a pma•ra om um do.' 
primeiros lugarc~, afim de poder mwilie;tsr a millh:l 
opinião GObr~ a totalidt.do do ptoject(t. 

lato cntrct.J.uto, Sr. pre<Ude.~tc, niio me tira de aer'..o• 
embaraços para examinar os dotA!he& do artigo ~m. <lis
~srro. Estou persWldido ~ porém, que os t<>.rmos res-

. trlctos em que a discnssiio de~o IIUUltcr-se niío me in
hibirAõ de examinar em toda. 11 e:tt.enJJilo o nl.cance de 
todas as di•posições de~ te nrtigo. 
_ Quaes si\~ os fine _do ~s.terio ~_m el!taa.disposi

çoes! O llrbgo do pro1ecto ol"lgm.oldtZI.4. (U.) 
· Niío sei, Sr. pn!•identc, qnaes sü.:> AS =enda.s qne 
V. Ex. reputa ~elstiv.u; n ec~ a'rtigo; não sei'·~ V. Ex, 
consl!lera como emenda deste artigo o ad. 2' do pro· 
jecto dL commhsito. . 

O Sn. PaEsm~~'Ti'. -Sim -hor, e outr.o.s emendas 
mal!! relativ:lll aos trabalhos dos coitegios eleitor:ae.... 

O S11.. MABT•~ao CAXPOs:- Dessj~~ri" qne V. E-s:. 
tivQsse a b.m<lt~de de communico;r-me esoa.s emenda., 
plll'a qtle en as pu.iesse tomar em comidcração, poi• 
niio quero sahir da ordem, qnero limitar-me ao que 
se acha etn diseus,;o. 

(O orador ,; •ari•f•ilo.) 

Eu nilio sei, Sr. pre&i<lente, se :na dillcnuilo deste ar
tigo cabem COII&idm~yõc5 ~bre a. eleição ~eelll!da:ia. 
visto que ~ tnltll do llO!lE!gios eleitoraes. Eu níio tenho 
nenhum em~o em fioar fóra da. ordem, porqae tenho 
a· disettssiio do ·orçamento Jo imperió e a 3" discllaeiio 
dests rclotmB. eleit~; mas me pnret-e que tein todõ o 
~hÜll~to, ttat&udo-$ll deste art. 2", oousiilmi('ÕO" 
sobre,. eleiçilo >OCUndaria., c por conseq_uend.a: ?e.-i!ieot
ção de poderes. l"rc>'ino, pai!, o. V. Ex. que •. tntal'ei 
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~te objecto, e me p:>rere e•tar perfeit•.!I!ent.c> na. 
<>r<lem •••• 

O So.. P11.~nEsTB: - Cot:!o=e :u; considet'll.Çies 
que liur. 

o SR. y ....... ,.l!O c ... PQS ,_ .... - :!.inda q_ue >ej3. prc
cifO p:ara i~to ·offer~~r aJ~m paagrapho additivo ~em 
c~~a.nç:a. nenhuma. ue o !a1.er pas~::rr. 

Sr. p=ideEU.e, o :u-t. 2· do projecto e a em~ua da 
C()Dlmissão S()!Xl duvida nenhuma revelfio uma neees2i· 
.!aile que valeria muito ms.is n peoa do ser le,·llda .< 
categori;t de quest~o t!:O'iemamental, se tt.enso o lllhzis·· 
:crio fo•se levado i reforma eleitorol r,or a.!g:>m::t nece$
~idade real do serviço publico, de melh.or eotnposi9~0 
ola cs.ronr~< dos depnta.iQs. · 

Infilizment<l "- neces•ido.cle que a m:llorio. dc•ta ca.
m:ua tem <ia refonn.:'l. deito~ nrio é um!l. necessidade 
nem d: mellior eompo>içiio d"camara dosi!cput&dos, nem 
de m o.b 1noralidade dJI eleição. A maioria dBSta casa, 
ns•im como o ministerio, tem neoe>fl tl:l<le· d& reforma 
elei:.on\, o millisterio, porque é isto um!l. J•ece!-si~ 
ua :naioria, e a maioria por n=sid:\de de puticlo, de 
UtetieJt, de domina<;>1o, m3s pelo que respeita oi mcrali
d.1de da eleiç':o , . uão, J?M'\lle a co.mara d e>.; deput&dos 
:u:tll:ll teve a srut eleiç:io approva<la po~ çst.a m esma 
m.:llo~ 

E11 e a! gnus outros, Sr. pre;,idente, que nilo julgamos 
muito boi a _ eleição de UJ!l&-grande parte dos m em 
bros da actuai legi•latura thihmnos- mab oiireito d<! 
acnsD-r de abu..<os, de f raude$, a eleiçào. Não sei C!lliiO 
a. :naiori:l se }ulga..co111 este direito, quando ella julgon 
boM todas ~s eleiçiíes que =s:~.. Isto .; . nma eon
tr~cücçiio ' flagrante, ou =a ~onú&;;ão q_ue crcio qne 
a maioria n!'io de!.<>jnri íaze., por seu creclit<l. 
~w, Sr- pr<~<idente, nõo desconh"9Q que hn no pro

~I!'Sro ~leitorul actual ~os !ri1.CQs, lado• ·que cumpre 
remedar; tem por.!m isto em vista o projecto do so
ve-mo ou o da commissiio, ou as emenchís que estüo em 
discussão! Nenhum delles tem l!Or fim ~medio.r os 
mnle~, os 'ig.ios., os abmos m&ls revoltant~s ~ue se 
tem mtroduz1do no no~so ptoees~ eleitorn!. 

O l!obre dBputudo, eJ<:-miirlstro do _- imperio, jn-.,u 
ilD.r de •i Utlla gtsnde ""tisfaç~o C(>m os pai-:l_c;l'ap1:tos. 
relath"OS á. rep~o,.üo a~, duplicatas. En louvo o. l'l"O· 
.cedin>.Gl>to do cobre deputado ex-:niniotro; .creio. na. 
~inen:idltàe, ll3 boa fé de. S. Ex., quan;lo propGz. esses 
paragrapbos ; ?Orérn nÜll creio IID- etlicaéia <las medid.as 
Jl:Opo~ta.$, 11em mnit.o menos é possi\'cl crer -que o mi
lUstlln_o :S adapte, qu:mdo tllas _silo rllCUsada:~ pela 
<:ommtssao. 

Neohuma prooedencia tílm as r:uiies <lo parecer da 
<"-Ommissi<o para impngu:u- as medidlll! pelas quaes 
n'Ho -.'lto, porque ns julgo ridicnl=ente irri~rw. 
n~nvoh·erci :>o nobre deputado r.nrl1 dinnte o meu 
pensamento, que não irroga uma censura a S. Ex. 
Porém nem ti" emendo. que pelll meno• attcs~o cia 
parte do nn_bre ex-ministr~ o d<:<&io <lo reprimir as 
no·-·35 :s.cta,: t,}~, nern essas mcd.td~ ::: ~mmissü.o ou 
cutras qu.,esq_ue~ julgou n=•sarias: 
0~ ll<>l>"e• 'IDÍIIÍstroo "-'lD'lOem nf:u jnlgúo .necc~.~3rillS 

!lledidas r.outra es•!U< aetn• f:lll>as n•>\"as, as duplicatas 
!lntes parece que SS. EEr. julgâruo lllt•ito opportur.~ 
!l:llpli~r os !=•os que a falsid:td_e c a frn?-de dúo P.m , . 
mater...a cle1tora.l. Os :nobres. mmtstrOõ scc•tiio "" <l.u
l_l!icat:ls c as ac:as falsas !_><>to orgüo de <U& conomitsüo • 
!~ to não é u.m mal, isto convem C'on~cn·:l.X"-.te.l ' 

E nüo t-or.tontc• oom o <;_ue tam obtido, ainda 'lucrem 
do t)~Umn. e1citoral antigo a a .. ~cenà.enci:~. 1egitima c 
notoria w duplicatas, as act.s falsas em 'iU~ alr!llmas 
Ce no~s provlnêius ~c. dbtlpgW.r~o, act:u que c~~o fei
tas r_or duns m:.:ncims, poro,ne a re.pcito de collcgio3 
prox1mos, -iernor:r;a-se o prQc<:sso clcitoro.l, fazb-<e a 
seta depois que se conhed a a vota<;ão que !e tlllhn in
teres~e. C1'l1 conhcc!-r; l!to qn~ -::e davn. e ~deu com 
<:olllK-eldO e~andalo M ontigo rcgimen eleitoral <onti
~t'Wil:l e. <lar-se dcpoi~ tia <li <i""' Jo, actuaes collegios 
i> to que é Ultl ll ionte frcc;u <!tlk e inexgota 1el ele !raude~ 
<ont!n~perieitornente n:t reforma domlnistetio a<:tual.! 

Oútro 8Y5te:;la h a-âa, o de ~:r.anJar a ..cta em branco 
no J)Odero&O_ pl'l!!' idente da .proru.eia pAra enche-a i. 
meiüda ~ ncces.•idades <la ma chapa, on das ordens 
n:rerlores. Isto é· um facto hi~t<>ri~o chs !'lOS!EIIS elciçQes. 
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O SR. Car.z llieBd>O : - M€>los na nossa provineia; 
Deus lonvsdo. 

O Sa. liARTl~Be CA>~PO-.: -E' um fir.cto historir.o 
das ele\çõe.' de muita• provindas do Imperío, e n:lo de 
wna ou outra. 

~l:l.s contra eotcs abusos q_no pro,·idencias adopta o 
g o,·crno! Que providencins :>doptou a rotniDiss[o! l\Ies· 
lllO as pouc:~s que o holltado ex-mir.i•tro do imperio 
i.o.dicott contra as duplic:ttas p:u:OC\1riio umn restricçiio a ' 
et~ iuiluencia tutelar que o govcrt'.o !empre illnstr2do, 
sempre maralisad~;po.i commnm dos Brazilei:ros, deve 
ter sem eontr:lSte em ma ter la eleltonl: Niio se deve 
impôr Xt~tri~ção á :tntoridade paternal do governo! N" 
da de teotricvão! É um attentado cot>tra sua :mtoricla<lc 
p:lten.a~ 

Sr. preoi-dente, niio m~recia ao• nobres zni.o.istros :ü
gu;na :tttêllç~o a riccc.sidade de reprimir A$ actll~ f:ll
MS -q_ue SS. EEx. vf•o restabe~er oom <> setl novo 
•y~~ eleitor:ll ! Se '! governo tins!e em peito, em 
m~La de refot'l!!.a el.ettor.ll, oum. couu que niio fosse 
melbornr a f Orte dos ..:us nmigos, esta seri:t. wn:r linha· 
de eondnctn. p ara homens COlho o Sr. 111inàt:r. do im
perio, como algrutSodo• otttl'Qs S..S. ministro• q-ae in
contesta\~ silo-homens honesto&,' a q11cm mesJIIO 
seu • ad"er•arios niio eonte!it<lo honestià.wle. · 

Mas, Sr. pre.idente, as f~udes que mni• ~io devem • 
in~utir ao pub!iC<l' 'e~. propriaa antoricbdóa .a_o a.quellas 
ctue podem acobertar-.., com o. manto do desinteresse 

_ individu.nl, é que por l.'eremmenos torpe$ nos !'Cas-m';:i
voa ~ pot- isso mesmo :mais faceis C!e commetter; )?~r
que podem-ser attribll.id:t.s :1té $ heroicidade s â. dedie~~
<;iio S<!tll limites, C9mo temos visoo. 

Em rMrori" eleitor"-' qne medidAs adapta o govoru-o 
contl'& -as duplicatas, contra tos acto.s falsas: !·Qu=to ás 
duplic:.ta•, ,.. providl!neias lembradas pelo Sr. ex-mi· 
11istro do imperio sito rejeitada. ·;,. ·eimir>e. Qnllllto .U 
ttct.:u J'al&a.s, que vão e-t>t'mr em ~cena. d&l . novo, quaes 
as -providlltlcias ruioptaJas -pelo go~erno! 

Se a. eleição por círtalos d'l.va l11gar á lut!l braço :1 
braço, que tanto aterra nquelles· que ·entendem que o 
<largo dé deputado é nm eargo de fnnccionttno publico, 
qne d~ve õer de r.omea.çiio do governo, e nilo ae sim
ples procurador da pop~o, que qnllllto maio hotno
~o fôr oom clla. mflis legitÍllla ><:r! a sun procur:~yii.o, 
que -protidencins o.doptiio o& Srs. minlstroo ou 11 eom
mi-.ii.o a bem <la rnoralidnde dn eleiÇlio ~Como cvitari-U 
·as duplicnt,.. que niio hiio de diminuir, c liS llCtàa fals!IS 
qnejá foriio meio~ de vencer o governo as cleiç<;e•, 
~bendo-as em brnnro p.'ll'tt enehê-las nas ~tuias! 
E ' um fACto hist<>rico nttestado {'Or d~ulllentoa que 
existem nos !ll"chivos desta eas:~.! que fuz n. comnü&súo, 
que faz o Utinis~tio c:ontrn isto~ 

E' uma pe-rgtnt:l. que m erece nl~ resposta , c 
peço-a. s:>le;nnemcnt<) ~o Sr. mini•tro do imporia. 

Entretmtto algumns mcdiclllll nÜll ~6 silo faC~ti~ . como 
n. historin & outros P"-izea u.s nut<lrioa. Nalegi•ln<rü~ 
clcitortll dessn. lnglatcrrn , cuj11.1 inotituiçúes 80 procura 
tanto fnzer crer que niio podem •er apropria.d:t.!l a ne
nhuma outra nação, porque foriio !eit» p~~r.~. uro11 
raça. prlvUegiad!!. e divet= do fll"i>to dll humanidade; 
ncE~ a1ngl.at.etn., cuia:; inHituiçúes libcucs s.rr:tnctrilo 
uni grito de enthu~\as:no :w prol!rio imperador N :tpo· 
!c 5o por Ullla liberdade !;<!rn pen-"o por fun gt3Jldeza 
1ncu:no , nlgmna <'.onsn. os Srs. mint.stros ~ a commissilo 
ach-sriiio p <ra reprimir estes abusos .• 

,\Lc:-c:<s Su. i lllPVT~oos : - Pr<:>f..O!lha ·medidas, que 
néeitlll'emos i\~ (_iW~ forem. :.tcdta~cis. . . ' 

O Sn. '-"l4JtTn<lro CA>rl'os:- Eu niio meencarre~o. 
Sr. p'11iside:1t~; dt> oS'crccer emcnw; Q, meu papcl i! 
mo!'trnr os vicios das medidas propo•tas pelo govemo, 
contra '" quaes cu v.>to. lil ada tenho ·cm:a o mcl4on
mento dellas. Nuo ha cm=das que :\"'ssiio mclborar o 
projecto at~:Jtato:rio que se a.:S.aem discussilo. A: fata
lidade o quer! A unio:a medida <J.UC pú<le mt:lhora~lo é a 
sun tteeuç<:o, é a animad<"er'siio que ha de e,.-citar em 
todo o paiz con:r-a a autoridade espoli:l.dora do direito 
populn:r de el~&r os repreren:.antes da naçiio, a falta 
de confumça dO ~% contra o go,'el'llO, 4 o odio ~ o di
,-orcio q-ne corr_ !Õà"- "<!erte:za se b " de estabei0Cef entre 
o g~\'ln:o 4\UO Je.eonfia do.s claue•: ~ prcpond~l"IIJJtes 
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ch E•tado e tnnis inteces<;ad&s n a or<iem publica. e ma.. 
a uaçlít>. · · 

E' ~.:>-~da qae este projeeto p6de sofl'= por 
pa.r.te. <Uqupllos que co:x~o cu o impugnio eom a wa.i• 
profund." ~nvicçii? e cheios de grandas ree~los por >lli\.5 
COI108'{1W1Cl.IIS pollt!cns. 

Entretanto, algumas mcdiJas o miuister.o ' 11 com
IlliS!>í:io poderii\o o!fcrecer p:u-a cohibir :tbusos que exis
tem, c outros '?_ue híi.o de entrar na eleiç.'ío, que siio 
d''':"" e p atentes, 'lté porque s"o nosws conhecidoo. 
~n:.1~s ... 

Di'oidindo o• .U.tricto" eleitora.)$ em peouonos colle
gi~, o goy=-o cllz que evita a h: ta braço·, l>raço, qne 
cnta o conchavo e.ctre dous cand1dnto>. Eu rc>en·o-me 
para quaudo aprecinr o todo do projocto;- uprcci:lr o 
to?o destas .~tues: liia_s, en~t:tnto, chamo a-at.tenç~o 
de nobr~ 1llllll&tt:<>· ~ llllper:o sobre os perigos que a 
anncxaç .. o dos distriotc~ vou trazer, ~bre os fraudes 
que ,.ai IUltorisor. Se o uobre ministro quer cobibir a.hu
~s o ftan~~: olfe~~ !leste :trti•!O as idénb o medià.as · 
tcnd<l'l~ a este fim. ~ . 

A ·rcunii•o doo àistrictos act.úaf>S vai "utoris...- os 
conc..ltsvos que, se er~o· ontr,ora. eutrc dous, vüo aer 
a.gono.c.lltre seis quando ... rtrmllio fôr a. tres cllstrlctos 
c enJ:re quatro quando fur de doas. Ora, estns nata~ 
diiS, es:as negociadas, esw tr:;mpollnas elei:oraes níiô 
.te~~~ parte daqueUes que .ncll~U entriio.uma ozr;n,de 
som.rna nem de boa fé nem de probídD.de. T~o o 
n;undo quo entrar ne.! as tra.tM.!!~ l!>t d! qu~ gs.rnn
t lns, e nenhuma. gatruo.Ut:!::! offcrerc t.to satl$fact.Oria 
o tio comrleta como c. <le eonserv!U' a a<!t.a etn branco 
para tnC:.t..la dcp<lis. de :onhocidn n vot.ç~o de outt-oa 
co!lcgio,. · 

• Isto é t~.nto ro:<is :fac_il, ·<JU!Wio mui~& Wu; vill.as que 
vao formar coUegJ.os ele1;oracs acbiio-se a poucas hor:~S 
à.c. viagem umas das outras. 

. Ent:ctanto, repito a minha pc:r~mta! qu.nl é a pro
,.,~e'!c"~ que odo]lt:io o govemo e a commi>;siio para re· 
p=~r na acta.~ falses! Será só a cert.Gzn qne· ha de que 
csbs f:a.udes ""o seri.o em prejuüo dos . •eus aJDígos 
que se julgão com o direito de fonnar as trél4s 1· 

Espero que a eommwiio e o min!stcrin niio mostrem 
uma indllf=ça crimiuosa por un>a· fraude patente 
facil de rcp:imir-so •. Eu denjari"a, pol' eumplo, que ~ 
nobre com.misaiio tivesse marcado um ~ra.zo ceno e im-

.. prorogaval pua. a apurnçiio do ~sorntin•o- ' . 
E!ta medida quo foi odoptada na lnglatetrn, n ão hn 

muitos llliDOS, t o\'C os mais bencficos eff'oitM. T oda · a 
clciç~o [.>rincipiot u· se. conclue dentro d€ nm prazo certo. 
O collc~;~o em C!. ne a elaiçio niio •o tiver concluiilo Ô.f;Jltro 
dc>sc praz~ terá perdido o direito da votar. 

O Sa. Ca.n~f ... cJUDOdc!. um :~~•arte. 

O Sa. YARTIKao Cur?os :-~a lei niio ha tal pruo, 
o p:;ocesso cloitornl p6da durar tres on '!natro dfus, on 
1:1At5. · 

O Sa. Cacz r.r ... c.uoo OU. outro I!'Brto. 

O Sa. M.u.n:ouo CAlii'Os: - O nobre do!ptltado está 
cquivoc:lldo: o quo · o artigo diapÕo é que, ~rnrinado 
todo e qualquer neto em um eonogio ou . junta' paro
cbi &J., se publlcari. por edital '>resultado dessa c!leiçnc 
ou aeto. - · 

(Ha maila/guns~par/u.) , 
Niio ha. ~~'a '{lnta~ do tacrotinio; e entre

tantQ é uma medida. essencial q~ torna.ri& mais difti- . 
ceis, se .Ilio impossh·ei.$, ~tS .:ta&ú.has. 

O nobftl ex-ministro do Unperio, ~· entendido em 
coru;ru; iDgl.ezas. niío póde - cn opiniio do 110~ de
put:a:d" por S- l'lu>lD que fach.ou. o deba.te. u soganda 
diseo:&sii.o ; ..em. p6de ignorar qlljl·a:iatmn na ~o 
ingleD. medida1, ereio qUB do 1848 ou de.lS$4., que 
e.t'!bel.coem a.-di.-i.siio dcn escnloinioe, ou quo ~iio 
DlalS de nm /uutinge poU pu& "'UteSml!o ~~ qn8 a 
fnu.de nio tivei:le a libcldade <k ~Joe. i vw· 
Wle, o que dá lng~tt e UNitM ~ de. •b~. 

O Sa •. S~•o D2 !lucoe di um Bp11rte. 
O Sa. M.um:<a.D C.llll'Q;I :-1::' nmalDedida·euenci.aL 
Essa medida tt-aõa uma vant&F.- NóS <»o.he<ll!mlls 

pela experimci& du eleições tllUDlcip- do Ria.oie-Ja
:cci..ro os abusos e ~· f~udes a q11e a prolõ':lg1c',lo doeS--
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=ti;>i~ tetlt a .. ~l':'gu;&o gov~rno q_nerqne·se di.-i<b 
s. elerç..o _,lttla, li':IÚrum i'!>emveniea~ ha pata 
q_uc se diftda ., eocruti:iio -u-a eleiç4:o pri:xnsria, comDte 
faz. na . Inglaterr .. , onde oa ele!.tcJres erõ.o a~ par 
mmos vl·Glcntos., ou. "f<::Idos e~· ca:minllo F.mt.prejudicfir 
a um_ ou a outro canUicfuto. ~abe-•e do ío.cto muilo ~ô
nheodo de um upitil!> de·n.ano t er·tomado um:~. C'IT . 
;::a de eleitore:; para leva-lo:. :10 ~eu. collegio e·tê-le> con
du%ido para Arnstcrda:n. 

(Ilo. um apa:rr•.) 
_ Permitta o '?-"bro. depntaà.o que lho di~tn que •6 por 

DtiO t er Couhecmi!:Il.ta· do CO:lte:.cto d~~a reforma é que 
rnn·dJl:.eo>t aparte. 

• :Ma~, Sr. P""':i<kntc, nüo me compete lembrar 40 mi
msterro oo m01oo de melhora.r = meciid.a que na 
minl>a, opiw~o não púl!o se< melhor:>da, que é um vcr
da~olro Jla:;cllo pora o. governo con•t.itl•cíonaJ.. Muito. 
~:us dept'O$sa eu vo~a por uma re~luçiio ow; auto
r:=sse os Sni-. ministros· " Cl<J!Cd.L-em oo WplÕmas _dos 
depu~s c· seru'l<lore.s, . e t'i:sJU:trem por m a ele~ç-;io 
Pn=r1a, ernquanto o• :;:;osso• d001os da terra Cllkn·. 
derem qne a nação é in.c.~paz. de olager os seus. repro-. 
sentaut~>s, cio qce po< uma.· medid& qn~ niio tem por 
consequcnci!l e re.•Ultsdo immedi!lto sen5o tor=r ma i• 
escaudolos!lmente imrnor:>eS "" eleiçõe> do Jmperio • e 
tr.=sfonna-IW!·Cm umn menti-ra nnús-«;cdncl.iuooa. ~m 
mna violenda mai~ -tlagnnte ao voi;D papnlar- ' 

A'~ ~upllc::atas o gov~o impsrU.l vlli =e!ce.-·p;lio" 
seu p!'OJeoto o res t!ll»locuncnto·da.o DCtlls-f.al••~, que,s:io 
:<· asoendencia· genuizra das dupl.ieatliS. P ode ser q11e 
lStO eo»carm.. pera os fins qa c se tenha. em vista.; .não 
duviào : ·não tm.>prehendo o slc~nce da rcforma.olcito
rul, nüo estou iniciado nos 2eu~ segredos, se os- ha..; 
IIUtS ~om toa.. a ccrte.:a ~to · !'l:lo conc~rrc;ri da fórrn!l 
alguma· pnra·JnO'l'alisar a eleiç:io. 

Sr •. prcsiih:.ntc, se a intençüo que o ministerio mSilÍ· 
!esta, adoptando·C$tc anigo, foH!e ·eiucem, de moralis•r 
a eleiÇio; per~ to aos Sr.<. roini..tros : - Y ós quo cl;s
pon~es de m_w.oria . tiio -con>ideru\·el ue•tao<lll!!a,.por q_uc 
raz"o dci:t!US. contrnuan~ systemu actuol·,ae'ven5caçiío 
de f'/l<leres"? H a :ligam !II'tigo da noss11 constituiçiio one 
ll.U,torisasse BS disJ>O$içiles elo regimento destacam quin
a., reconhece como compet.e:atc pnr!l decid!r da consti. 
tml'ii<> da -clUilnra .um numero qualqnm' da depmado< 
QUG [l(lr'lll&is intercs•ado,;, [l(lr1lUI.Í~ ctgeis, por cstllt'tnn 
desimpeclic1os ou mais , .> miio 20 reuniram aqui pri
meiro ~ dacidcm i sua vontade dn fonnn9«o do çorpo le-
gifilatlvo! · · 

Sr. pre . .tdcntc, o~x~mplodnsnn~ culta• foi r&ca&ldo 
, pelo. ;honra~o de[1nt11do por S. Paulo qne. fechou a ngun-

' da discuso"o desto debate. S. E:<. ni\o w em todas as re
fo"":llll q1:0 a legi~lnç.i? Íu,!\'lezn, hn um meio aecul<>, ~m 
.offndo cmmaterulclOltornl, t1Jn a6 p~so, urnaoómccild~ 
liberai. Tudo foi feito no intere!M a,. :oristocrac:ia in-· 
~tle:<l\. Pro•umo que as~im r-erue S. E:..., bem quo nll(> o 
cl.islla'~~e 1!14nifest~tmante. M ns S. Ex. rccwou como 
nilo libor...,.. tod"" 115 rofonnns q11e o no&so 11e0ulo tem 
regiotrlldo nn lagislaçüo ingleu.. Divirjo inteiramente 
de S. E.x. nas aprecia~ q~~e ÍC2 do systema eleit:>c'nl 
do lnglat=., e uiio a6 formo ardentco votos, DilUI tch.o 
a oonvicçíio e a <lsp01'8J>Ç>l de 9-ue a l~gislaçlio ~"P"ti
meotnda c oauilllllentc lil>Ctal "Aque!le pai% sol>~ o as• 
swnpto .. Í)]Ila. h& de Mr" .rpt"Opriada ao nosoo. · 

Nl<o lchral'ei ao lll'inisterio as medidas q_ue podia e 
devia adopt.r pu-a melhor. vr.~çüo de pede'cs: não 
P<!rdere:i o mm tempo. 'Os Srs. mini~ niío querem 
manlisa:r a el.f!.i{!i<> ; não: o quP. querem ~ ·litll& eam;u·a 
qnenio tmha nenhum dos ineon9C!:!Iientes que o Sr. mi
nistro cl.o Unperio cl.i~•· aq_ui em.fa.o1!·de s=l11ai<>
ria :.<1-ae ata tem. 05 Sro. ministtos q:uorem =a cs= 
mRUl hornogcnea. · ·l 

' Mas não ~ deiu~ d.~ à.iz~ q_u~ oanheço medidAs, 
e medida$ mii.Íto effica:es, que tera gta:td-.te me· 
Thorado a ....nfieaçil.o de poderes= ontms pdzes. 

O s.rt . 21 <!a. nossa c:onstil:!Ilç:io =-& C8m3l':l 
.dos de!!.o.tll<i<>• a .. eri6.~ do• po<let-es d09 tens men ~ 
bi:Qii- O ·art-. 23 da mesmlt conmWiçio, sem. =tthmn .. 
certr'..oyi<>, sem Denh"tmUL li~o 7 exigv, p..,. ~ & 

c:a.~n.an dos. ~o~ poen dclnimor- ,. o ·~
meuto, pelo ~, de ~ e mais -wn· di7S a:us 
=lmis. ;:· . 
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Sr. !'l"*idente, tem. p:~ra.mim uma !!Tllllde fürça, me
rece-me sempre muito respeito, 9. ini.e'lligepcla. da. nos~ 
=tituiçiio , oonsagrada. pot longos Sllnos de eo:eeu
ç;o, polqne eu t.a:mb6m~ ~omo nlgnns desses venêraveis 
chefes do.partiJ.o liOO.al, ttio honrado~ e tiio g\orlhca· 
dos depois que a Divina Providencia os ch~~.mou a si, 
quant.D tinhão sido calumuiados e a.ccuaa.dos em 1'ida, 
eu tam be~n sou tilllido, Jnu!to tbnido 11as ll>novações ; 
mas , <j_Ualquer que seja o meu re!peito pe1a i.ntelligen
cia. pratica. duda 110 oxt. 21 d:. constituição, nao posso 
a.<:eitar a annullaçrco do art. 23. 
- A c!Ullare dos depat!!dos, est!!belecendo em o seu re
gimentt> qu~ um numero tne11or de metade e mais um 
dos seus membros ~ue a eonstitniçil.> eldge pr.ra que 
o. ea.mara possa delibeTar é sufficiente p11.r" n ,.,.-\fica
ç~o dos poderes, estAbeltcen nma corua p:lia que não 
tinha :mt.<>rlda.de, e uma cons'!, Sr. pr6!'idcnte, ~e que 
a. e~e:ncia nos vai mofõ;trando todos os dius os in
convenientes mais filiC ~érios. 

Resul!Ar-!los-h& muita ~leria de volt~os ~trás, 
de reconhecermos qne o Brt, 21 da constituiçüo mio póde 
f6rma algnmaderogar o art. 23. A ~ID= ,rj reunida. 
.em numero mrf!iciffitt par{!. Ctlibt.t•.tr é c:nropetente p:n:a a 
vcrilic:~yiio dospoderes dos se>:1s membros. 

O S.a. llbNISTno PA GoERRA: - Sem dunda.. 
O Sa. MuTit<llo C.o-:uos·._- Fo1gomuito que a opi

nião <lo Sr. ministro d::> guerra esteja de accôrdo com 
a miuhe., ~mnq=t<> deva confe!)far que a tal tarrafa 
fatal corn que ~ organisuo os miuistcnos ootre :cós põe 
os 'homen_s elll cireumstancias de nÕlo acredit.arem que 
seja uma garantia {'ara o poiz a cpinião !llltedo=ente 
conhecidr. dos milustros. ConviriA que os . ministros 
entre' nós ru;tivé!'!'em Sêmpre no caso que o honrado 
deputudo pelo cir<nJ-1o do Sscra.men\.o desta côrte nos 
recordou, que Fc achou o ministro ViUele em FriiJlça, 
de nunca te-r opmmo c=hecids. em cou'"'- a1gums, es
t.aDdo per.ieit:unente Folida.rio por isro no seu ruiuis
terio, já CQmsigo mesmo, jâ com os outros tuinistros ;
desgraça qae.D~O sei sej! tem ac011tecido a aJgutn ltll
nil;t;:o nosso, m~ que certamente foi evit-ado pelo mi-
:nisterio ~- , 

Mas, Sr. presidente, por qne razão o ministerio que 
dispõe _de uma ma.ioria tiio gra.nde, como os Srs. lllÜlis
tr<:>s nos orrotiio todos os diW!, niio inicia alguma <e· 
l'onnA ao regimenw tendente a· melho= a verificação 
dos poderes? Sem: du~da. porque o que elle tem em 
vista. S<1mente. é evi~ar os inconvcnienteõ qu~ a actual 
legi~latura u.m, n.a ~piniiio do Sr. ministro do iolperio, 
e niio :mora1h:u eleições, ou promover a miUiifestnção 
1ivni, f:anca e •inct!ra do voto naciouaJ. -

O Sa. Scacto ll)i'l M1.CE11o:-Ewa proposição mo pn-
reco odio&n · 

O Sa. Mu'I'Il'!Bo CAliPOS :-Odiosa 1 Se en aprnsentnr 
uma autt>ridado superior :i. de V. Ex., " aueoridade ào 
chefe da escolA a que V. Ex. perten~:en, enear11.11do,por 
estllznJlneira a reforma 'eleitoral de 1847 em França; se 
eucit.r rune. aprecia.çiio igual, íeit.a pelo Sr .Guizot aess:. 
reforma de 1847, o que dir:l. Y. Ex.! Sr. presidente, o 
S].Stema que entre nos se quer introduzir de se achar 
oiliosas .s pr~JPQsições solts.s pelos adversarios é ll.llti· 
parlan:e:ntar. 

Um membro elo parlamento que se levanta para eruit
tir na tnnuno. op\niões ineonveniente~ nOô tem re!Spoll
!illbillthde legsl, é verdade, mas é um Iiommn que prézll 
CJn subido grá.o a e.•tim:> e_eonsi<kração do publico, e 
-""'> h~< do. qnerer peT<iê:la por leriancb,d~ dellngwlgem. 
E.,;e castigo, qu~ é m:uor do que o das leis penaes, 
e~tá. sempre imminente e inev:itavel sobre a cabeça de 
quem :;e levanta pua. falla~ na. t:ribnna ; os l>Obres de
putados não têm necessidade de estAr lembrando esse 
m1ll para coa:.-etar a liberda'de da enunciação do ;c:=·, 
n::ento. Nunca em p!lrlamento algum"'-' reputou mjuria 
ou pen.-;ameato odioso tratar dos resnltsdos, bons ou 
máos,.d:u medidas propostas, senventror nas intcn-

~E - . edi~ • -"-· • • u ~<prec1o as m uss em SI; se .,....., tive= por 
Jim, :ci!o o bem, mas o mal; se ti.-erem por 1im uma tor
}leZa, não me será penmttido dizer na tnõll!la ~- Estas 
inedidas t=em um resultado torpe! - Aqui n:ro ba 
ningu= irrespons~.-el; a resron~bilidade moral é~ 

i 

j 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
! 

e ;e~a para os deputados, as;im com!l a re"P"nsabi~ 
liWUle legal é mUla pnrn. o. ministros. , 

1 
Mu.s, Sr. presidente, "- nobre comrnissiio nenhn= 

medida léml.rou tendenu: o. m~Jhorar a veriflcsçiio de 
poderes , WveL porque entenda que o que nós tem~s 
sobre "-"te as•umpto .; o que ha de melhor : Niio ho. cr
dad~o br~ciro algum que não tenha que e:.11robmr :l 
camara sübre o modo por qne cll:> verifica os poderes 

. de seus membJ>)s. E n~o h:WI)l"á. meio algum de melho
rar i> to? Qu:!llto :llllim, h a ; o que falta é que aquelles 
que ilispoem d:>. maioria qucir~o tomar em co:csidera-
ç:io este assumpto, q_ne importava mais psr:. o credito 
ch cam,ra do que essas reformas eleltoraes , que po
dem, repitG, tra.zcr gr:mdes \'a.ntagens 1 mas lliio para o 
pair: nem para a !XloOralidade d::s elciç:êies. 

O SR. C11n h>htHAt>a :-Todas ~• t'leições duvidosas 
forão decidid.,s p<lb. c:unau., estando p-.-esentes llletade 
c mai~ = dos setll! membros pelo menos. 

O Sa. M AllTIXIlo CA-!!fPOS: - E aqnellas co~sideradru~ 
não dn,·idosas, como foriio deoididüs nas sessões prep~
rarorias,er~o todas boas? Houve algunll1regraou cri teria 
unüonne niste ? 

Eu julgo, Sr. presidente, que umn discustiiío amplll a_ 
respeito da verific<>ç~ de poderes nesta e nas ançeriores 
legi•btnras seria um neto mais mornlisador de eleições 
do q_ue rodas as refo= que se po~são f:tzer. Mostra o 
lllinlSterio alndr. o menor ~cjo de qne se adapte algmtl!l
medida. neste ;e::~ tido? Tudo ist<l é )lassado em silencio ; 
nem nos relator!os nem ~m projectos he medida a1guma. 
tendente o. sanar os abusos que mais escande.lisáriío o 
publico em eleiçõe~ destB paiz; e""' verdade não h:!.1-erá. 
al~-.una medida que possa ser adopf:"da? , , 

O Sa. PEDitEIR.o :- Só meàlante refonrut il!!. ~l!!!sti
túição. 

O Sa. 1\JAnTI!I:BO CA-l!Pos:- o· meu illustre ami~, 
entende!ldo que a reforma da. consti~uiçiio seria. indis
r..cnsa,·el para se poder mclhorar a veri!ica~~o de _pode
res, tem uma. intençOO, JH!rdüa-me, cnja. reahz~>io 
nunca se de\-eri de•ej!lr em p:liz constituQional. Nio 
El).tra, :nem po~ sorobrs., no = ~:.samento conunet
tel: 11. vcrirlcaçiio de p.:xleres dos membrcs aa.eamara dos 
deputados a nanhum poder qne niUJ aeju a mesma ca
mara, e só a ella. Os Srs. lninistros 11llo reconhecem: 
esta neces:;idade; a ma.ioria que os acompanha, ou que 
os arrasta , e~t:í. senhora da situaç<.o, tem a ce~a de
que !raudes e abllS(ls não pod~rüo vingru: em seu 'pre
jr.üzo. 

O Sa- Su~ro DE MAcEDO diz tügnmas pala\TII3 em 
voz muit.D baixa. 

O Sa. li-L.nTt:mo C.uiPos: -V. Ex. quer dizer que 
podem vingar em proveito, eu .n~o me ntrevi a 'dizi!-!o. 
( 1{ ilaridad~.) 

2\fas nadA, Sr. presidente, 5e pode~à. fazer com a no&~a 
constitui'(!io tal quol pllra melhoTar a ,·erifiC!lÇiio de 
pod=? Eu creio que &<! póde f<W>Tmuit.<>c 'mUit.D desde 
que o quizer sinceramente quem displíe da ma.iori11. <h 
C&IIl&ra.. , 

Na Inglaterra. a verificação de poderes dos membros 
da camara. dos comm= compete e:.:clusiviUUent.e a essa 
caJru~ra. Depois dessa serie de ~ormas brilhalltes co
m~ em 1831 ou 1832 até hoje, nu-o tem sido o 
parlll!llent.D qne uúo tem adoptado al9Uma medida ~
il:ente 1l nprlmir a fraude, a corrnrçao e a violencia em 
materia eleitoral, e o :teto que mais concorreu incon
"testa.velmente para moralise.r olli a ,crlJiea<;iio de~
resfoi o de 1848, que orgsnisou~um comiti com esse fim. 
- Este comilé de nomea.çiio, em parte, dll. cam:rn dos 
e= uns, e em parte pela. sorte, lll$1 SlliilJl'l'e d'entre os 
membros deso;a caman, decide da validBde ou niio -ra
lidade das eleil?"s, offorecet~do garantias deimp:u'Cia. 
!idade- e moralidade, 11ue praticamente tem sitio muiro 
bem pro,;adas. Sobre 76 memhr<>$ da camsra dos rom
mu:cs q11e em d11n> legislaturus tiveriio' e1eições contes
ta.das, 3& !oTão postos :Ebra. Só este facto mostra. que 
sem ~e ti= ó. Cllms.ra. dos d~~tados a '"erfficaçiio dos 
poderes de seus membros, meaidas podem !'e"l' adapta· 
das muitó efficazes contra a fraude e corrupçlio elei· 
toral. 
- Os Srs. ministros não têm crmhecim011to de nenhuma 
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dellss, segnramente porque i>so nõio lhes era prGciso 
plll'll a -re!o=a <tl!O tinhõio em. vista. 

o Sa. v.a.u.-ro: -v. E:!:. farlaum grande Se:NiÇfl 
éli> indi~-la. 

O Sa. !h11ort:<BO C .>1tl'Gs : -Dê-me maioria •••• 

O Sll. V1nu,ro • -A mo.iori:J. está.·di•post& & adop
ta.-la. •• 
. O Sa. Mdl'fiKQO C.o.>ri'Os : - PIU'a 1\ ~iorla ~tdopt:!r 

es"'" medidn.s "ll'Í& preoi•o eomeçnr por deitar fóra o 
ministerio aetual. N~o creio nes•o. sinceridade em que o 
nobre d<:putado ~~ é impossivel que =n maioria. 
que tolera. csre rnini•tmo pos•" a.doptar medidas ten
dente. .. anntillar a reformo. qu~ o mini•terio qt~er. A 
refonna que o minbt.crio.deseja i! J>llol'llo t.er ulllll clt!Ilnra 
honJOgenea, e nôio pnra. ter uma cleiçiío Ycrdodc:ira, li
\TC c 1noralisn.da .... 

~O Sa. YtlluTo:- V. Ex. e~U enganado. 
O SB.. M.o.B.'UNUO C.<>IP()s:- Que quer V. Ex. que 

eu et'pc!e Illllis do ministerio1 Eu mostro que o ministe• 
rlo nuo prapiie um11. ~ó medida contra n coJTilFÇiio, con
tra as frs.udeo eleitorMs; as propri9s mGdld"-" que o Sr. 
e>:-Iriinistro do im[>erio tinha propusto ~ontro. as dupll
cnto.•, a eommiosiio do mini~tmo ó.llnulla, retira-as da. 
disc~Ut"iio, prop<;e a. su" seprresslo. . 

Coin' a creaçll.o d11 ~oll•f;Ül" pro,.:roos o mi.ni..~rio 
. t<lm11 certas, Ülf:I1J.hrDi.s, rnUlte efficazes, multo \'DUta

J0$11!1 as ac'..ll& i'a\sns, es~a.s aetn..• fcit4s depOis de conhe
cida a wtaçilo dO'l collegios vizU.hos. ColiJO qtler, poi~, 
o nobre depntntlo que cn me euca:-regue da tarefa p:~uco 
gloriosa por muito f~cil de indiear medidM adoptad.ns 
em outros paizes eontra fraudes na. ~eãgâo dos 
po:>deres! Sá o ministecio uiio as n.dopta é ·porque niio 
quer, po"(\ue tem mo.ioril\; n<io ~ IW.opts. porque aiio 
as pód11 adoptar, visto que podião anntillar.as vistas, os 
fu!S da reforms .. ~ • 

O Sa V1aruo ;_ Ent~o !e 'l'ilo con~>1. " reíorma 
não. s;:io bou. 

O Sa. MA.at-Ji<ao CAlri'OS :-Sr. pre>idente, a c;ullltra. 
ilos dépnts.dos comprobende quanto importa ao sen era
dito que s vnlidiide, :r. moralid:lde·dos poderes de !\en~ 
membros não seja nem sn•paitn. : a catn""""" do;; de
J>f1tMoa conhece quanta quebra soffre a. rua for<;a 
moral· eom C~<•a. llberd.adc que h3. de d.ispn·nr, do 
ll<:'cusar as eleiç<>es com ou sem o meuor fundamen
to. O mini~ !Aldo dada UT114 grando força mornl á ca
mara que elle Vlli nomear s~ a.doptasse algumrunnedi
das que as:;egur(!Ssetn u!IlJl melhor verificação de pade
•es, e li.O mesmo tempo gnrantissem os l'.lembr.-os d& 
c~a. COI\tl'a ~açilea sem o menor íunlàmentn 
que pó<la qunlq,uec !ev:mtar, ae~us&9ües que mah ou 
menoa eo dão, e qu~ &l)t!l_l'l'O e:<ercem uma grande im
~siio no e.pirito publico, porque desde que uma 
CS.'IIUtrD. n<lopt& uma elciç;ic m:l, IIII14 cleiçiio Dulla, o 
espirito pul>lico, deS<:rendo dn.ssa ca!llara, J;eput~ fun
dad:is todas ns queixas. O ministerio, adopts.ndo me-
4iãas, ou fazendo a.loptar Jl:!!la sua maioria med.id'"'s 
que""~;~rD.Ssem mna ·~ de poderes_ mais 
mo . · mais justi., mais impatçifl)., prestatin. grnn
de ser•·iÇõ ao éreilito da camara, I)Ue tem ile nnseer ds. 
su" rofonna. · 

Orn, o"s.s me<lidn.s criio íaeei;, porqlifl fGli•ment<l te
mo• par" no> lli•trnir a liliotoria e a legislação à.e on
tros po.lzes eonstitaicionaes. Por G_ue r}'!Zlo, pois, :ne
nhuma medidà neste ~entido é lembrada. pelo mínis:erio 
ou pela. COIIlillissiio, qne .aliás rcpellio • unica que repre
mia :u; frnndes das d11plicatas! E' inexplicaVcl seroe
lbD.nte proc~to! Eu lembro qne nesta Cllollllll'a o' 
Srs. ministro> encontrão p~ssoas qne lhes JXldem infor
mar miudamente <liLS ulti=ts re!<>tmo.s da legisla.çõa 
inglezo; eu pediriD. ~Sr. ministro do impl!rio, tão mo9o, 
g,ue Jl(Jde ter diante de &i um íutnro tiio longo, q.ac 
&b!llldontWe a C3rreira da rotinA, quo S. ,E:<. tomlUS<l 
a ·~ =go inicw es= meiida~ durm.te & pt""<tÍte 
SC.:O!!InO. . · 

:E:u s~i qtre o hot~.ra.-lo millis~o está. envolvido em r e·. 
formar todo o mundo, em Cl'ear mi.nisterios, em rel'or-.. 
mo.r a ctm!.clhl\ de esta<lo, .~m fazer u~ cnrteim que 
~;eznm pilo ""' fucdonarios publicos que foram go· 

TOMO 11 

;:·amadores e· capit«..S:~ad ~ y&rlnclal;. Túdo 
1.to p9ao ~or c:ouoa. m111t.<> util, - V&:lltajo:~a· 'IW\B 0 
hoDmdo ~istro, se rcll.ec:ti:rpor mn m~ hA:de 
c;.onm em -que Jtiío é menot"l$'!eW:ial para o ~ de 
lS1lA ~~ação m_oraliaar a elciçiio. 

Nem~.., diga que n~o é esta a tatefa do ministeri.o de 
S. Es., dç um ministerio que oom tanta elhph:lli! S. 
Ex. proclamou. con.-erv'ldor, e que de cop...oervad~. !ó 
tem o nome, po1s qu~ é es.encial e radicalmente de&
truidor. Não vejo q!WlS súo as ml!dida.• de cilnsorv~~ 
que S. E!:. tem f•l'O[>O<to. Na reforml\ eleitOI'Bl vejo me
dídas do ruuttehia., de dl>$t.ruiçUo; veio. xnedidas contra 
a intogridW do lmpeti.o; roedidns ;;.,tt'a a ilidolc de 
nossz.s mstitnÍ\'Õ"", medidas que tendem a tornar c<>m
pl.etlllXlentc ·estranho á nação o go'llll1lO· 

.Eu pediria, pois, a S. Ex. G_Ue DO melo de snas ro
forma.s algt~.ma cou&a fí2esse o. bem da moralidade da. 
cleiçrto. Tudo qulltlto S. Ex. aonuncio. coro a reforma, 
quando mesmo Í03Se bom, to1'n1Ir-~e-ha illusorio, se a. 
ca!llara do• deputados rontinunr a tin- priviler!io de no
mee.t e. demittit livremente et11 nlthno. msts.n.eiaa_ qnetn 
lhe pare<>ér clep\l.tado, porqua é o re>\llto.do do systetnt~ 
a.ctllJil a .... erilicaçio de poderes. vm pequeno numero 
de meml.>ros destA CD.mara, reunido$ tumllltuarinmente 
•lll •&.00. prepara.wriao, nomea e Jemitte qWil'!uer de· 
putw!o. Acha o Sr. ministro do imperio 'lUQ ist.o p6dc 
continuar!... · 

U:n Vn:t.:- Se ha defeito, é do regimento . 
O Sa. Ifl.IRTJNBO C.utl'()s:·- Poi~ o Sr. ministro, que 

dispõe de uma maioriB- tiiO g~andc, reforme·<> regi
mento ne•t:l p:r.l'te. N>io ~fol"!llll o Sr. minisJ;ro a el.Ci
c;ão? Nüo é de lei a eleição d<.: disttictos ~ Nilo li.Cll.ba. o 
min~terio de reforma~ o regimento do aenado! Por· qnc 
~azr.o nl>o pl>de tombem reformar o des~a.. eamam! 

Pôde •er qne não entro isto nas condi~es do a:l'Ciio; 
lUas eu ·niio o creio; wjo que Outros s.,. mimstros 
Wio encontrão o apojo cordial do pm-lameJ>to, porém 
o nobre Illil1istro do ímpcrio cuoontra da _pa~te de seus 
co-rcli:;ionarios o apoio mais franco, ma1s illimita®, 
e da parte de seus ndq~rsarios· grnnde confiàuça na sua 
probidade, boneotida.I~ polltiçn., e n~L coherencia. ue stl3S 
opioives •. +ssim, ~ tu~o qu'lllto tendess<l a. medidas 
que' metahsassem n elm~'io, qne .!J!segnrnss~m ntna 
veri6caç;o de poderes verdadein, que ·l'8!!triu~•crri' o 
arbítrio da camara. no system,. de cleger.depntàdos em 
vez de variticnr poderes, ue~sa.s medidas o Sr. min!stro 
de>cria encontrar o. apoio Ulle.nitnc de todas as f~~õe~> 
.Ia c~UDar.. dos deputados. 
N~o é raz.ão a. aue s. :Ex. dá, a. da' disposiçiio do re

gi.m<mto; IDaiB do que o regimento de! to.· ens:~- é a lai 
eleitoral de 1855 ; niio eaueou a menor difficnld.ade & 
S. Ex., )'ropôr a. sun. revogaçli.o. Por q':l!l r..ziio Jlilo pl"J
por.i. S. El!'. " revog~ç~o do : regimento nés!a parte~ 
Nüo tem o e.'(emplo âominioter;op.w5JUio qne já nos dins 
do sua agonia exigi o. a reforma, do• re~ment<>& dos 
<:atnaras ~ N•io tem o o:remplo do sen mmi~terio <j_'Ce 
:\!!aba de reformar o regitneuto. do senado~ Esta cle5-
culpe. n~o é uma. descull?" pan o Sr.mini.~tro do im
peno, é ums. v!llltngem qne S t: x. ulio de• i"' dar :i. 
opposição A tef=a. tem po1' fim interes..es eleitora~s, 
e lluO intere••o da verdade, c1n sinceridade d:. elc.içiio, 
e•tes niio são os iin3 da reíurma, e isto é tuna·vJUJt:lgein 
que S. E"- n:io nos do.ia. dar. S1l os tin9 d!J.· reforma silo 
:l verdade, n síncetidade da elei~<;:n, ror que mia o 
Sr. ministro do ilnpedo nõt.l ínteia. melho=ellWS n'nm 
ponto capital! S. EO<. n>io pôde i~o~l: os o.bu$o~ que 
:se têm <ia® n& 'l'flrilicaç~<> dos poa.e,e>, ct>.tretanto niio 
se procnt'll ~T esses abt:ros. 

Eu. niio faço perguntll" ~s Srs. ministro5 ; é isto 
trabalho i.nntil. Houve-tempo ezn que os ministros n=
<:a .deixa.vilo ele respcndc• ás perguntas qne ~ lhes 
IlU:iíLO no parlaroento ; mas de certos annos para cá n:o 
organis~ mini.steriaet s!i.O taes que os ministro_s on 
Alio respondem 1 potq,ue não ti;:.n capscldll.de ,p~~.ta. !SSO, 
ou nZ.o Wm liherdnde de roopoud~r. Adopta-se como 
p=e, Cow.o systema mini~terial, como decencln, como 
gr•wicla<lc do galJinete'nlio d:!.r respo>t<> ; diz<:.m qn_e I1S 
pergunt:M :is :tcensaçüos que se lhe:; f= u.<<;~ ~ Jnl
~ão obrlgaJ.os a =ponaer_ !;e e;te projecto ~e,wrsl 
<lo Sr. miniftro do imperio niio fosFe pun c Slmples
meute a cilodiçiio d6 apoio que é imposta ao Sr. prt!si-

8 
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<lente'· do· ~nz,; · se _s. :refo= cleitoP.l..ti~. ~ pór· 
1im ~~·~mais~· nild~' vord.o.
<!eirosl:l mm naetonaes·.w q--&qu..ne.''a~-qne B<'llbli àe 
w~:me' . o -Sr. ~'<lo lrtiperi.<l e.u.amá séri"~ 
=.t~ de lnclh~rar- 11 ~ca~ie ·de pode=~ S. Ex., 
r<!J.>lttl;~·<> !ar ~tie n~õ quer; tem m&ioria·de ro
bn ~ lll!.o .. o· fru. pocqu~ lhe é · indlffcrente a dustnor'ali
sa.çiio··do·~~legUlati~o. 

. Çllil<~:~szl!E!ITE: -;:-;·P~, aõ ~obre depníBao que 
tr,;re dji ltllltena.. o que está. em w•eussão é o art. 2" 
do pro)eóto •••• 

·.o· s ... :hf .. ll'l'1!<HO ÜAl!PO!I: -·E' o que est<>n di<~CC.-
tlndo ... . 

O Sa. Pa.Es!DEl'IT·r. ~-'-.... niio chame- ~ dis~esiio para 
'Utt!'tem:no lncon.-eniente. 

O s ... M""-n:.üa CuPOs :-... quando V. E:.o:. apre
seiib(u!>i·i<Jnntilin'io pelo~~ eu possa dia<loz:cr, co~o 
acon~ cem "" peça. JUUlClaeo, eu IJO<lenll· ,cumpnr 
esta ôrdell:i·: 

O· Sa: Pn!lllll."!<=:-Eu· nii.D_ (:Oltsb<ll~ formula
rios; mas, «>m<> president& da camro-s.,·tenho·obrigll
çi&-dc chtun• o OTUdilr :w-pollto dll·quesSio. 

O Su: M:<B.TmÍid·C.t.>!Po~:- ·rcroõc-roe V. E:>t.: cu 
teuho ~tàd!!' nos lbnite:n·estri<Ms· da niil.mã. eni' dis
cussão; cfucuto & moralidade dn e!eiç.:\" <J.tiand:o d1s
euto o arte· 2" do'proj<!Cto; pedi•· B<rSr: minis~ dD im
perio 'J.lle tomasse providencl~ P""" Q n~o~alida.de d" 
i!l~ •. A;:Qrllo se a :winho. maneira de di&con-e; d~
"'!iãda a. 'Ç. Ex. • ~ro ooroprehendo; mas que; '\ • E.x. 
te!ih.s. 't~ 'direito de me únpôt; o !Ilodo por que> devo fal~ 
1~; ~ ronhDI', n. tanto nüo Yai. a autoridade da pro
s1aeno.a. ••• 

O Si.· PusmE!<TB'--- Eu ni<o' tenho àireito· de· dizer 
no orildm- qué falle. d<!!b. on d~~quell.à · msneírs, """' 
co:Dpete-me-obsenar-lhe'~·que entendex ~· ~ntrarlo 
ã or.km eotabclorida·pelll regimi!llto. · 
o-s,.;bru.TJÍ<BoC~s:- V. E:». poderá fazer~mo 

s~tar, In$ ;>ijo )D.ai'Cltl' o mõdo ·por <J.Ue hei doi d.il:i-
g~r-mc .•.• 
-O~~- PWID.t.-."fE: - O_St. deputado -é obrigado a 
conter-se dentro dos limite~ ao regimento; 

0 Sa; llunl"llo· ()....,rol' :--Pód~ V. Ex. apPellar 
p=· a·maioria, o Allsittl im]>(ir-m~ l!ilimcio. V. Ex. pro·
Cede com imparcio.lidade, e verdade·' mas-v. ~- pan'.
c ·rtas pes~~ns d~sta casa t_em urna 1ogicn, e pst'a o~~M 
pessoas log>c" divertia. (V•""" reclama~••·) O Sr:muu~ · 
tro do·imperio entzou na dl.!;cussii.o diL reforma elei~ 
tornl· lOgo com a . di!\C1l!!siio da politiea g_eral; e 
y,l)r. nao tev~ uma palu,~aob~a.r-lhe.'Eudis
cuto· ·a·cormpçãet' elei!Or:!l, discllto mei!idns pnra repri
mir 6&& cot't"tlpçiio : min.hll& ob5cTvaç;le!l· nlio agt'a<hlo n 
V~ E"''• sou chamndo. á· ohleni !... . 

N'<mli'lltn':I>l.l!lllbrD a.,.t&'C!lllQ'fflpeltl\ mais oocu·presi~ 
dente., a pessoa de V. E~. de> que e!>; nia> niio·é a prl~ 
mein ob•enaçl.o deetf< natlll'6Za que V. Ex. me faz. 
Comprehendo que V. E,.. é' o presidente dà mnioriit, 
Illll!l ta!nbem ·o é dlJ. minoria. 

_ O $.:. Panií>~:Nh' (.com {oi-ÇG)' -Eu sou o pie!identG 
da c~· dos sti·. depti.'fa:do;,. (M'ui[os apoiqà<><.) 

o SL ld.UI;'mtiJa u~,::-:-Sr. presidente, a diroc
çiio qu& ~e ~ _dltl" ás discussões· póde afa~ o ora-
dar da s&Dd.'l. em que·-vai;·da orJemdits 'SWlS idéru<,- =s 
uio póde conse~;uir qne ~® · ci>noicyijeS. E' mais 
facil di5cutir c respotlder aDs· discuTSOS, =trar a·mop~ 
portuni<looe e.inconvenie:ncia <WI mlldi.tss;·d<) ·que cm
bar>lÇllr-qtteos on.dllt<~li"Da• OJ:POS~O ae S11lt!l id:t!âs mi
C&mm o asswnpto pela m1Lileira );Or · qne o mtenderec1. 
Perg=~·e·pergunto ao Sr-· ministro d& lmpel'W ISe 

s, Ex.llAo j~- que çm seme!hmte objeeto· :se dev.io 
adopttl."providez>ciu de qualqner·outta. ordlizn·q.ne ..vi
~- :as fta.udes eleitorae~t-ns: '·eriScaçio do poderes. 
Qnando sssim me tl.>."ptimo , como · estou íónr. da 
ordem~ . 

O St~ PB.DmEl<Tt': - Não cha."'<!ei por· esse· !OOtivo 
A· o~ ~-sr-.~deputado: ~-~c -:pcna.s··que trat:..s.c 
da ma!i!ria, n.,JO levando a dl5m~~ao para um !C~rrcno 
inconveruente. • ~ 

OS •• MA~'!'ll'llt<íC.urPOS: -Ma p<?rmlttà-niiJV,Ex. 
uma o~l"\·ação. 

O quBquer V. E>:. que f..çn utna oppooi~o-ô.equ.
tro ou·ciuco di!'ptitados ~ ·Qcer <J_ue discuti como se íO!lse 
uma oppo•içiio composta de 40 o~ 50 membi'<Js ~ E' J?OS
sh-el qu~t e.!!t taes cirewnsta.Jlcias• di&:Util"a oppo>lÇÜO 
uma medidll. desta natureza com a. indiiferença, eotn o 
sangilc-fl'io com qu~· discutem os indifferentcs ~ V. Ex. 
jul~a. que isto é possivcl ? 

\ . E>:. deve <>lli<ln>arll.'lliilfli' <>ppasição de qu..u-o ou 
c!n~ dépnhdos·. com mms :.lg\imtt indnlgen"'a·. N-:io 
temos- ot.tr<iT<>elll'So senio &upptir ~-vigor- dll:plll!t<"u 
e·d~-ataqne'a'fmqn~En. <iE>nttmcro.· V. Ex. ni<O"pr<:iél!de 
.niootti'coln·a-generósic11Lde de •eú.· corac;:iiO; niio fa-;o uma. 
...eu;,8,ifà&,- apresento a ·Y. Ex. uma· quo<nu.· de filho. 
( Jli•·ada•··) 

os .. ; PRl"TDENT>j:-T~nho IL-tao I'C'rnvre·toaa·an~r
d:~cle "- opposição. (At>oiad~.) 

O s ... hluTTI~Hct C.uu>os: '-Sou o ptifueiro a·reco
r..hecê ·lo. Mas pemtitta-mc dizer-lhe que ·Y: Ex<, .oomo 
~os pll.il;, tem· msis a!B~t pj!Ta uns filbos· de que-·pan. 
OURos.· (Ri>"ada!.) . 

O Sn; Plit:S'IJ>ril'é:- Entíio nãO· sot:: justo. 

O Sn: MinTmao c,..,.lol).,:; - Os pais são sempre 
justos para. com os fõhos· (.rilrada.. ); mas-quando os pais' 
tem pret'erenda·p~~N uns filhos em preju~o dos ou.fros, 
os preteriao6 arN~t<.o · . .u; ·suas quei:>t:ae-. . 

V. Ex. ha de ter- conhooido isto: quando nas-fami
lias_()l; p~~ mo~t(iiO predllOi>\".io par& algn __ tn dos· filhos,· 
essa pro!eronda in.fusta influe at& PIU""- a dil •ha~ 
entre os membro,; àtt llii!Silla faini!ia.. 1i. E..:. deve sel'· 
~ nó• crr.no Iko~ é para os homcn~, ab:10lút.amente 
igtl.llL .( Con!inuao aJ risada.r;) Os filhos mais· fnioos, os· 
d~teo'f>lo os que elevem ~~r- mais- atlmiÇ!io; c 

'V. ;Ex. vê que ~tn matcria.clei-t<iral-somos nii~.sôment!'·· 
enférmos, porém os morib11Ildos. (lli•~da...) E-quando 
nestas ciTCumstan~ius os Sr5. mimstros até ?• sa<:oor:n~s 
espúitúaes nonaranc:i.rão .... (HílQri:dode prolo•lgada..) 
Neste ponto não quero dizer tudo: alguem, alglll'Il'am:i
g<> oompreb.cnde olllOrivo •••• · 

Sr. pre!!iden~; en lembro ·a.inda-á es.tns.ra' que é pre
ciso ·que eu -100 justifique do chamado á ordeni. 

Nesta C!ll!IHA!m-se podi~ ·dizer ·que o acttinl systema 
eleitoral· di ganho de ·Ca!Hia á immoralidade, ó. poo;i<;ão 
dos patent&d011 de ~êa •. T~!I1-se J!Odído ~quo o a.<>
tual·oystema eleitoral formon po<nra, quo a mrnor bor
rn,ca. trm.formo.·endodo. Não foi inoon,eru6llte, niio 
foi· ac rimoniO!!O o·nabre dcput&do · po• Ituguahy, que 
muito respeiw pelC>S t!e\lS tõlentos, qu:u.llo di5sc que a 
a<.:tual le~iio elcitornl amesquinhou o papel de de
pn.tt>do, e o con-verteu· ~lll :;olicitad.or do prct.enÇ.ÕO$ 
p!!:~SOII<J&o 

O Sa. C.ull!!ino Murut~A :-N;io !oi cllG· só qn.em 
o·di~.e. -

o· Sil. :M:&I\TiNllO C.Ul'POo ' - Quando 50 clunnou a 
elei~~o d&; caunara z.etúal porta . estreita c :mesqui.Dba 
doa peqlielloo distrlctos, mt>.ito illferior ~ porta larga c 
ma~toila. dl\'cO!l.cillaQão, ni'lo se deu'injuti'aocscarnoo. 
Estou mostrando os dcleito!; da constituição de camara 
dos !l~pn~iidos ; entretànto tüd:. q=to foi dito" n~o foi 
só injtuia, foi até calumhl:i ccntca' a legislaçiio eloito
rol.. Iudo <itlanto fe: o governo, tudo quanto tlzer.iio o~ 
•cus agentes, e até o Sr: ex-pre:;ideJ;~tC de Pcmanibnca 
foi po.;to a c~go· dalei'.cleito~~- ~isso n.ão· h9!JVC in
con,..anl.en.cià, niio houve acrunoma. Os nobres depu
tados dâ 'lllnioria continu~o na maior intólerancia ! .••• 
Â sns vo:iltâde devia· ser· s:i.tiifeit.a. • é natU::al q_ue da. 
refol:'.ll:la eleitOral surtíio __ todos os effeitos desejados. 

Volt.a.ndo a um pont<>, Sr. ptesid®te, do q_ualsc me 
quü: apDita~_; e _do qual tW>o o p~p<>sifu. de f~· co:n
plct.a: demor.St:rairiío, ~r~t= ao . ~r. =stro do 
imptrlo se entre<» _ ablll!05 que S: Ex: acéuJia-vag'a-· 
:ml:llt.e cril ..eu: rcl&t.orio niio in~uio· os que provem da 
verl!icaçãQ de poderes~ c se s: E~; sô reoonllece nbusps 
na e1ciçãb fOOWida.ria. O projec'.o do ministerio ne
nhuma medída. ·adoptou._qnanto I< eleição primaria; níio. 
posso occnpar-me ce>m ella por· não· c~tar em disctiss:io. 
mas quantó á.' cleiç;;o se.."i..ndaria, o artigo que ~tá em 
diScussiio pcrmitte perguntar "" •i'iO este• •ós os m~oa
venicntcs c abu•<>s que S. Ex. rcconhccou.. 
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O Sr. miuistro Xl~<> de v<) l'ellpoP~ qnu, <!J>C":1S . .o ~ 
;c!ato~to í~ "'n ah1>= ~'~~-WJ...~=!"Çl!Çii<l,,~ 
,e el~torru,,mas .S •. Ex.. .Il!ll4 .vl'{l):!.mll!ltc,,llfie>~~Ye
iere . >;~.\lill1ll,lll1 .. cnmo .era do ~ ~'le~. "A com,m~o 

.. ~!ieude aeei)r<locom s;r;?'.;'ll.l.é~.~~~opos~ 
~ pelG.lL®rc cx,·~isxro !!~ i!)l(l'.lri<l.oont,:~. ,n.o. d.üpli-
c;U;a$.[orão.ju1J;A. da$ dcsne<:~Sllll. P.\IS·. _ao.~ .. A'io Ee.p.rec. lsil 
ãe.medi.Wt ~1gnma ; . 'o• ab~ · denw,~• pot S. E·x. 
P, ccs~lu-;o . 1"'1o .. 'llarg!Ullento 'dos.,<b~idlls; . basU.n 
u;so .port~ r=c&u tud9,.bMtA =~J,lo.r, -.s infWimeü.s. 
J;iatllJ.-ae.s el<>giti= .. dcJI.1ll~:~a.po.qiW .ousa ,!llnW:I'<l.i
%et-se de governo .Uv.re.. 
.. Ora, o Sr. ministro do iwperlo,.mett<m<l<>.amão na 

sua oqll$clcnci,., sns;ent!lr'.l ~te o jmblico qna cam,
prio o. S®. .. <le:;~r! O pul;lic<:>~1;l~li :oa: mcsti!il.sitoiçilc 

· ~ue . ounembro& i!o .. J!lillisred.o t Aca!Jdjtur:í. ~ o pcti:go · 
de. que M f;llo11 .~sú rewed.i~ ? 

S-r., pr<!ll.Ítl~nte, eu ·.o~rvurti.M Sr. 1\'lÍn.i~tr<> qu~,.se . 
S. Ex .. ,.,cito:r:.est!l.·sitll!lÇito, h<L ile ter .)~gano 
~ cleiç4os. prorimes. o nobre llÍi.IJi~tro, de cuia. ,llonc.s
tldsde nem 11m momento duviJo, h"' <ie '>'~.a olei.~lio 
mais · f'~audnlmt.<>., :paJ.;.chl'oit. de ahll.'QB ~Q qlla .aq'lllilll\ 
que ~e«JilDÍllcu. Q, COI!chll-W• .hii.o .de .ser o.~gt,. de 
toda. a .. elciçü<> ; ~ <!ll~G o S>o • .presidente ,dO' c<>~, 
q~do:· ~c. ren!l,i~_ .. n.; cataa~~,llo. _mll)o ~~ro, se ~r 

· nm:> cal!llnid:>da .pub1í"ll. ti,Íll~ .d= a SEm Il\!nii;Wri,o, 
_ e~ta,rá no. dir~to de .4i .. ·=. : d?eputa. dos <ls.escri~. a, 
. não .. :te.ndes o .din:lto .de. me. fa.Zer ~oiS.> l'.Gttcos 
m~m.br.<ls .. Mo. de v.ir. l\íl.Ui .sem ajust~, (!Íl. vor.)l;tci,,>n 
·~-~tos. 

'Sr,,p=).<J.cnte, Oi.Ve'tiJiea~jiQ d~ ~~mn""'O;Pto
cess<> cl~~ .hoje é. wn dos. P9ilros.qu~ m.nis chamão a 

.. attellÇiiQ,do{lnblli:o • .E'.CI'!l"~.:;eràl. que o. c:imara d<Js 

. àepcita4Qs, <>!llllez ,cl6,llm~ru:'~~ n.verif\~llr JX>de.~ de 
'~mem\Jr.os,-;en>. e.J-.euld:lde,de .nom.e~~r e aemi~th'' a 

• qnemqner: julga o Sz •. ~tro .di> ~r!o ,que p~a 
.e~te wa1.nlio·ho. nTUeiho .algwn? 
.. :Sr •. :pmi~~ta, .eu j" disso que.entel!do (\Ue s.~erifi
. <:llj1Õi<) de poderes !cit:~,~m sessi;<)s :prepar!ll.ar~ com um 
numero íiúcriar, á.mota.de o m!!ls.um é uma irli~o 
.do;llrt, ~S . .P.·~>~a. l'~;">tituil'lio.)~!u pediria, poi•, ao 
S:~·JWW'!Lro llO,Uil~o qnç,-,:<~&e_.<llite ponto, e 
\!l&l'e.l!ll am num~rll glllllq!le~ de ·depul;udos,quc.prl~o 
aqui . Ee lllJ!'Ci'Qn~em dcive con.tintulf. 11 ter o pri~íl.llgio 
.dlle. lJO~ e demittír a qnl!!ll quizerem \'CIJrN<mt4!1t,es 
llll~· 
· Sr •.. p~idçuto, ha.mnitu ~oàiw ndofadn.~, .espe • 

esolxnClltc Ull-legW~ÜQ f].n. 1:ngll1tGt'l'ol, '!UO SiiQ de á)t;t 
mQraJ,i,dw,. c t<lm. tido oa· .. melhoros ~ul.taao~. A 
um hom.Mn. da ins~111qilo .. do Sr. m4úttro do imperio 
cuns modídlu n\to pociém.$~-deaconhooid.M. N!to .. póde, 
poill, S. Ex. c~trnnho.r For eu oensun-lo .. acl'l)mente, 
pc;r'lue o mloistcrio nt'llbum~ m.<)dlda tomQU, M!ihumlt 
m~dliln. t:.o.mm•uo r.ou~iolo <1~ ,melhorar 11 ~crineaçü<> d~ 
po<l~te·· 

.lmpcrrtnVll, Sr. t~rosi\lcutc, llmitnr o poJm: ah!oluto d11 
r=~ dos depPtnloe elo nomclnr o dcmlttir Uvr<!llle!lte, 
po~ delibor~..io ~~~meia olw:ia. <lo.melllbMucu!, 11 qt~e:ro 
'l~ nM ~õe• T>r<lpltl'atorias •.. So S. E1:. ulloqu~ 
limitnr MSC po<ler ilo que tnnto•se tum abnsado, niio 
teci r:ui<o , eorque S. Ex. no lllenos de \'la ntrender ac 
conS<'llio.que ihc .<lou uc 11<loptar umn .. nwüda de tanto 
proveito. · 

-(Ha .,mopart!.'} 
Eu _já ili&e aos nobre• deputados -:-·Dêm.-mc mn.;o

ria, que .<in ~nh(l· o mllrl5tcrio para i6ra, c rençde:o 
tud{). (Risttaas.) 
. De qu~ .serve por noosa parte iniciar meilidus? ~i> o 

eston di$p<»;to. ~ fazer no pp:lam~nto o papd de ;:nii:<l 
da fabuhl;, (Ris!WM.) 

( Hà.ou,rtHp4rt~.) 
:Niio·t..enhoe~=ç!! dLoso ~rem o plru:tl' do nobr~ mi

n1otro <lo,imperio. Adopt~ ·clle as .minhas idéas, e eu 
llie 'd<lrei · <~.m .-ot<> . de ron50US'a, jX)I'que deekuo. que 
teuho mfeirn.<>Jntiançano =etet do uobre.mi!li~,, 
t~ ínteim <juanto é g<Bllile- a diw~ia em que me 
acho· eom o lllinisterio. · 

UJl s ... -D.uotrrADil ,_~e~-~""' sn.u; i•léas, 
o nobre ~do' <luia.-;'Wl <le ~li=<;~ is ~:.plnii.lo1& e 
:nilo.oo c~cr. ' 
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,0, Sa •. !IL..u•~uo_C.-~~·.-D"rla :>o c.aruter,.pol."• 
(>11!'··"'-'·#>,~de,opi~~o.~>n.'.'\I"'U.ar de ~;,.o~r. 
... Jl~ ~- .iil."l~cqJIL.O s,eu ~n~t:)l;j:'llar 
.o~~.a>%1,1W~tWI\.~:~ ÍJil~fi9·:e~- . 
tiils,. d~ . .ho.i"- ..;~~ . ~uf.ax .&, .~~t." ;eln, !,lw, 
dl!,;de,qna,>\l.pl~O aS .~a,~~ kO .a.-. está. .ef!l 
J,I!.U~ de,opiniiio, pol;i;.ue »e rnl\#~üo ~!!. c~-.:<!llijHlcias. 

-Mas, s~. pres<ilente, o Sr. romil;tro do bnpeno~cl..ar& 
n:t!!, "lti~as ~!DllS inglez!"'. dMd~ JUS ,n1é~s u 
"'!!!" ute>s. $ .. ~x •. :não. pq,l.e_l~~~eotno.oe,fM. ti~c a 
~'!l.""'l..ii;o ~ p94<~ti!S ~e. <>;>,!'l"li' d~a ~'R'n.'~; EOr 9.ite 
ra.:[o.· ;,. Ex. nõc> ..dcp;;~ .. ,Ugullla ~o~a .<li33o.! : :Em 

. nos."'> regi.m~nto '1>-o.. o qt~er que·~~" que &e .. paz:ecc. e<>sn 
o qu.e,~e pJ:.&*<l.J:I.&.~=~ . d.o• <»m,n:t=s;m!Ú.~.:.rp~ 
PÍi<!e.çil.o ~. • di~e:r_genc1a ~lll}tnle. • • 
~ S. Ex. qwz~se. nuQ_po<lcrla: ili,zlh~rro: ~1l!tç, ~ )'én· 

fic>tÇüo dé.p<>de>es! -A~ maifl11~ 4 muito .ttr.mll~y roas 
nlloé .111iWt 'lt:l.ion" .. d~.~~o •. sem ~.)n'cli9âo ~ Q .. Sr~·}ni
nistro nifo pM~ tu<lo qnanto ~ ,ur.; O!!t~'o wjl.1stro 
'!Ué ,1;ÍV~::.e U'!'U. %1!-MO'ii.a }gu.a.l, Jl1liS .• som -~~~ 1 . 

Volwei & qu~$tiio de que fui desyll>.do,!'l"lP~.I'I?arlcs • 
. ,Se "Sr. ~istto üo.im~~nEO.~.\I,J.opw-.~ai
~ .. que1 ~~\t~llQ a"!),tl)}!l:~ll\!Ül. .c:~,v,l~~~ ]l.á ~~a

. ra;.AOt àe.P.u,t!ido'l.!l= a }er~.çíi~ jl.os.~;ll<;jl~ 
t~~e:;n~dxos, Pre'lilliio. ~~o~.itW~. ao.; :qu.e. ,51l.~.f:01ll~ 
mett;i o, por qu~ ~IIZ;<O ;:s;_..,o;.~O,;!o11l!,l\~ ~!7-ll'?r o 
CJ'fd1t0 da CND!J:ra .. ~ós.d.E!Pa,tR.dos! ~- a..cawa:& . .a<l~rle • 
I\!l~~o•J\U. de ~.rnn~ a ·ll"nim~~; .~. !.!'ei!ll>,o~~~
~5 q~ .• tetn,. ·~'W'!ett~ao .. ;ta )!~!'1'--~~o .. i!Ps ll~Pfe•~ o 

. Sr. ,1:!\lPJ.strc:>. de~c ,ilO •. anenos ~~·gns.;4m' o .~tq 'l.ll 
cs,mn,t:~ a~ua!, c ~"' .c~a. que S:, Ex. .:tl\1\ ~a.:e~tsu
ptr ~- ~e ~~cge.-,. ~o:z-me bem o ~~er; e )liic> ~,.de 
m~s!lló. tet; gr;mdcl t.ral!\l),ho para a: ~t::)e t?~IJ~r, or-
ganll}sr bem. ns. ~&es t,rélJte. . ' 

· · !Ias i"'t que t.uii.o. S. Ex. niio a.dop~a._ ;me<lj.~s p~a 
.&al..y~ar OCJ:~ .ds. ç;tnu\ra t lj:u_l~llro.W>,Pobre 
~~trq qn~._na._J;nglll.te~o ~o,~e ~.-~filo.cpn
trà. as f=~ e . a.bUB,os ele~t,ornil$ (. .. t~,. é 
fra:pco ~liv:te. a..'Wo. (I J,ng1e::. ~ I'ti>l?~ •. C11.J!\fll'à •. dós 
col!!~=•-wm .·O .. d.i~eit<:> ,do .~II.Z~~ p_W!~gu!r ~IIÇÜ<>s 
crlm\~. <:onl;t:l. ·O'i.a\1~ o~~t.ce:l i!.e,,imndes, 
corru~~, etc. • 
· -0 .S... Ssa~TM>E M.u:E1>0! ..,.; ~ós. t=bem o t<!mM. 

·O -s .. ·.,,Mu'ttNeo CA'I<P<JS '.-'E' .wrda.de; ma> a·.c:<~ 
IUitnl dos comm'uns em'lnglateti:a, IÍl,lrecisnd.o a:ev,id~
mcnte o ~<m credito, uíio permitte que ni.ngu~, candi

-<lato ou.nil.o.cnndida.to, paS6a conlest:IX uros.lllei~(tt> sem 
· . d.u: ga:rantia: :aa,:llinretida.cle e.· !imdJUriento da contes
ta~o. 

-EDtl.'ll nOa todo o mundo #~· a.ccn.slll'·Uin~ eleiçãD, 
.. pód~ vjr diapntn: o. legalidade do·illplQlllll mais legitimo 
. e ,mllls .honroso, ·com ~falsllS :~u <:<>m· duplicatas de 
. e~. ·Pm- qnc -l'!l%io o .~r. --m~tro Dlfo .a<l~ta 

llll•llledid.as que •• aclept<lo na Ingln!'Mr8. ' L>ise enge 
.-oauçii.o. pam .eatM q_111;iu.s -contra el~~, cnuçiio <J.ôle 
.aqucll.e ç_nc .o. ~stQ. niio- 'póde t'Chav!!t" se nii<l.; l'eCQ
ll~eeidll q,nuJ.lidado;; an .rr~~..!a".!l~9Üo. 

0& ean<lili=, e ·~\ê ~ pfopÔm. é<>lli>gi.,.;· ~\~l.clrnc•, 
podem ser ·SlljGítoG a tun!l multa pcc1liíiari!1. l::rc~t :l 
cat!ÇWJ, e á. pe'Cd!\. .do direito de eleger, se a cle1çiio é 
ccnvendds. de nnllldaM óu fr~ude; O C!IDdid&to que ~ 
<J:s:cluido.por meio-daira.nde on dJt. ootTUNúG põde m"s" 

. :n:o ~e~ clum:td<> pelo par~to ~ tomu BS!ento ~. mas 
.aquelle que. ataea. :injustaUlente" clei~""· de '!lm:mem
·bro da.<Ja.mlirA do• (:()znmun:o, accnsando-o i!Q'ftaudu-
. lento, nilo fioa.imp=· . · 

A uin~m aqui é to1hído;r o <fuciw <l~ accru.3•·qu~!
'l.llct .ele•çiio .perante a imprensa; este direito·. tem (1. 

.saJ:.:aSlW'd:l. fia li~rdade individual; o qu niío ·~em 
~&4'~da algall)ll. é o >l.bu~o .d.o. ditei i<> .d~~o,'\'e<"iJi(:ftÇ>"<o 
de poâ.eres assim corno d') dsre1tode acn.'Sar.e <lmillllCJ<Lr 
.qn~e;r-eleifiio, ~mbotl\ s. mnis hon:rooa e·legitima. 

• ~ <1 :l<tJ~ m.úoi~trt> <lo .im~o nii.o ~ :reeolvido "' 
.~uet.~a moraliJade claeleiyii<>entre nós, peso· 
lhe <};11$.-CQncorn. ao men"" po.ra "l.IJ() X<i«> fiquem liil

_.p\UlCS..a:l! a=saçôe! calummoiRS a..Xt;'!Pclto da 'ltlrili
. ,oaçiO de <.(lOdel:es; isto .. !laà l!m'plovelto da ~un DOY:J. 
camara. 
, ·Na-~, foiaiOJ>.Wla ·eln>l~ flll1S le~() 

.. ~m.estas di.posl~s! ... Na~do~lllltop 
:~~da ~~<los· co~~~ com _ap-
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SESSlO E~ 6 DE JULIIO· DE !860. 
Pf'O\'~ ch eamva, seis mcn!>ros cloa ftOOnheciQ&
"""'ta IDad eepuos; cates .ets -btos ~ o 
COINti 9..-ul.&u, eloifllu; este <:DfDilé gtt'Gl, por -
tu."110, ~ a ·U.lo ebamada tlo6 pruúlmrn. &t. 
lista ~ de~ ou doze memlrroa; estea $tia uu 
doze~. elegem entre ai ~ prsid.mtel quo t\lm 
de -~~ __ comité$ ~,pecia~' .da emfico~ Ja 

' elttrao. · · · 
c ó 'imo i lê gn-al ~ em" seguida todO& os znem

broa, da· C&!IIU1!., ""i<> eF<iflk> >~!lo é "wmd<J, em cinco 
listu, i:Uja ordem tle -nço é tinda á 110rte, u >Obre es
tA lista, ·o~. quadro de ~ço, o comits gtra! eseoll'.e 
Patll. cada. caus:~., para cada eleiçiio, a.m romilí de quatrO 
m6111bros, q_ue cél.ebra. ~nas sessões publil!ament.e, on.-e 
& tod~s os mtorcssaios. Este r:t~miti, pl'e!!idid.o por. um 
membro do. li•ta dD8_~dentes, mnlinna Oll aanlllla 
~ el<!içüo. Esta decisüo do comiti .;! ·,u.bmettids l .ea
man. doa. emam~1 q-::.e até hoje :ninca deU:óa de 
<:oafol'ID&r-teeom t.il.L ~ · · 
~·!';i?_~-.tc:ma da lei de 18~, cujas dlsfOSiçile& eu 

COJiteí .., ........ IIICilte. 
Eu dcsejA.-a que eíitre D6s se a.d.eptasse uma reforma 

igual DO ~ento da eamara ; roaS o Sr. ministro <lo 
imperio nli.:> p6do, porque nüo quer, adoptar saedida 
·alguma tendeüte a sanu os abnsos· incontestave\$ c in-
c:ooteot:ados da \"l!lifiea~:io de podW!s. · 

& S. Ex, no oéu alto eriterio entende que se deve 
ecntinua-t & eon!icleru CO!Dooousnlicita q_ue um11amero 
qual'iuer de membro! da eatnJI>"à, mencr do que !Detade 
e mate um da tObllidade dos seus memb'tOs, dllcida da 
son: o4 elciç!ío, peço· lhe que o decl!ttc fr!lllcamcnte ; 
COI!lo tambem que decluc ;e cn~de que coucorre para 
o c:teclito da c11mara dós deput:l.d()jl que os meinl-ros 
cnj l eleic:io é accnsada ile vicios pas&io vo~ na verl~ 
ficação de podere!!; _ · 

Os signge, que S. E::t. esti. a:mao ac estar de acoor· 
cl'3 ;no sentido ele mil:lhas observações são pua tnün de 
mlUta vantagem o e!pol'n!lças; porqWJ · e>tea poul<ls são 
capitac.i,_ :inlportiio por WfÓl'lllll. a o~g!Uiisaçiío legal da. 
catn11.n, que de6de qne estas obsetvaçücs têm a i!ppro· 
va,.;i\o do Sr. mlnisi.ro eu devo ~rar que S. E"x. a.' 
f 1'tl ad~tar pela 61111 maioria. 
"Ni!o é Jl'?SSÍYel, Sr •. presidente, que este e;~tailo do 

e011saa eonti!.11e; niio <! po<~sivel q_uepasseo artigo do pro
-~cto t&1 qUal esti, ' ainJa pmor o artigo da eomm.is-
~ilo. . . 

O àrtigo do projeeto do Sr. CX·miniõtro dav& pro• 
vidcncias ~ntr.~ ~ duplicatas, a colllliiÍ5sio :K:ppntllio 
etlft.! prondcnCJas, . 

O Sr. tcinieb:o do imperia, aceitando o ptOjeeto da 
commiulio, •uppõe q~~e u du~w estiio acabadas, e 
por iaao climinue a ~ dell.u, entzeglmdo-a ao 
"xame 011 u illllaencl~ -dos seu! novos eo!lq;ioe gnn
doa' Nõo v~ o Sr. minim'O que ns SUM triúu v:io Qto. 
riMr ca e~he.vos, e qnc um& das segurançaa desses 
c»11dla'!OJ dewm wet ~te u uctas em bruco 
pe~ •mm c:uchidu dcpt?Í.S de conhecic!o o ~Uido da 
votaçilo de outros co:s! E' ünpoe&ivol q~ zai!o te 
procuro aauar ostc:a , se acaso o Sr. milú5tro tem 
Cllll vieta al~a CCIII&a séria tendCDte a oorrigir cfcl'oi~a 
do &ystema elcltoral. 

Sr. ~àlllllte, o artigo da eommisWo, niio contendo 
~1çio ale,'"WXI4, ~o aca~o ele observar, para re
pnmtr ab~, qne a1iis o proJecto do Sr. a-ministro 
aontinba, ao contrario cstal-c!cce dispo$içõee qae e11 uiio 
pego aer que Inesmo n ·maioria do miniaterio u queim 
àclopbtr. 
E~te artigo <llsr..õ:: que na no\'& divi.siifl attendet

se-ha qullllto !ôr ~ssive1 ' integridade e contiguidaclc 
dos <ilitrictos .. E na>. novo e g-rande arbitrio dado ao 
Sr. ~t:o do imperio! 

Sr. pret~iclente, (: tl'DI{X' perdido ~ inflmna,OOs · 
lftlla nesta discU55iio !oi i!ito que o ~ •• mini&tro poss~ 
todos 011 dados necess:~.rios p:~.-a a diviaiio dos distrietos, 
se a. lei fo1se adoptad!l na a<:tual ~- Ora, sen<lo 
!ISIÍlll, J'?T. que razóío_ os Scs. ministros nao propu.uríio 
logo a ditisilo? A mmlul pergunta é ociosa; não pre
cis:viio pmpõr; . têm maioria ! 

Mas o Sr. minisUo do imperio podi11 ao meuos iJ,. 
lo:mat-1101 em quo espírito \'Bi fa:rer a .sn3 di•isiio. 
S. E:ot. e!!t 6. autorisadt> por e1te ll.rtigo da =issão, 

di-rerso do projecto do Sr. ex-tnini.-tro do illlpcrio, até 
a .~:erv a eo:npos~ ~ di•trietos actuaes. O St. ex
m!D&Stro do 11npeno pedia qtae se enne:xussem o& dis
tnetos, mas o actual Sr. m~tm do imperiD, pelo or
gio .. q Sll& COIDZ!Iis5Mo, PE'le . aatorisaç::io pan. elterar 
atAI a ~içao dos ~~<'~ c!istrietos; isto não eleve 
pa.saar ~f<lebido. Mu ~ o hocndo miniot:ro , 
como llljni 2106 foi dito, niio m se por S. EL tíleamo oa. 
~r ltmlg<>$ seu, e11t'- haH!itodo pa..,. d...- ezOI:Ilçiío t 
lei, sepa•~.~~~~ •m;o~o, porque rttziio S. E1., ou.nii~ 
prop(le a divíSiio •'• ou peio men03 níío esclarace a. ca-
1118.1'11 wbre ~6 alter:>~ 'l"Ue vai f=! · · 

A eaman. compréhende q1111 ~sta pergunta; ee te:n 
utilidade, nio é para mim; niío tenho ~r,mmça nem 
~jo (pódl! o Sr• miiÜ!tro crer) de seronVlda na b!&; 
seris da minha~ mAis do que f&lta de ceruo tel' 
esta · pn~tençilo; lsto é ~lo do fiUZÜ!ÍA dos Srs. ll>i
niatros com seu. mÜli3teriaes.- Ma.i; S. E1<.11iio e=tende 
que seria melhor tor proposto a divi.Uo! Qoo cmb:~nço 
tetn s. EL pua dci:noru, para dei..-ur · iie propü-la logo 
ao parl:unccto! · 

S. E-x. arma-re de nm ubitrio que niio tem·!imites 
com eota clt1u.sula do l4nlo quanto (6r J)Of.linl ; t!Uito 
qtwlto fã"r possível é o ·:;llllri já muito <:OIIheeido nono. 
A.s condiclonaes entre nós siio M cousas mais incon
diciomtaA qt:e M tem .-isto para o govctno. 

Mas pcn: que nu:üo o Sr. U>inistro niio -ita frlmca.
msnte os iliatrietos · acluaas que fodo feito<~ debaixo Q& 
inllue:lci11. do dOliÜnío do reu. )'ltrtido, ou uiio propõe 118 
altera~ que tem a f:tzer ! Qne ÜK'onve!Úr:Dte liaVlri 
p:tn ~. :E:~t. ! Receia briga l:í na Sll& fitmili& se aca."<> 
r~vclar o seu pctlSIIIItento ! Só eomjlTehendo n= r aziio 
pan,iustiticar o.receio_do Sr. ministro, e é que as exi
gtln<nas dos Btlllgos $JlO taos qull u5o podem !!e!' 11.tten~ 
didas, e poi•, rMclar a diVisii<l Jllltes d&cvotaçiio da lei. 
cro. pôr ji a guerrn civil ern casa. · · · . 

Mas, Sr. presidente, quo.ndo um minis~rlo adopta 
medida. que nuo p!>de fazer conhecer .franca, .intei::a-
lllera.te, m.e111 aos sens maU. intimos amifl'os .. esae miuis
terio p~ medida decididamente m1, inju~tll, e .... 
ni!o &e1 de 'iue termo uslll'Ci-cavil.osa. Se o Sr. "rninlstro 
qtüzcsse uma co'usa justa, boa, cozn-enienoo, diria a 
tOdos 011 ~us amigos- O que quero é isto. -Bem que 

· is~ niio ~ja ~o tnllll,. como jé. dis;;a, bem. que !!Ste art•so SCJa oegoo.o, arnu>JO de fami11a, e dilõpOS>ç:iio 
eeonom.iea, domestica, e nii.o teJD n•cla. comnoseo que 
EOmO~ oorpo~ catrmtho•, Diio pos&<> dci%ar de obaenar 
que é um doo q:tc !:!elhor revela qWJ ~ Ndo !&to o 
minioterio tem arriát peruee. OsSrs. lllinistros têm taes 
inteoções, q'le nem os o.eus l!Ut-is' inti11>oa amigos as 
pod= ecnhectT ~te. ... -

O Sa. Mnctrno 110 Wl\lUO dã um apar:c. 
O Sa. M.u.nno C.ucoos~-Póde 5er; vou aúlda 

com a opiniilD do Sr. millistro '; ~ mais confisn011 
no julgàínento de um ilo qno no julgamento da mul· 
tidao parl6111Ciltar. EstoullE't!Widi.clo que o Sr. mi· 
niotm no .~ gabinate ha tfe proceder eorp maia temor 
da ~n&nrA, li11 de te:!Un. maia s U.jnstiça, ' protec· 
çõo do eertaa convenieneiu na organiaçii<> do1 dá· 
t:ic:tos, elo quo 10 ol>rasii4Hlm =m= com a m"lll
tadao ~rlament.ll.l'; mns eu. preferiria o papel do mi
ui•t:o de eata.do que Bn'Oitauo e exigoneiãs iJljU$ta8, 
que diases&e francamente aos seus &~Digo&-O que · 
quereis é illjU5to.-Proceder..do a!lllim, o Sr. lllini&tro 
daria um bOnitD lll:emplo, enoinaria aos rninia~ que 
~ f,óde ou &.ve ter ~de confiança no espirito na . 
rccti<liio e de ilx>pamahdade do parlaàtento. 

O artigo ll:tdn mais é que uma desconfiança. conm. 
a maioris. Eu sou obrigado a te3peit.ar ~•a descon
fianÇ& do· St. :u.wistro do imperio, ellc!! &Bbe os sens 
molillll6. Não EOU o mll'is ~ropriO para ende01;4r a mAio
ria desta=; oou V:ic-tJma della, e victima constante 
desde o prirt>ei:ro anuo da legislatura a~ hoje. Alliadc.> 
do .miniateri.1 OiJ. ~tn oppOsiçilo, o gntpo a. que ~t.E:Dço 
é _nma vi(!t)m.a pe-tmancnte, ~nstaute da mrooria ds 
esm.m dos deputados, U1llll victima a quem blUIÇI. {Qi 
poupado o golpe ~ando hQuvc O«&Sii<l de di.-lo .... 

o sa·. Caa lücnDD:- .Aindâ 1)0 e&p!IÇO decorrido 
de4 de lfaio delB:>'7 a.l2 de~bro 3rl~ ~ 

0 Sa. lLulTl.•IID. C.\VOS : - Ettara.os ~igna~ ..;_ 
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no~fil soe~ ~ niiO repetirei upi\&,·ns de Chrlsto, por
que seri& tma profanação,· _mu cK8moa "ftdgu&s i 
.nosS& oorte • .&.eoim, !:@moS· 1€. profa,t.da, i!d:ima d• llOssa 
posi~o, •abem09 o que~ a.perar· d:ueta~. 
D:.mca, :;,r.:pmj,lepte, pde ·~··a est4s reetos 
do g<><IUIIO patJ:imc:ntar 'iUO . \611>011 ; niio deoc:OllhooemC>S 
que o regitnl'!l parlamentM: que e:n.te·nl\_actuali.u.de é 
a b:nagfi!D dos dias da maior oorrupç;;o dD governo e do 
parlaDiento. jnglcz. (Vica.r reclamo~.) 

O Sa. Pa.;!<IDE~n: :-NiíG 6 pemúttido ao Sr. depll• 
tado filiar desta maneim. · . 

O Sa. M.t.amnro c-:-Pois bem, dil"lli q'tiO me 
eagane.i, direi qoo me parecia que o. que estamos v.mcio 
tem rr&!jde analogia com oa tempos da =.iot" eo.mpçilo 
do p:o~ parlamentar ds In~ . 

Uu, SP. presidente, o exmnplo da Jllght~m-a 1bo 
det.coro.;Ua.aooamigos dogovomo~tatho; dcsw 
oinzas dello nlio !lHo de nascer ecttanlentc nos meus di'IS 
o go.-erno r.!preseDb.tiw, mas meua b1ho• ou meu& notoío 
o terLo. E st:L eerteza me clã grande eoasolnçio lJIIt"a 
.,otar eoncra o projeeto em disciis6iio, como ji. votet .na. 
l' <iiaeus"siio , pllr& conti~ em :Qeo9,110 go\'llmO ~e
sentativo que, 30- nliG iur na tllÍtlil& vicb.u111a v<:rillde, 
h!. de oer eom toda a certeza o governo deste paiz. 

O peJl<!l das owosições pllrl:unoots-res' em ápocss como 
"MS!& ê mn ~e brilhante papel ·; as de"?tns rei• 
tenda• uo par~to, a e&elasii<l dolle, nada disto des~ 
:Lni!ll&a quemeonhe<>: a hí~tmi:o parlnU>elltaT. Governar 
peide~ que sat.iJofaA;a; tomar eo11t& do goven.o, dirlJ;ir 
o E•tlado; póde ocr q_oo •eja nma muito uobre .-wazide 
!une~; quando ose sabe dcsempecl.a-la é t'T.lbiçüo 
muito legitima, m!li_to. n~e; mas J!ngDQl', Sr. preti· 
dent&; ·li bem das UlStttulçues do pau:, -pugnar eontra 
os &busGs "-«> pod~r, pugnar pelo r~stabelecim011to d~ 
:Lrtigoa importante• da uas•a. eonstit;u;çüo, sacrilleu.Uos 

, ll" nnütos anno•, é papel níio -s glorioeo •••• 
O Sa. Pmto IIE l:Alli'Os : - Papel qlltl todos nós aqui 

represmtamoa. 
O Sa. M.\llTt!lfao CUN'J: - N6s no$ coutentiiDIO~ 

com elle ; entro a gloria. de Pitt :rilho, ministro podo· 
r o5o ~r mals do Tinto annos, e a glor!11 daJ Pltt pol, 
oppo!teionbtll do toda a &ua n<ia ' ql\o pelo podei de 
aua palavrn cnnob~ou c dou vida JOgora is metitui
çüos de leU gorando pais, invejo a gloria Qo poi; CitO 
fez d. Inglatctro mllia acrvi~os quo 1011 Slho. 

Voto coutru o utlgo. (.ICuil'> 6tm, mMIIo !Hm.) 
A. dlscu.uiio fica adiAda pelA bor~ . 

L-
SEGUNDA P AllTE DA ORDEM DO 1)111.. 

· Continda a 2' daeusa&o da p~at4 do orçiiDier.to 
na pano rclati\'11 li ~a do !llllllatmio do im(IC!rio 
com ns atneDdu opolac!11. • 
Ach:~.·so pl'CIOnt~ o Sr.111ÚÚ8;to rosr.ectivo. 
V~m .!. mesn, é l.id& e 1!-poiada, a ~~Cgulntc enumda: 
c E=d& ao 1 25 .W ut. 2.•- Depoi• das palavru 

- E nu:J.ilio is obras [ll'Ovinci.aes,- e.c:crescente-se t
fendo 30:000S pf!!"a reparo da ponte do Sanhoi, na ci· 
dnde da Parahyba do NQrte. -Á. J. Hrmriquet. 
Bar-M ddfmnangrJ.ape. • 

O Sr· P-JIIle de Soaza:- Sr. [ll'tlidente, :1. 
obse!"l"açiio dos úttos o a maroha ·dos aoontecimeueo, 
11este pa.iz .,a.! a dla :mal& contirm~o em meo espitito c.Jr
b.$ eeuvicçõe& que sempre tive, e que fodio, po~ usim .J.i •. 
~er, cougenitaa CQill o dese11wlvime:a.to de ioúllía razilo. 
Por oirCU~atancias, cuja re-re~ pouco p6de iute· 
l"t!ssar . i c:awara, cedo de3~irio a minhã attençii<l 
algumas das questões ~titDCionaes que se têm agi
Udo no p&iz; desprevenido estudei-as, e IOellho sobre eJ11!$ 
meditado, roba&;ecendo-se cada -rn: lllllis 115 tni.llhas 
.:>püiiõts. . . . 

. Acompehii:Ddo I!Om a attençiio devida ns ciis<."US!Jões 
qn.e ultmuunente oe tfun suscitndo p.esta casa, tenho 
~·i5to rudMne:>te ~principias que !'PIIto e&~es 
e-m nosso. organisaçlio corutltllci00\1. :f:' :a lleCC!!Íh· 

de moral que tem o homem <>Ottvencido de eusterit:lr as 
su~s Cft'l~ascombatiwo 'l"b me traz ho•c á tribli.D:I. 
all-m 4ó <l.ek~o·~ ":~er;q11e ~· ~dui : em_pre a Alt"b! · 
mette\" ... "'jnhas ldé"" ' _profit.-.ene ... .ro. iDeu~ mu.•-
trodoa coUegas. ·· · 

·o nobre d.epntado pel& provjaeia da B~. que· tão 
br1!hsntememe occupou 11 úo"bnn'l Da diocliSsiio d:l. re
forma eleitora1,depoio. de osxpojr a manelrá P.., q11e enc:.
ran. o poo!er-.uoc!erMor, druldo ampla Íllterferoencia 110 
eurdCIO a ... attn"bnições exduiva.s oleste Poder no exe
cuti\>0, dizia ao ~r- ministro<!<: imporio: c'l'e~tàis 6. 
oppo•iyüo qu:tcs ·•!.o Qs n~s principios; <lirw.. 'iDe D.a 
auôeD<li& de outros butan e.te para q11e ·a disrideoda 
ÍO!se fun<hmentnl, c soub.ls>cis quaes &lo os nossos 
priaclpios. , • · · 

Tcuclo-Ht !r!l!!lÍÍ~tMo ~m tllnta fruO<Juêza o ~bre 
~putado pela Bahi&, org.o ,_certameute muào C:OID{>"· 
teate d4 honr<&da oppo>ic;ii.o libersl, WlldO eUo.lnautado 
a 'lttestüo "-" inwr>'<>nçoio clirecca do exe<!uti~o uos actos a., podtl" moderador ;i e.ltnra de principio flllld.om811.tal 
?e prognunm11 do seu partido, ésperei, ~CDhore.s; 'lue 0.: 
,\~~t=. oradoxes qtte .se ~e_ scgtliriio na~ 1108 
~ romo CO!l!tderavuo essa que.ttiio <I& tallta. 
lm~cia e ~1ida:<ie- NiiG ten<lo, poréU>; sido con
trannda$ ~ dont.tmJ!S ~ boziradA oppooiyüo, da_& 
qoaes tAiltOS d tvergem (apoiada.), entendi> dover d.i:er 
:iL"WD:t< pala'll"as om snstentRÇ>io da these <:Ocl>-titucio
na1: c O Poder moderador é"· chave a~ te<la a organi
saçiio política, e· é dclega.do pri<<Uicam<mlo.ao lln~ra· 
dor. • (Apola4o •• ) . 

Discutirei a questiio em face dos principies (»ll$Ú
tucionaes e daqueUes que. regem ·as monorchias repre
senta th·.-, recorreo <lo á histocia d.,s governo& livres qw: 
consagrár-:io c fortalecêriio o.s ídéas capiues d.o regimen 
e_m que tllmo> a fDTtt\lll1 de vivu-• .Acomr.~nh!!I"t!i &>8im 
o nob~dc_putado qruJ argrunentOu dW.êdo qt~c coll~ 
oaya-.•e. def!tro da c()!lstítu.içõo, c tinh11 em vÍJ;te os 
pruse.~ptos d~rectores diL llosoa forma üe govc:no. < N~ 
sa tra~u. hoje de NCODstrllir a oociedAdo, dWa o mcn 
illustro collega; toG.o• .noJ, qncr absolu;i•tas, quer de· 
moeratas (~ublici.D~), qu:r pa.rtidnrios do s;rstema 
Ulixto, to<los nós temoe uw. lugar 1111 C<lnstitll!çüo do 
Imperio, todos liÓS abi podemos ti" ver .. ' . • 

Pcnfo, Sr. pre>idence, que todos cotatnOs de accôrdo 
com o nobre dapatado em que ~ soeioda.do no ponto de 
vittn F>Olitioo nilo preciso. de ~struc~üo; dirc, II><!Smo 
quo cUA estl bem p)llstituída :na- oohdoa alicorcct -
qno !I usu.Cáriio nou(la mniores; que, c:01110 e!t 'o, quOt" 
\'il-la cont.inunr toda a.llll.Çiio. (AJI<li<wloo.} Nilo deixarei 
porém pa554r fllm reparo a sczànda partnda p~iç<lo 
p!'Dfcridu pelo honrado membro, d:l. qual profulldãmente 
dtseordo. 

:;enboroo, a eonstituiçiio do Illtpcrio eoru~ a nii
tcneia de d1111s entidades n-:ui;ls, eaja llatmoDia 
pM~~otabelecida pcllL so.bedorin do legislador t o resultado 
do todn o jogo do mocanismo constitucion:ll: Fallo do 
lmpcraclou do naçifo. O elemento ínbn&r"..hic:o e o ele
mento J10pulu n~o viYCm em lutaM coustitulçiio; de· 
vemuello. rncter.-e na mais C!Ompleta bormollia. (Apoia
do..) A luta terin em rcsulto.ão o l:ri!llllp!>.o d.c um dos 
do.IIS -principi.oa e o ancrili.do cl.o~~tro, i! viria aeslm o.lll
luir-~~e o griwde moPOJ.mento, d" ·cuja coD1'01idll9io tanto 
devemos esperar. O impetlldor sem a naçüo é a %$Volu 
çiío; a nnçiio sem. o imperador é ainda. nrcvoluç>.o. E tiio 
culpado de l~naç~o é aqueDo que quizcr a concen.". 
ttaçlo' de todos os poderes em nma sõ miio, sem o eon
euno da n~çiio no go>-erno, qnnnto 6 rolo do lesa Coll>·· 
tituiçiio &l).uelle quo pretender n exdusiio do elern011to 
tnonnrcbico da 11o••~ or~sa~ão l"'litic<l.. (Apoiad .. ; 
,.,.;co bem. ) Como roneiliar a dcstruío;.iio e Olt~o de 
uma ciaa dull5 entid.!des c0111 " biUlllonia dos doas 
elmne!>tos OODstitucionaes! ! Como colloc:u- dcutnJ <la 
COIIStitaiçãoa.que!lesq-oe, sácrili<:anclo urua dmse.aticlades 
f1ll:ld.azneiltaee, qumm 11 sua ~iio! 1 

Assim pois, !ellh()l'(!s, os absolutistas c ~5 demo
crataa plll"Os · uão cabem na CODatitul~~o , 10 é ccr.o 
que eUe. ~dem neeessaria a aniqui~o dt um 
dos elementos que a =tituJç;o lll{'pljz conviveudo 

· com o 011tro cujo· ilol.e.mentc àeoej,.o, · <n _panidOG 
conaUtuclon- &eeitiio oe dou ~pios, poc~em qliO
re: o maior oa menor ~volvlme.ato, u maior ~ 
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mCll_<:tL' co~tJ.·a~'~ào d.~ pd.!lclpio l)(}pul::.r O'.t <!:lccti·.,o, ou. 
Ja a~ J.~ auw<i<l~, .m"s .o .c:~.~npo em qua ·"" dá. a 
J.i..v~igeo.cia. e · ~ lut:l. ~to é. a. COllStituiçH.o. c 5lrn as 
1tis ?:rpniças e regulamentare>. (Ap<tia<l;>&.) _ 

Feitas estas bre-..-es ob~~n·aç-ües, entra.l\:J. na tn~te:.r~;L 
e'~iàl da n.ossa dio!sidencin, .pa.rtindo seu\l'rc h C'-ÍS
tenda e: h~-monl& J.as duas enti<b.d"'! q"!le a coosti· 
tniç~o reJ:>Il1ou :neee.-!lris.s, e slli .colJa,nd,; prun :rnar-
ch<>r>m ua >:n:lls. ·completa h:mnoni~- · . 

Scnhm:e>, ~ .lonstitu"il'ões livros qu~'eonhOI'" estabe
leoem, ou l)lclhor;. recollhecell) tre• poderes polltioos, o 
judiciario,- legislativo e o e~ecncivo , cnmq_ltãnto ~~
blicistas :mu.it-0 em)nent-e~, au~ly~::llldo .. as, k"Dh5o pre
~~nti·do a ~istencia !"Cr.} e neeessari:t do um quarto 
poder, cnjlti attrl'buições moderador~• fazem dima.no.r 
Ja natureza da autoridade reo.l. J;;ss:ls nttribniÇões 
fm-.io 'f"!l& •u.s~ constituiçilo eoníeridn.o 30 intperadar, 
·eulusiro <lelegsd,.·do· 11odei: ,m<Jdem<for. VnjnmGS D"
nosSS'~anif:ayf\4> f3odal comG se~,nst)tuem .e ro.arch~o 
esse.~-~' e fJ.Uncs- ns b"'UU.S rclOfZies co1n o poder 
mod.ersoior. 

O•?O<ferjtldielariotem ·par missiio :r.execllçf<O d:l lei 
nas rel:tt9ões entre· o~ cid.1dão•, tOTru>.ndu effecti~ as 
gnrsnti:ts· 11-'r' ella dadas á. vida; i. honro, :i liberdade, 
proptielhde e.-uguTllnç<> de cnd<> · nm·.; faz ju.~tiça no 
'"%ar •M-4f'>i,:não--tem ~·aa;entafeDOO o da lei • .Con
sl:itnido,-•toma.-se• independente "-il'l<llo.-se. d<l-opiniüo 
t dos brtares"''S que •e<!is.:ut&m·n<l tiôeted:.de: :\SUO.ÜS3s 
<lo·terre:~<>-em· qne--~U.· cúeltlll.=i.ptu. 11 s=. ncçiio são 
traç .. das·-pci& lei que ·tem -<k e"eeutar. 

Nilo ll5sim o poder legi>l3ti\'O e o eo:een~;,., ; e$tes 
vivem ·em·estreita.5·TelUÇijes, em contilmo jogo e movi
mentO, Gomqmmto independent.cs, têm -smhós n missiío 
-d~ estndar-o.s·~es ·publicas ~t·~sen.W no9n<:ei.os 
<le··pro.-iJ..lAs: ~em--cnminhar-ds 'acc.irdo; p<>is o-pen.
•~te <u.•rmoluo%o niio·}\<>dem•.,êl'loem tl"ndu.zidos om 

-fr.ct<>S·tleXXl que· o~· eetzj,Nielleo·botn &mpane
·~Jo,·O-oo'l'o4.egislati~o é o rellexo daopiniúo nll<"io
nal: faz" lei qno é ~-<ttpre~tO daopini.ão·e dn vontade 
da· gr.~nde· ma i orla' -d,a n!ioçiio, e· ~a intervenção- na 
formao::üo d« .!xeentivo leva o ]llllll!smento :nacional-sos 
·con~lhos·di!."<'Orôa; Acnm:~ra,dos-deputzdos, chamada. 
a- inten·ir ma4 directs.mellt.e nn 1lrgwtilllç:io e diseolu
~iio dos gabinete.,. eret'O!· sobre- G modo de .w<;ão ·dQ 
gnven>o-decidid.., e inemlf.estaV<ll·ilrllt:<!llda. 
· Os ·p::incil'ios ·F<Jf.,.mdo& ~n · maiória: d<!\-cm trn<Js

ln::i~ no,;ahin~te, -fotm11do = on•ett!!'J'Cpresenl:alltcs, 
· esta~lecenc:io--"1 a!~im O· a<»'Wo dc·_'\ue ro.rulta 11 9jda 
olos ministcrios.-A. corGn, qu~ :cüo·~e go\'ernnr·scm o 
concttr<o d1t nflÇ•õo, eonhacida n· op1niiíu -pt"edomin.mte, 
TJo·sen~do d.c~ p~cipicls dg.,· JQaicrill, m'J;n.nh~-. o gow.rnf, 
>nllnt~do a nann<>ni" do' ~ ~iticos pnra a mar
ch:\ regular •lo ~:-•teln\rcpro•en;n~>vo. 

r~"' ~~. D!:l'rT.lDo dá 11m ~tmrtc. 

O 511.. PA~L>~o-aa: SurL\ :-E' I'Cr•lnuc, c foi pori•8o 
que a con:i~11lçi:o >a.bhmcllta croou o p<>Jur tuod<:!:a.úOT. 
O• do:.~po<lerc;.po<lwn eutrar cmJut.~, ~ tormtt· !<l in
çompat.i~d. ll CXl•~lci~.Je Ul'l ~om ll Üo.otatrO, Ju UlOUO 
por -}UC ::li!. ooen>iiio <lo connittf, ·~ nchüo <'Om('O&!.o>. E• 
en!W:l q~ i.ntcrvera um:a. ~i<)ailc<X)notitucio:>ul colloca
Jn em csp:hero. bUpo.t"ior U:os· pllrtiJo~ c oos ilJ.tcreescs c 
paixõe5 do moc<!nto,-encttr<'>g~n.J.o->e da r~•tubcl~= a 
des!eita h.acmoni~ pelo e~eNido de. nmn. dal> <11tribui
~~~ modei"llclor'1.5 c,_ ue lhe fOtt.o con!ericlns pela consti
tlliç:o. (.4Foiar.W,: .nu<to U.m.J 

Os gabinetes suo, .::=o d1%ia, tirM.os 'do sei~ <las 
maiorias ..... 

,;,. €n. Dam .. JJo •-Ou ·da mino~ia. 

~" .Sa .• :Q, ... uT-"JJ<>'- Co:llo. dD. mino r la~ Devem 
~s~.b.h~ serCJ~t"e .U.ma~oria.~ . 

() S11: p_,~u!<O l>"·St>,;ZA: ........ Em· ~mst!Ulcias· CJ>
~;,s!'Oàe:>:r·so.hir -ela minoria·,. m":>ndo "-=~a 
d?·rccu-rro fie ili.s~O'lnr;iío de. c~mara-,: bto·é; consultando 
" na:çã.o. 

Elll circtnn&'ancl~-o:-am-..rÍJI$, o; pri:ncipi~ d:t·m:üo
ria. ~~; ·m:15 ::.<.o é clla O'U.Cm degigna os minis-
1.."05, é o impen:dor. -

o.sa~ FEl\NAl!Cl"&S.D.LCm<u:~c n.ü:o.f~ Dla.is <lo 
'i"ec re=.h~t o .~r...o-iia.maklria. 

Q SR. PAtiLlSCt n:s SoL.t.~; - A cmlatitu.iç:ro <li7. ~ue 
!LO iwper:J.q?r com"Gete 'bomear e dem.i~tir livremer~ :~ cs 
minisn0 d~.çstado. O.imt~sdor não pôde nQmear P""
so~s quo ntto, tenhilo " conn·:m\'2- nas ··=9l:as, de<~ 
n\ti:u<le~.:!.. OJ.límlí,o~ ·c.h niajorin d& nação representa_iln 
peJo.·JWUor.ap:>rl:J.ment:ll';·= não póde ·ao mane>rn 
.n]gmna ~cr forçado a torr<U" par:t miilÍ$tJ'os indi•Ji<!UÇ5 
em ·qn~m não .can.!i~; 

(Cr"-0/W-se div•r•o•:~parte;:.) 

É!· "~oim que entendo a pBla\Ta·-li•,..,ml•-· Xo 
reghnen rcpresen.~at~vo :l. questão é de principias e n~o 

.U., pw;so:a•. {-Jpoiados.) :Pa ra lllllaíoria..ba:;ta .q_uea• ·>.ua• 
iiléiis dol:uillcm uo go\"emo e qne o ca~acter dos mhüstros 
.inspire coo.ti:!.UÇ'!- ~ á. co~ii& s.ssiste inteiro. direito tlP. es
colher <mtre os re!IVI~tant.ls:. das Opiniões da. Cl:ÜQri ~ 
<>s ciJadio~.-'J.tte pn,~ .julgur. ~ proprlos pora 
o g<><'ernodo.p~ (Apoiadoz-) 

·Q 811'. F.-ocrAV1AJ<O: -Na·Inglaterra •e conh~e de 
veopera tptem o rei ba ·de ·l!Ornefll". 

O ~n- P MI~lNO Jl~ So~n~. -C<mtQ in.tePVem o•ím!)(!l'n
<lor. :na form3.1".UO d06:gebinetes! .()<lmo poder mol!em
dor;.<liz a oanstitll.il'ão- {art. 101· ~ 6"); .Só ou oomo -:m
:cilio.do <n::ecuti.vo! Parooe~me que .. ningnem poder:!. 
n~.o:_<tue o~"? e:<:l\t~"asimesmo,:pOis n.&·<».·g~
n~o ,<ios ,gabme~ 1lt>-O,lhe é-~CQSarlO saber se»lio 
'l"ool ~~inôiio·dos 1'8pre.eX>bult&.; d4 J>$\lilo· ,-(.-lpoill<lo•.J 
·~<> o;e-<tratl!kdetotnat'aovo .nilitiete>i.o,j.f. ~ e1tiste 
o •anterior: ·"" minil'kos, 'ltlf!: Wo~O-· pad2m- ainili!. · 
.as.ig!la.o: · 11 .e.x.perii~at.e, -m.as -lá. tle!d.~iiO a.eoiúinllça·, da 
..ooriía, on & da.& amaras, e.llAO,ha ma.l$~i:net~ ~~~p~ 
p&Eeaelldo o.ca.cnno·das -d~W~, <Xmlianças.: {!orno ha de 
intervir G<911Cntivo .na 11m't!Dm&-.Ws :o.l;!eni:M da.se"l'<l- • 
der? .CDmo- !ui. -de a cd.l!ila•,pcd.ir coru;elho, & ~·que 
~~ráG A sua eoiiJDnça. ~ 

(H a ·rllrio$" oportte.) 
Ne<t. Ol!lSO', ~ei!i iiea :. <lorva des~bertO.:. · Niio flea, 

respondo, porque a corôa co:nsnlta a nuçii1>"-pel<t Ofgúo 
d:l,maiaa:-ia .das.·,caDJaras,o m::oilla as:idéa&.:l!lal'a. flJ<J.ioria, 
e-~e·o~r.mizai.Ros d"mtre.oH!t-US rep.reseBtmtesr e 
bem -..êde~J.qne lll .:m!ponsa.bilidademor21 da.eO'l"ÕaperMte 
:H1açíio:niio _p~.dar-1~ em acttlll~gne:prilticoll: consul
tundQ.·a e. de o$lCÕrdo'com' ellli ... liiiíó peàemo&"!!e~ res

. pon.savei~ .pc!:'I!DtG: Aqwilles·· CJ."!l~ C()noorrilrão· comnosco 
parn qualqnet' ,f :roto. 

Parto <1.4 supposiçilo conatitttcional. q11e o jogo . .<!:13 
uossas in•titui~iJQ• d&< sempre em multado :. hnrmoni:t 
Jo. carGa com a llflçiio, e·uc•te •ponte' olla- rea.-lkn- '~· 

Póde dar-se a respon•abilidade legul. nos. netos <lo 
poder· uiDd~l'!lll.or? P4d,Olll. e· CJ'"'"m, quo .ó.cll~• ~r:tr,r
venhlio os ministros' 

Senhores, as nua.is •irnport.aJlt.e& attzibn.içüeo à o p<l<l·;r 
moderador re!erem-sa a sct~s de alta. apr~ciar;,,o po
lítica, tl.ictado!l re1a =iio d~ CSi!ldO, ~ IIÜO ·devem ·SCr 
exercidos aonil~-por ~guem c;.ue~tej& .:!.Cima das pai
xilcs c das regras ordinsrias de proceder d.os p~rtidas, 
que tenha os mesmos inter•••••, o tiio penno.nentc• com o_ 
os da IlllÇÕI>- O poder moderi!.Üor, pcU.:ecmstitníçiio, 
intCM~~m na <lfganisa<;ão.- de out%0!1, poderes pela n<l
wcaç;o dos ministros c dos re.uodores ; completa e cor
ri;;e actos _de ontro ; pela. ~!Ulcçíio d~ leili, pelo perdão 
aos sentenc1aO.O..; .:;~: •péw!e de snas fllll<:ções 08 membro~ 
de um PP<Ie:í indepeo.dllllte,· roncede amni&t.i:~Sr é o::m. 
tim e. cl.a..-e J.~ tocl& a org>U>~saçiio politica. 

Em cir~umste.ncias e:<traordinarias con~oca as cama
;r<tS.fór!l• do tempo de ~ lressiÍeS., e ~- diseolvet a 
cama.ra dos deput&dos•no•.ro.so• em· qlle o:~~ir a.sal
..a.ção· d<> .Estado;· v<! lo. wbre "-m=n~o· <la ,.Jepen.; 
denda.do• po<i=:p<ilitieo<>; e, .um&,ve2< roto o equillb<-i<> 
e harmonia 'lJlC. entre ·cJl.Qs pr-esuppõo a -~~uiçi<o, ~ 
cbam.ado-& Tes\Jlóelece-los. 'Iaes·str;ribtüÇije<t..'m {)'lr.li;n 
em~ ~ercicio. J:Gtitui.r &·hecessaria- ~cida<la :is 
.tnolM ~<ple· por. ventura ~iio a. empem-ar•nq jogo do 
.moomn&mó.Aooal, e 1!Õ.O ontro.a~~lii.U~ln.o;.,le salva
~ ·"P'""a evit:u a wa ~a.M. (.ApoioodM.) Es::IS nCo 
podem éOmpetir unão 110 nnpe~aàOr, ~WI gyra ~tn .:m:a 
~a.superio~·aos parti4oae b opanWaa.qao no• ~i
..Jiiem. .oomo: da: oerw. parte Wr.Ct.c ·~~t mlll;.,tm-io, 
qne·.!o apoia te111 ·= ~o, qua· Slllt.enta ·os.~~~- ;n
tcl'05ses, e pó<le ezpe~~ar. v l!l1al plli.ltiíes? 
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Uii ~a; DO.~~; dá. um. ·ap~rW'- · 
Q.S..,l'.ualtMe'••-floft>I·:-·A ísctueaa cieotllS'liCMs.• 

e~~U&''!'I·~biUdsfl.e·legal.••.(.'olll~llljeiUJe-á."t'e&• 
po11<\&hilidoii:W~grJ IICtl)&. dfi·:\ltiiMlpDieÍ~·,.poli~· 
n!l.o$•de'lUII-iex=e -e · íle·UJI)a·opíaiíicJ.~ o eSàdb do . 
p:J:i%! ~~erir por:nní•~ crU>C;emiieo<-.!d·. 
ll!<·!er_.·llpreciw;»o;· """""Piniiio- 1\~·e&. ... de
pendtmY e •retet'ém-reo ~ citoottn>st!llMiás<· e · .. -~ 
qtu;•podem·•.m.r, e d&!eitc> vuiio ·= esdu oceasi®; 
."- todc<Hls ro~s '!- (4p>iad~.-,) . 

A mesma re•pon..abi!id!lde mor.>l em alg<Jns cà!AAl de 
cxcr~icio '!e"t''" :o~ri-~ui?(ies ~u;osi <lc•~ppnrece pcla 
ta:tnill!!'tnçuo da. opm11>0 o.nter•<>rmonte, e com<> que 
~<>!>~~diY_EiiT:>' oacto'' T:ll-épotcxemPJc a ilóllle:lçiio 
~us rnllil!tr9S·, co"nJdl:taao:a n_~iiel pel,o· ?r:;iiO'da. m.OOria· 
oa.s carp.nr~s. E.n ~utros c:1..- 'cu <hrC>·eomo penu que 
:.. re.-;ponsabiU<hde tuornl •e v•.riF.eft. 

Em ~~oo~ · ~~etos d<> pMer '.moà~or deve a corôa 
t~- s~pro~os:ol~os'.5t0l! '!.n-opm_,ll<>'l>:i<.'lonal·: niTti' póde• 
presC1!>di'l'•âo-conCllno ~<to apoto''d:i-na.f.io,· ·A'<:ol~ti-· 
tui'{4o· o presu~piiefe ii '~·<Ie uma'eontr& o p<!tna-• 
mc:lto da·'oií.tnl ~e tr~'>é'riot> pert/(o,;· 

Vo1>(e>;~lic:;r.:me hl1:lhó'r ' 'nM.ly!'31:1tló -diffC~·at
tn'1mí9ões ilo}'Odet1mcidi!Tiidbr;· pSI'a 'IJJ~~-<ríiicoll'-· 
vcni~'líi:'aé'~efeel. ~~svelo-·mmilitl!l'io.' '· · 
A· prinie!ft.. ll.tti't.'li~o dê-q'a\\'fti!i''k&>nsliín\f.i~~ à 

dc·~ctitb~ 'o~~iia'órc:i;. · · 
TMlr6'robrn:'o seil!u!6' .,. sobre't.~4j1cl''qtie'e1Íi'·6~ · 

m'!d?'. a.-rep~~r ~o'iló~ s~êitíol"~<t~Ovel'li<>''llt8!1. 
• OJ.>~-q~ta1~ P~_l>S~"et<j>&l:l!; In&il'qtié'rC~ 

f'O:t.O a=•ca"cot~oentanea ~·o•sea: -m'i>do dl:'or!l:á:íú-
ta?ó''C'·~- o fim''dê' 'sd'·in..<filúiç;lol "' · 

O g",., F. QcpAYU~o:-T~lYé:i-'s&ja t:ni>hCm a mil>l!S..: 

~s;;.'P~irti"a l>i';Soni:-P@llt'!• eo~'dl!id.áde 
'11>"\i'imr, dó"m!iiOJ: Teri<la;:de viitti~ ' -e 'ei!MÇm'tli!·Es-
tadO;:·o.•l!l'i~'s(i 'àeve_;~t'dé ''h&ln'on_,,m~piul~ 
tes; ~too e e!tpenme\itido'!!( que;· \11.tslfcio&-·o em 
n.unm. li..:d; 'nmeeionii" ;,m: 'Ulrili ~pôi<>~o qut!'l>l).len~ 
ta.rilciitê)>óaé· ~·rénovhdlij>cll> a~ :W<•mortê.'-- Eir,_ 
co!ldJ~; a esé:o1h_n ·~a cm:ôo:;· · 11'·· btipósiilii!id«<Je ·ele 
tuodificar a""" m~~:•orta pe!'as~· de<· 8e!!Smtm~ 
hros; i'ltl~··senmoreo a; mai<lr'-re~a epfll~cil\ 
etn eeit&svót~ tmnin~ ·90~ a .taoricdês-~"ói:. 
l!etCs, dtóiao~lhet 11 cmilicietid~de et:DÍ' alloos de~e:tÓ!i. 

o. s?.. r.t .. uti<JlÕ CÂXI'OS : - Tem t!Uão, deve do.r 
t >te• ctmo\'llhoo iiO ~ntl<lo. 

O ·Sa·: Pl.l!tr.<ó" o-c• Sout:A' - :Mostt-a-rei dn~ir. 1\o 
nQh~ ol~tr$·'<}ue -o· seri~d& p6l1e · <j.ispensll-'lo~t,-pai• o 
~cu procede<- p\\rede·l!le ter·osr:ule'teftl'>re·em·hnmionin 
corrl'& opiniiio que nCBbo de'lnallifOitar~ -

O Sa: MÂl<TL'ÍBO C.url"M . - -p~e- ser, nlas cu Cll-
tondo o contrario. · 

O Sa. P .. m.r.ro :Dt Soou·:-0-~ado, um~r· voz eon& 
~tituido, IJíio·i>aasando 111n periodo -to pelo éadi:>ho dA 
realGlçü~ · nilo ae rescnte tanto como a c:amara· doo·d.o
ruta-aoo;· da~plnac que ~~a pl'll'lalocoi om um momell
t <> dado; tQr!>&.o,e ibd~~eDtAb Wlll opllúiio_ prupria, õ 
em&.a, -pela ·sua· COinpclalÇHO é pe14· ·sua 1111-"o, uma 
c:orporaÇiio con>el'\'cdora. (.dJlQ''adOt.) 

IXa. ~ chs leis o sen?od.o reptesenta por llS8ÚII 
lliilir. o ptlilcipib tradicional d8s ·üatimições,·att'êbúa 
os impa}Sosdoent':nisia•rno do tnl)m•.Dtó;' lmiSJfel1\ pór 
i sso P.(>de coa_...ar-•e estaci<>Oarlo quando a-- n•ç:io 
ma.relm; l"lro· eoutruio ~ obeerv'!l'· e a.eompanhar o 
m<>Vimenw ola opluiiio, deve atténdenx>'Ciiw á. zr&Clia 
'.! ue · .~vão "' w!!CUS$Ües na callllll'a dos dep)l~aaos. 
(Apooado •• ) . 

Recordo--roe; Sr. pres~ d&~op!Di!ioenw\ciada h:l 
~ !UilJOs 1>$-:CBlll~ dos l~do lr.glatmra sob"O: s 
nüM.iio e ·p!ÓO!lder- dr.negudllS CAiaU.S·,pgi-1PIJ. par 
~ario;~ do re~peito-qlll! impoo·a iaàdo1l>ai:
~e e o-praftigiod.egr~des ~~ M.~• .ExpTi
nua.-~ usim. sobr. o "llill de adm- d01> Uluelitu. no 
padamcato '(o pi!DA&'IIIOIIW é o mtamo; D.t- pal.a-rrsa po
dom ier· miUIIO dlfl'erenta, poia 1&-iteO ba jl.' mll.ito 
tempo): ~ VQI ~ filluM da. qu «mqW.~ aa liber
dacli. hdt~. -..'(). a. lt\lÁ.riaiW ~ clt. li· 
~-mo glortoul11glatetra, tlftt> ,o. toc~llia ~\alltcs 
da immollilldadO qnn11do <> p:ú& lllll1'cl1a, qnlllldo Clll tor• 

n,o 'dc;vb~"us·onii>$~ .~e m.otll&io • .-:Jl me.is;"le•-.zn,. , 
,·et ..,,~--~··d~-:Wtoa:•l>'1>!ll ~·~ . 
dosúnr.~; · e· u.umwcinnlt-.er·a~•·ol!.~' 
~ní'-no:~c<;rcle-~~~1'1.~\ns." 
e>on>ll "'g.tllleil>ti'rám!!iftte'!'Illlnifiimi<la:'ConM --~ilúi<,. 
J>Ub}í~' -- l,liiO, "J10d~ '' ~:antet''&e ·~rta"eo~ dn 
SCtl ~tdb 1?1'0\'irãO t)e!'tttrbaçl!a qOf~,.odo!m ~Vl
ro!jntc: ·compt1)n:tet:teí.'· o progl'csso e ~ ~ -do..-nll-
ção. · > · · · · -
Dis~ ha po-aéo; •e11bo""', que- o i!I:IIM., .. o .-ae,·k 

portAr C<JIIl: ""'"""""' reAcrv-" e · pm'ck!~itr e~n"reJ.a.r.õo 
á sorte do.• ge.binct4•. A~!inr teur·elloi-J)-rooed!do. 

L<imbro·'mc q~cc<~~:l'85lh>Sr.lll:llrlj1)cd&OHrida;entiio 
pre>idcDtc olo: e<>nsdho; julgando tal•n ·pm~eo· espres
•ivo· em·favor· do'lntui~tttiio··o ··projoetO 4!(!·~31'0~·-à. 

!:l.l!a df! _thWru'!il'~~" 1l~~ca-ç~'<ie-cmt3.-<!me!ld.a 
orn ~ntiiio m\m~nQ!, de ·ea:;a· sdopç.to · fa·q_~•til> do 
<:<IUÍ\aJIÇ:l J!!>lí!Jca. · 

IiitCrpcl]Mó, o _:k vi~eondc·· dcvA~, rebto~ .da 
comm.isoão;.:d~lal'O'U ·qtte·o vourde'gl'IIÇrut; a~'taclo 
páln co:mn'l~•l!b; nã<>-en:vol'lia ·celtl'tll!tr' .troUI'tttm'tliem 
nüo era um vàto·d~ prcna-·coufiant:~iiCI.,;ini..~E>l'l!n·-· 

. ~"""" 'o"íllu!-tre- vi=mdo·. qlil<).o-·..,. ·ll~•oo•e-ln:fhlit 
s<lb'tl!·: a ' c~n~aaç;;o·- on-~llt·do"-~iaetee"'llt 
vota.~ 6<1lei11Jill!'; ~'moio-.Ge,.o~ar ... oet~:.tG 
plcn.9. ., adhcsi>O . e -~tían~ ·. mas ·que· eu.minan'do .em 
de_t~he os :lctOs da_ administral(iió, pOde IIPJI~O'nl.-lo• ou 
-rcr~íta ~?s.rtonunCian.do-"' sobe. ·~11!- modida.s. 

hl<pl"lnW&-"S!.!'' CJrtilo· pe'Lu ~tntet>pft!oa'vtAS•t!rll lJO• 
hté" <crió:dot~. cótn'"cuja· o~inilfu· esWil "no "rntiill'·perfeito 
acc<>tdô: .• Tcmho '~'vcze~'medit'M<~· >obY'ea·~~ -e 
lnflúenda: "Jtl&'lS ~ p<>ll~te~~, ch~m.odl>--a e:rer~r-·ilo 
liíe'ca:ilillm» de _>.'lossa urg1Uilillçiõil' CO!l!stít~oaat, :em :n!• 
Jaçiio á at't~!ii1Jo q_u~ tebnJ -po-det' ll!Odet'IU!OI:C-dG no
meat1'l':détó.~ livl'elnmte oe• müt-.. -Te.>bo.-m.c 
sempre &n\'CIIcidt> de que o.8euado'<i.,.,l' hn~c.o-so• -wlll 
a -m!liqr. -re>erVS: <1 prn.dencia; porque, seosta.mtll.&, ""o 
so:nadn. Clllpetr.lliSO, Dem .. a. eorüa, u-:-a cnm«ra-do~ 
Sr•. dcpo·ta.doJ, nem. a. na.çilo efCOntn\..-iiQ. nos maios 
co~Li~ODI\el> all;olmpa.ra-T<lStitui~-lhe aq1rella. owti& 
ei~ae que e irldúpen8arol J'IU'l& quo 11 machllla ~oclal 
lliiO esialo . • • se o aenado intuvi~cUre=cuu<UltÕ na conso!idi\Çiio 
ou clis.'!OlnÇiio -<lO$ minlatericé, podol'iallilpúr. ti. com o f. 
camara. --cioa -d~nwlo& o milllstcrio q11~ qu!zaase. Vc

_ rillcadoo -c:ootlic~<.\11tra o setllldo por um lado-c a.corô:•. 
c B cama:ra dot-Joputa.doa ,por antro, qnal é o rt~e~.trso 
c~tituolODal dt qu• oo podetlr. lmçu- mlio ]!;>n rt~~
t abol&c:t:r o lndi~sowt ha=<>ni" ~Não o vojo. 

O Sa: F. 0<-'I'!'OI'AlCll':- V. Ex •. tJIC.tf'O'Ll'-0 Í'I>()Onvo
r.ientc, o ji. ost» ·querendo evíw•o· t<>llledio q'IIO 6- a 
íusüo. • . 

. O S11. llb.ll'!"ffll.v1 C AMPOS"' - Tall! 111Ú ruüeo pnr.t 
lf;SO ..... 

O S11. P ~llLfl'lfl l)E<Sol)'%~ : - Aíf~o:,: pelo tll!t. 61 d:t 
con~tituíçi!o, ttm" pot fillr-ta=- chogll~> ao-~9 a.• 
duru. camara1 qullllcio ••ma· o ontrllcaoeit~ilo a :pensa,. 
roemocat>ftal~nm · tll'Oio~to ·da·.W> maa uma.repcU~ 
u •etiii!IId 111 oti .acl.cl1Qiíes u'!\ <lutra. Nf.o teurlus-r.quãmlo 
uma'du ·e~miTras·-re~le '" limiM o.p:ajet.o: anoptaào 
p;la-olltnõi nent PO~· vGto• do eotdiaaça .p!c>a de<= 
quando a outra enU:ndor nêCCSSario um.\I'CJitD·d8«nsttr:L 
(A poiado• •t _ · 

o;,. S..-, ln!Po~!~o: -Tem·-lngat ; pois.~! 
(1fa- ~arío• O(ICVI~.) . 

O ·s~. S•ll<l•o n.M.\c"""' - ADalyto o ar.. 61. 

O 'S1<'. PAl!t1l(IJ ' 1)~~~ •• · -0.-aTtigt> é·lllllitn:duo. 
A hor>< adilllltad" niio me (>e-rmitll!o'·enttar - clé9oan-ol
vímcnto dl: qtiC$tlios •iRc~o,. niio •. ~ cheg,1Uldo o 
t6mpo -&ef\llet> pua.: a. discu~<> d:.J:~pri=i.pal. 
Sinw rio-~-pot · .st.c mot.i.Yo · os Dobre• 
dc~os.qa5.zne. honriQ' e()jll ~ ~~ 

O; Stt. 'MI...-s-nnr•.Cur~ool': - At6-.á.uoila Úlmo6 tem '['(I 
l'l.rai ou•i-!o; · 

o. s~ P.~ovt.mcr ~~ socu.!-Olitigt.do. .n. não <\ pGUo:l 
is tiea hon. ·dlp'a:r'e!ll-• 001 ~ d8pQtad~-pnotar
ma a 1111a ~CAo: ~ mu1110 ~{Na..·...,..) 

Alonguei-mo tanto !!Obre a nllt-areu o mi.ssio da.s.:· 
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gtlllda cam~a para ~i. conclu!iio que n compo
!içiio d~~~'io de 'IIJIUl ~o ela ordem do 6011Ado 
:elo ~ e.n devem ihfinir In~ p&SH~ 
como QS f{\lt' ~ta ó ll>htbterio. Se o ·lU!nl~iério é 
~ cle..e die"..ar a escolha dos aenadtlres, b& de fazê lo 
nl) 111111tido .. de au~ c»DEet'Vl~Çiio, no Sl!lltido de~ poli• 
tic$, c»JlSlll~ OS lieWi interesses 110 IIIOIIIell.tO. Ligado 
~ an: t>Uf.ido 001. 'l,lle se epaia, intlucnci~ :mem1o po~ 
suas jl&ixões, o tnlhitt.erio tem inte~e em collocar no 
senadO home:no seus '\Ue possiio fa.voreeê-lo ., proloogar 
a 011:1. da.m~<>. Dei.."tcei~ a..im a comr?•ifãO d~ 11tt!• 
~rponçilo ~=~á. mt:rtt dos pa:Ud<>~> de cu;o ~~o 
allbio o . ~inf:te· • mert:ê das v&Dtaps que 110 mo
llillllto quuor tirar o lllllüsterlo; Póclõ o elenlellto per
man~te tiear flljcito ao elemento tru!Wtmio! P~o-se 
sacrille~~r o estaveta.o znudavel, SCUl sac:riticio, seJJJ pre
juízos fnt.nro; pp.ra a <.ausa publica 1 Niio, ~cores. Ao 
ímperador, que tambcm 6 <!!ltavel, que por s1, por sna 
IlUilllia, por seus s:~ceessares, tem intereo..'<!S (iiio permll
nl!lltea como os da uaçiio, é que compete exeroer a in
fluencia ~ae aconstituiçlio deU ao prl:lcipio :monarchico 
lla org<~DU~ação de ama CO>'f!Ol'llf'io ::omo o se.oado. 

O Sll. FllL''-'·''llZS-... C:t::'iKA: -Se V . E;. npllear 
ll!fsim, h:1 de acabar por destruir :1 pmragativa plll'la
mente:r; sem querer, ha de ~begar :ao absoluti•mo-

0 Sa. llúll.Tma.o C.uoos: - Apoi!ldo, é a eon..<e-
quencia. · · 

.O Sa. PA'Cl.J"o J>ll ~:..~: -Pelo cantrar;o, chego 
á moliclnda da 001>•titul9!ío e â. cffoctiviaadc dBS llber
<lad& que por ell4 nos for~o ganwtidas. (Apoiado~.) 

Nio alcanço bem a ·grande =fJOJlSabllidade morsl 
q.ue se quer !uer resultar de uma escolba de fen:ldor. 
Qwllé lle:o~CIUO a responnbilidade mornl !... · 

O . S't.. Fu.!t .. ,.1>~ "" <-'c~.,.< - ~pollsabilidll'lc 
;ooral ~· Deus n~o a tem. • 

O Sn. PAllLlM l>E SoUU:: - Qu.nd9 fallo em respon
~abilidnde moral neste systema do go=o, refiro-me 
á re:poDS3biHd.a.Je Jllftlle. .a oplniilo. Pera11te a con
sciencia nio podem Clcixar de t.."-la. todos os oefllS Intclli
gentcs e livres, mss ne!~.& o6 Den• pó<l,e ~trar. , 

Como se verillca a escalhjl, do o;enadort Os eleitOI't$, 
isto é, aopini:1o.=clonal,,3pf!!~tlío ao ·im~dortl'CII 
nomes em ·nmll li~ta., e lhe diz=-cada um destes 
illdividuos. é rot :nós TepUtado di~ detertun assento 
no ~ado, ![llãlquer·aenes :nos agiáda e :merece a nossll 
ccnfiança, mto q'!le lhe demos os noss09 Yotos.-0 im
pera.lor eseolhe wn dos tres_ O:ldo estia :ro..<pOD&abili
dade, senhores, ~~~ o impe!'lldor conformO!l-se eom n 
opilliilo, M ~lhett um dos eleitos, utn dnquelles qne 
os eleitores lhe haviiio dito que era iguel e tiio dign., 
como os oc.tros àous! (Apoiado•.) 

O Sa. F>:M.\!'W~s »Ao Ct~IU d;i 1llll aparte. 
O Sa.. PA.nno 101: So~:- ~'"iio creio, scmboreP, que 

de•"& pre>"elecer o CODeurrento que reDilio maior eomm.a. 
de rotO&. Se a COl'Úll Jo • .Deo'bligada a cl'Coll:er o :n1:ü.& vo· 
tado da lista., !io:u-ia ~arctada, e, direi mesmo, de todo 
llallitiea.da s 11mogr.l.iva ~ou&titucional da es~!hn. 
{.&poiad<~•.) A maior ou mmor votiiÇiio niio importa. o 
dir~ioo de p~ereuclo.. A 'lllll!tiio de tna.i> ou do~ 
votos é llpCI1I.5 't~tiio de amor-ll1'0Ptio {Mih o CliDdi-
dato. (Apoiado~.) · 

O SJi.. Fn ...... ~.cc 11 .. Cc:ltB.l : - O. nobn: deputado 
fi:lbe que pdo llO!!O regimen ha condições l1 c.ttend..nr. 

O Sa. p,.'OU!<O o~:' Soou: - ~·ceci:&rmO$liCEc:>la 
ele direitos pei11 escal4 ào' vot:).S, <~qnelles que ttm 
hoje a!!eDto nesta casa, uudo obtido 100 Nt.os, por 
e:semplo, teiD direitos dobrados aos dnquclles que aqui 
entrolrio por 50 votos. · · 

O Sa. · Fn!'l.cot>rs :DA Cm.u d.i. Ulll ar<1rle. 
. O Sa. P.u:J.l."'O. »E So:uz.o,'-Responsab~dnde peran
te quep 1 Per.mte aquelles q_uc fzeriio a l1sta ! 

CoosiC.t"- . O nobre aeput:ldo otUC figttfe liUJ3 hypothe· 
so com l:lteira pAridllde. Suppo:ilia o nobte depnttrlo 
que a eama.~n., 9>1e todos nós ]he :l~ienbmo• tres :no

. mes p.ara Y. E:L delles escolh(!l' u:n. Vot4mp• ne~se• 
= uotn&, e 11"'ta.nto cllssemos <>O :O~bre deputndo que 
todos tres silo 1gw~C• no nosso c:o:~ce~to, toclo~ tres 5~0 

· digDQS do lug:11: que tem de ca'bel: a 1llll.. 

O nobl'C dcput:ulo escolhe o quo lhe pueee, ter;. fielll<. 
Inotlvos para twiDl praticAr~. e cada· um de nM pOde 
WISniO fazer ,·oto~ pela eeeol%111 do c:sudiàam claa nos
~" ·afleições ~-~ m» lllls qne disoemós ao 
nobre d6pu.tado que eadA um era t.ioo digno..t& eocolh,. 
como "" wtros dOUii, -~a poà-· nós mcamos 
'\'ir C8Ml2%'V o t10bre deputao!<> por ter eecolbid<> tun 
meDOa· digno!•Se assim proceâesoemos, toma.r·~
hiamos f,.ceiOS08 fuc:ndo distiDcç!les odioaa.s de ·pessoas 
em um system11 enl que as pes110110 desapparece111 diante 
dos principias, em gue regulat'mente niio se póde lazer 
questiío seniio de pnncipíos. (Apoiado&,) 

(Bo cario. apGrlu.) 

O. poder mOder&dM tem tambem a attrilnüçdo de 
conv0<'1<r enraordbariam~te a aseemhléa geml no 
in.tervallo das •e•&lles, quando s.ssim o pede o bem Jo 
E stado. · 

.Em circnmstanCÜI5 e:o:t~ao~nas p6d('o a eot61\ 
entcnêer oonveniente consultar o corpo le~í.w.tivo, de
sejar conhecer, ao~ qualqua quest.õ.o "'gra>"e que se 
&usclte, a opini.io elos rep~~~ da n&.Ç5o ; p6de 
llll!Stuo quo:rer saber eom<~ a.s camans encuao o . pen
samento e os sctoa do e:s.ect~tivo em relaç::io a negocios 
de llllpól'tan~.ia. oauea.nce pora o plliz. Des~ a<: to nii.o 
OOde rés11ltar m:d, mu sómeute bem. Qae perigo, qne 
Qamno pó.IEI haver em que, por Intennedio de seus l'eJ>re
:tentan~ ' n DaÇioo seja consul~' (Apoi~.) Que 
lllSponsa'oilidade -.àta perante a opi:nüio de serem COJl
.sultados os aeta·repn:sei~tnnte3! A carüa, qu~ quer e deve 
govem:n- com o COilettrSO dos poderes do Estado, ' eom Q 

apoio da n:~çlo, provoca a retmliio.e a manü~taçiio do 
lllllà importaute d~os ~ pata c:0111 o ~ea COII$elb.<l 

' c IIIUilio !l!.ncer AS dil&uldad8& .qU:e ~rito. Que 
:respcmsabilidade resulta deste ~to! · 

Convirá a illteríerencia. mitiliterial no uercieo de 
selllelhllllto atttibui<;iio ~ Niio o ereto, ~oft.s, ·1111\m da 
outras re~, porque os minütros podem ter intut:sse 
em niio ~r lia occ~i~o dil>C'UtidOl! os ~ actoa pelas 
C&IIIJiru, e JIO e..tanto precisar a cor~ ouvh- o jalio do 
parlamento >ab~ es>es mesmos 'lctos para deeldir-se 
eiD qualquer deb"'Ora~o que tenha de tomar relati'll" 
mente ao gabinete. r A poiador.) · · 

lltmdo ill~onteatavel o que 6Cilbo de lllllmciaT. von pet
~rrer 111 outrall .attnõuições do poder moderador. . . 
· Em nm RD"tl! do Jmperio ha 11ma pemuob•çiio d4 

ordem publlca: cldtld;os aJi3e dluir.cto.., lenulos p<)r 
!!Oiltia:ento' W'fOZ 1!188\110 ~. a.bCUldQU&lldo·oe 
a06 i.mpnlsos al'I'Utadoras di. paixlio politi~a, I:Onlpíriio 
oontra n ordem pnbl.iea, e~ eiXlann.u ccmtnl as leis 
e oontm na autori.da,dQ• J.e tio eouetitllidaa. 

'Gm governo tegnlnr tem o ~ito de de[~dar-&o e 
o dover de ll111llter e. orcmm : entn. :na 1'11~~ tl'iU:IIIpha. 
da -rebelliie, e cntr~ os X1ll outoto 110 pwer t:OUipo-· 
tenta para to= el!'octivn a ~iio pennl. COD!ãli
dad& a ordem, dl!siJ'Bdot os reccioe de nons ~rturba
çiks, o chefe do Ett11do; julgando o.s inten\'Õ" dOI \1811• 
cido~. =ilo-o! victimas ® opin!Jes polltíeaa e da i~
teflniío ao. pnrtl.loe na sgitiiÇii() c1ci5 e"?iriw, não 
q1lercndo inutili•ar c!dad.<o• que amda podem &«•it- o 
paiz, póde eiltfllldet wanta.joso o .-qnoeüuonto do cn-, 
e c~Z!Õrier !b!lnlatia, ae a hnmaDÜl&dc e o bem publko 
llSSIIIl O CSlglTCm• 

O Sa. Fll&l<o\lUIES l>.o. Cmcs" :-~iio se p6de enganar 
na apreciaçiio' . 

O Sa. PAULI!«<lll! Sotu:- E' ~o imper:~dor. o mais 
In~sado na tra:nqníllidàde publica, que 'niio póéle 
q'DIINT •enio o bem..... (Tanto.t ap<trte• intt7rom~m o 
orador qK• filio pud!'ltK>I oudr G8 u!limiJ$ palarNU dt•tt 
p<tiodo.) · 

As contestaçiies dos nobres deputados · me tr:t:em á 
memorla as questões que M JeqnUr.ão sabre a ·coinpe
teneia da facnldad6 de smnistillr na. as!embl~ ftsJ>ceza.. 
)f, Du'}>ill, o jllriFcon~ulto, ~nsteDtun q\le o (Oill:euíio 
de alllllistia niio dc:Yia perteneet .o rei, e @Íui :1,0 ~~ 
)e:;j•àtivo ; qae a d~ret:IÇÚO desta. mediu !Ó ~a. 
vcriboar ~e por lei. ~noncknd.o · aos rostentadoftls do 
direito elo parl:nneut<J, Berenger e:q>timia~:!e llUiis ou 
tcenos par ""teo termos - • ,!';e é ú maioria~ f)Ol'lomen-

. tal'<l! que COilfU'Bllçe\s n -:orõa "- pedll' me-tidas de ele
meneia, n;lo TO lo 13.1~!\mtd~, T~ras. wze~ obta-l:l!-hoi5; 
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,PQT!lne· ea$&$ . mniorl.os, as;-'s•das · 'ftUS ligadwi :s 
. osy.toa;>aa. i.Oitadaa. ~-çoun:~,.ieddaa--.lleu 
-~r-~~-~-~_-. ia,-.~o OI~ente 
-~J~ -~ ., ., __ ,~eDiqlWlto .. q~oJDQIIal'Cb.&, juiz 
.~_ .VIIl .!\GS a.conloeilnentos,:~ 4lll cuja -alma llio 
,poa, enti;!n- . t-~to l11im. odio, ' elle . intaessado 
. lDW'.ilo ~~.napacffieaçio do.{IÚ!!, ti."O,.llnico 
.colloçado uiu. àlto pai'& !e1'vir de modéé4do~ entre os 
. p~s, e Para ~~-los ao reponro • ., · ·· 
. _ · Ora; .~e .u.ma1orias se 1113$&· 90m tão .forics ra.zõeo o 
direi~ de ll1!iniStio.r, ás m&J.orlB.'I que, .. o:io1110 . todo& os 
<."'t'ppS oolloótiY<?G, »iii Jliai» ~,..,à aw. mo?lwentos 

_gcnerll!O&, · r:cutra· llll·.qv.aes niío foi diroctlunente a re
. be_U!,iio,~ _OOnlp .CXJucode·la ou dew-l.a fartUb.ar pelo 
_JlWIIiteno, oontr&quetn ,&e.yegou . etl1 arma&, quem
terv'eio" n& I~ ~uc a dirig_ll), que a suppl3n~ sof-

. frelldo ~ JnSl& VJolento3 ataques! ~- • . 
. O · ministerio ~IM! foi parte na lut a, que niío póde 

· ~; u d.o podar moderador.úo i~ rc:n
. ~:r.a.'Pt*IScà.-eos.mi.aíatnle, aem ·s ~:aos 
qnaa ellas liM Ml l't<!.n= & acto .. A qne •6ea nlàuZid:l 

.a. =:6a..eounimst.mueinão ~pe:rnio1. . • . . 
.· Q Sa...F, o~~"fl.A .. .'(O;-Enf.i:ldo .q_Q& 0 ÚJÍ~ deve 

- so~emar. -· . - . . ·. " . 
. . o ·s-a. Fi!L ... •nil:5o• Ctrl<IU.:-0 ;e!. roin:. e UÚQ go·• 
v~rna. . .. . . 
(Troc4~8e dil>•rs01·ttparl<t entre aJgll'lll .. ~,., àe

.pwadcr.) 

· O S.. P A 'c! LI!<~ nt: Souu : - E' preeÚ!e> que oniobres 
deputados e11tcdão-so,- e chegnen>" mn. socôtdo, p:ora 
-~ae OU· lhes pcwa N8p<)nder ·e wntinu:u: & di~são. 
vOllCQ:do com o aparuo di:t :nobre depurado p-elo Bio de 
Jaueiro, e peaso que o impe:ador) C0118titurJÇ'lJ.altDente, 
governa; entcndo-ae, com o ' scoôrdo do& mini!tros, dss 
cam.nr~~a, d.oe poderes d~ Eatsdo, com o COilCtll'SO ih 
naçiiv. -' ab&lldonar o partido que o sjndon a obter s victoria, 

resentid? ciqs excessos P;l"!ticados pnru cie•Jnanta-lo,nlio 
·tem a libérd!lclo de ~pllltonoce.satia pst:t llllll> apre-
cia~iio imra:rcial do eot:tdo do paiz;, nnQ tU ganintiss i 
·f-tu:ll.· ser.v•r de .moderadO%' o:ntte os putidol, par-tL I!. \Til• \. 

. (C~!'tin•~ o, 111-"'f'UI.) 

ConCordo eom o nobre~nl.!lao· 9.ne R COI'<~a !liio dc,·e 
govern~~r contra oo c:il!l&elhos elos muüstro$ o.· q'tlllm deu 
'''"lllL -e<m~, e 'lue têm a da&"-'mara.a. Cotr.>.mtti.tA 
esaetld.iio díiia. o rei Luiz: l'llilippe a Mr. ·Gillzot, se
gando e.\ te nlt.imo refere ='suas Memorlu: < O nml 
vem de que=em todos se~ regeutes"de orche>tra, em
·quauto que, ue DO&sa Oon!ltl_Uiiçiio, é mistcr(\ilo cada 
.lliD contento-se co·111 a ·sllll parte~· Eu d~senpenho "' 
,minha parte d.Q rei, •}S mini!t\'06 que debempenhetn a 
sua oomu llliniatros: !e soabennos· bém desempenha-lru;, 

f~ ,.. palxllea qua tmJVOCOU.na. compreJsio da ·l'C"O!tn. 
.O .millist.eriopc.Qe toda"llia.n.ceite.t o acw, eucuta").o, com• 1 

quanto niío o tenha acOIISe!hs.do. · I 
O ·sa. F; O.c-r..o.•1~so dá um aparte. 
O S11.. PAI!l.IJ(Q 111: Soou:-E!tá clar~:>. Quem ex eco~ 

-é o mi.nillterio e os mais agentes dA ddm!nlstra.çiío. I 
O Sa •. F. Oc-t.nJA.Ko U outro 3-plU"te. 
O Sa. P-A1!L1MO JIZ Soil%..1 :-Se o millis:erlo e~ ta 6 · i _. andaremos de ooeUrdo .•. Se 11ingnem .quizet sujeitar-se 

.ao compnsl;o, .., t>-soberl!.llo -quizer -tomor·o pape\ dos 
milli•tr01, a &s~a o d'aquollo, so taclos qworcm m:rcar 
o c.,mpuoo ao mesroo tcDJpo, ha ru.ido c llio h armo
aia.. E' pr<v:ào 'i tu: ma~hem de accOrdo. (ApoiUOO...) 

.porque approvou o acto depois de rcsohido, ~nesmo sen> ,. 
.ter parte ~e, entendendo q_ue eom elle p6dc govc~r o 
.pau. Se~~ que. a OQCpeasiio da· amni•tia tr;t! perigo• \ 
para a oid-pllblic,. o ·acoroçõB. "de!Qrdem, n~o e:.:e<:u-
~"' o 'lue ache. máo e t-etirll-$~. Niio couvem mesmo que 1 
os ham81ll! que llrlgirilo a luta 11e oonsei-vem no minis- I 
.terlo, ~e, depois de acaltno.dos os llllpiritos, se =trão 
u.ilida encarU!çados c perseguidores dos v~ncidos. • 

{ Coniiowilo ~inda os ap(ll'fe•-) 

· (H<> ~ar'o• <>parltt.) · . 

Considerarei oe a~ar~ dos nobr.s da_put4do;; ~UIUldo 
.chegar ' quoetiio ·dn merenda. Tenho muito {'_OUCO 
tetllPQ ; 1l liora e&tll dada. e son forçado a preciJ:IItnr a 
.srgl111llnlt&\lJO para poder.tratar d.tlua. quostiio. 

A flléulda.de Cle agrtlcio.r e de eutpeoder os mo.giatro
~. na f6tma ut~>lleleeida pe~ con~tituiçio, rofero-,;c 
.a actos o a 111elllbroa de um !iodcr indepoudente, quo n~o 
deve do m~:>d.o algum ficar .t mllt'c~ do e>:ocntivo. Polo 
perdilo ao revogilo !lelltellçag daàM pelos tribunaeo om 
i:-onfonnidade d.~ lei, llll!_pende-110 em tQ.Vor de 1:111 d<l\in
quenta a. exeeu9ilo da lei por ooueídcr!IÇUea especincs, 

·que, em ~e ptojndict~r eompleliio e l&tisfazem .9s 
- dlct.mea·. da jlllltiça- 'l'üo importlulte Attrihul~iio niío 

co.bo IICI:liio u. quem possf. obru eltl um roeio dilforonte 
d"!Willo em que predoiiiÍlliO. t.s pa.iXiles bou e m&A, as 

· .Mlfoi~ e u con~s a que não s<: p6do furtar 
quem 'l'iW -ns IIOCÍ~ qual e\1& é . . A ansponsW> 

- dos 'lll&giatrados faealt4ih ao e::t~livo destruiria n in· 
dhpe!l!a~l indepen~, sem .. ~l nilo hL gal'an
ili.a llU decisões · do poder j~•&tló ; •njeitaria n 

. =-gistr&tul'a. a segair "" w_ pirao;ões do govet'Do, tor• 
na-lA-bia AlDl4 de partido e w.atrumento docil do in te· 
·resse eleitorsl.Eaaa. a~ttibuiçiio ®ve ser n:elasivnmente 
o;xercl<Ll pelo podar .moderlldor, incumbido pei:. con.t!
tnl~iio .. di! <ll:ll . eertos CI.$GS 'intervir na organiss.~o dos 

- ontt')S poderes, de. eompl.etm-·.e corrigir a sua scçíio, da 
Velar. na UUUintell,çiiO dà ,!UI. mdependmlcia. . 
· U.l. ~·· Djror-'DO: .:-V. Ex, ·t ira· toda :1 acçllôdo 
e=~vo psra da-la ao ,poder mode:e.dor. · 
o_~; ~.AVWIO ~1.'-~/--,- PBll:> C<)~. dou-lhe 

mi!o ·~to,_lhe· .~~. s6 :uií<>.po- admittir que 
~~~'1!-oa·~;~·:oiitrcis,.[IC?del'Oe; entre OI _quaes 
~ q'lle a oona~· declarott jlrii'Cllioo do uu~
nl<!or;,· 9s, no"b~ :~ é _ que .~ tot'!· 
~~,o.~ 11101\aichico &J111tentll.odo que e. c.Jroll. 
~eal.e. ,·.•~ ~ gol'el210 tem por .IUI1ca ~o IIQ• 
~-~.ll:liz!.Utro,t . q11a & ~J.he : ~.. Aa s.t· 
tn1i!il._, elo . ~et ~tiYo aiio; , • no entenae 

· do• no.D~ dellll~a. elU'lruh·amento a,._icLuo pelos 

T0:.%0 rt 

Em outro l.ug8.r dao toos=s ll!emocias di~ .o lllustra 
cscriptor que. c .na monn:rchia constitucionlll a pes
aoa real c! ama grande força co111 e. qual 6 neci:u tlt'io sa
ber contar e resistir ; que hll· ~ dignidude e mais 
utilidnde em debater fts.ncamextte oom ·o monorcba os 
negociao publlCOf do que 8III. ter a pretançio ou.tom.nr o 
ar de q-nullific&.:.lo em 14111& proptloo eonaclhos. • 

A dout:ri!IA doa Dob- ~ntado. 4uperta·me a lom
_brança do t~ma oolebto conautuiçiio do _padro Siey~s que 
col.loea\':1. 1111 c~tpola. do oeu. edilkio 10e1al = entidade 
pn~!Uile:lte mecllllica, um primeiro magistrado som o11trns 
ÍDllCÇG<Io seniio o provüneato de Ctlt'IOI etnprogo,, o a. 
q~111 "IIWt'Cti.V& o. clot~ de tM>• mllhi:i4•, o qut levo11 
Napoleão, 6Dtiio primoiro conml, a perguntar 11t o qnc
rliio tornar -lln r.ochon à rtn!Jrail ~ la "omme t:k CrQj,,· 
millions par <>n.-Referwclo-w a illlte dito, ob1111rvou com 
grn~a um ostad.i~ts i.nglr~ quG ao mcnOi o plano co 
Sioyes. davo oo anillllll france~ a.l.ibol"dD.de de bsnetlciat 
aigUeDf eom os emprel;ll•' do '\110 !lOdla d!ApGr, ma a quo 
na Inglaterra a dõtltrína whig Umita•·a o loiio briWI· 
uieo A tti•te pl'l!rogntlvn do nom~ar quom o parlamooto · 
ei'CO!hene, e tomar em ropoueo a. sua ro!o!~iio. 

(Ditrere-r.:u dpdrl,. ~~ 4irêgom. <>(114<1 <10 orador.) 
. Felim!e~~r.e -pouo mostrar já neete ~nomento qno os 
nobres dep11ta.ao• e e tão em p:randa ~ui'I'O<:O eobro o qtte 
se oeguio &e!npre ns lngl&tmT& " ~:~a·França constitu-

I ci<.rnal. Vou r&OO:rer ll opinLio ~atori&ada de hom~s 
' imu3peitos qne tn.tário do assuínpto Eerlomeute~ c 11ao 
! aos eseriptores ·de phr~ que em geral se occnpirijo d6 
• aPlll'aT e e.stc11der ainda mais c:ert~ bl~~s do •r•-
j1 tern.a ~re;cntatívo que slgum tempo ~ F rnnça· ti,-e .. 

r;io trulta V<>p;fl : soccorrocme das .d OUtt'l!IU Slll!tenta-

1 

das pof <!!õta<liotas eminGDU!$; ~~ro~:OU diri
. ';'giriio,,. op~ publi;a n& s0e1 qne illuo.'!!,.~· e 
1 .qn& tivcrii<> a. uulltl> uo ~ lleiDF! pOt "-""0 _..- SUl-

-~ oe<"Oo,e'liWlte.nedores <!a6· libeldi.dsS de su:~ôf'&tri•· • 
. O primeiro · que ci~-6 úm.donher. · da me.gts;

trlltura1 nglez-a, par da Ingio.terr&, n~\'el· par te~ 1
1
· esc:riptos :e opütib-no r.arbm>en.to, e i~:S_ tame. ~.oo?S~-

<leH.do : um dos mais !i.eis -in~ da ·co:mtituíÇI'O 
I i11j;1eta. Di2: lor.i Btoagham (Stlltumm o{ Ih< _t..,.. o( 
\ {hiw-gt llT.) . . . . . . . . . 

. • A qnW.iio é- tem o m d!!llte·pm um esr;o fM-1 

9 
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culo, tan~higs ~mo tori<l!S (lOnSjl,ViiO(JUe w>V~ niiO • 
era tiio.8ÕlJlen~direito,mASàeyar ào ptliDIIÇ'Q ~ 
do.. To&. os p.'ll'lidoa~·~.(l:atloll n-p0r · 
niioter sidA~~-~~-;toPO&G3par-
. tidos-de~~ !)logilriio .Ismes por. ter ~ 111!1!.. prop;~ 
lord gr'IIDde Wirante, to&OB 0$ partid<M ach~fli.O.natu
r<ile razo&,el q_ue GtUlherlnef- .eu, p[~ ~tro · 
de~~ · ·-·: . .. 

! 
Niio 111e P=""'' ~~,este·~: 

dei3co á· e~tDUU'a ap:ecisr a: ptofllll<iez&' da& ob-Ya\'1* 
· pratica& que <ll.le encerra.·· · . . • · 

' Como os nobres depntados podem recmar . a. autor)-

1 
dade doa esoci~tores in~, e MOll&el)lu q_ne a&~-
mo.s am. pu dii'<Y)JT<ll" 6!1tre .OS·JI.6Voelr<>S 3o setl pa!>i1 

I 
roeot'rQ ta:nbem aos eecriptoree francezes, hoj11 em. moda. 
na ~a, pois não quero que~.~ q11$.deaejo· apar
tar-mo cio !gOSto @Cl'al p<ll&S· ~ <>bri.s, &qui hoje tio · 
em 'I'Og&. . · · 

I O Sa. :f...L..,Dtn.l'Bo: ~Eu qu~ qne clte DI<!STilo Ma.-

!. cauby, ha de ser com elle qt>B hei de eon-.eneer :do · 
contrario dessa doutrina. : 

) O Sa.. PAtrLtso DF. So~~:- Pód.e rer que elle esj 
~a em_ ccnttadicçio; m88. niio me consta.. 

O Sk. LAl<DUl.PHO:- V c E:.:. nio til:& aa conseq11ec-
eias <J.ue ahi estlo contidas. . . 

O Sa.P.lULit<O DE :5otnA.: --~. Niiodiscwdo · 
·me=o da. o~açiio pratica e proprla ®.quem estudou 
e e:<:plic.a a historla de Inglaterra, - que Jazer t.heorias 
é 1lillB. oon.sa, e govern.Bl' é otttl'!!--- Conrordo. aín<k qn~ 
n:. pratie.. nilo S<l podem apllrll.l' muito cl!l'biS fi~çOI!• elo · 
syste,..::., CO!XIo, -por aemplo, a de todas as constituições 
monarchico·reprcsetrt&tiva.o q~ cielegiio. o ~er e:se
eutivo !lo sobe:.-ano, ssslõtido pelo conselho de rolnistrw, 
e presuppondo a ac:ÇUo no chefe, e no~ conselheiros jtm• 
tltl'llente, dâ a. estes toda a. respbi!Sabilidade. ·As éOnve
niencia:; publicas assim ·detenmn!lo,"mas tambem ~
gem. que n~o le~-emos u fioçíío ill -ll'tll!S -ultilnltS CQll!!e
qnenms na pratica, e que pal'll explica· la sacifil!ne
mos outros preceitoa da. constitniyõ:o. 

(Cru~/Jo-s~ earío1 opirt~1.) . 
Um estadista diotinetl> e (lOmcieneioso, "(_I'De dirigia 

por m1litos annos "pollt'iea ae sen pW:, reopeita"''l ~
mdependenci~> de •eu caracter, e uot...vel pelar. s>illdi!Z de 
SUILI opiniües, em 1846 m&Dif~ta'vlL·BO sobre ar. -questão 
na CIWla:rs do• d~patadOB ~ Frnnça do 9_egninte tao• 
do (fallo de llfr. Gnnot, catiio presideutG do coneelho): 

< O throno não é uau~ poltrona vazia, !oclla.da, para 
qu~ nin~ tenbar. tente.ç<iel de nella sentiU'• se, Uma 
pessoo intelli~te e livte, qne tem idé!l'l, sen~~t.os, 
de•ejo8, vontade, como tod~ 0$ teres raes, e. 'l).veuteJ, 
neUa Ee !ent:'.. O deverdessapesso~, porque ha.deve
res para todos, ign!U=~ sagrad->s para todas; scn' 
dever, digo, e a nece!sid&de di! sua. dt'na9âío, 11 niio-go
vernnr ~enio ela ~o com. 03 gT&ndta poa-_pu.
blicos instituidos pela. carta, com •eu oonoano, odhe
oiio e ~poio. Por aeu tan~o o dewr do& oouKlhei.ros 
da. ~1110a real é iue:: yr.nalecet jlU>todellaumeamas 
1<léns, ~ memuu~ m,J!du, a :.me. _polltlca 'lUe eo 
e-ri!m obtlgl&doa e CÇII:III da awtentat nas Cl:lll4I'U. 
COllsidero-ms, a tlnilo do conselheiro 48. eor&\1 como 
cncatM~ de ~~t4belecet' o aecGrdo enl:l'6 O$'grlllldo& 
podores public:os, lJlio de.u1egttlSI' a p:et>andmLnci&de bü 
ou tal dcs!le!l podel'lls sobre os ontl'lli. No<o, l!.ii.D 6 o a
do 'lO~eiro cia (!QrÕ& fa:zer pl'e'1aleeer A eot6a IIO'bre H 
cQn:uua.s,~ .... ~sobre aaor~étruereua po
dere. dlYerso~ A= pm=ento e ~ eommáns,, 
unidade pela harmonia: ei• a miAilo. elo a milli&t.toa . cfo 
r~ em nm psiz. livre; eis o . governo conatil;ztcional, nlío · 
S6 o unico verdadeiro, o anico legal, nas ainda o ~oo 

· digno, porque é m. ister que·ten._ hl_mos_ . . todos ... s .. .Jl _' 1lf:8. =n 
• - a eorila o 'llel!pcitD i!e lemb~llOS q'!Ul ~ ~~ 

j 
sobre A cabeor1\ de mn. ser int.ell.i~te el!we1 com q1letn 
tr&tanlos, e que e11a nio éurtm ~ ll!Jl~ins ~.. . , 
u1lieameot4 desliinsda n oeet~P'~U''Ú1l\ 1~ ~ oa am
biciosos ·querm.ão· t.oma.r·ae,~lla.lll!i ~ ~tls.a.. ·~ . 

Par& &ar 'todo o escrupulO ·_Me n:obra . ~tàdos, 
peço ainda permissio F&-~ -~~e aeu de ~o bl)ll)t!ln mille ~tD nesta. • 
E', o ~ qt~e p6::z: por di$Dte a c."elebre :aut=a -o · 
tei reina e niio governll-, é o tilho ~ RPWlte da,. 
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. ~ revolllçio da q1te foi o mais ill11strll ~tt>riador, 
e de"eajos priDTt:s foi 'semprO tepte6'!1ltante.: . Esú. aa

. bidiD~IIIJ-IFif• · . . E' 6q11!lmdà~ .!'5 a.\tri~i-
• ~:àlodeni!Ol'S.Fà& n.Jsza· slõo-olbe· pnvatt'"*'; e 1sto 
- ~lt11.é'darao ~l;Ods·~t aeçio go~a.l 
.-.e- ,~tiva.; ... . .·.. . . . 

üret tó<lo o t.:echo, poi$ é re&lmeü~ cllrio&o, e eserip-
to-a·'I!IJiior·~ . · . 

. .. Reinu-<! dgtun& eonoa. a~unllãto elevado, de muito 
· <Üllicil pua.- ser -CIOIIIpfthmdido · po~ oertuo> prineipes, 
-mu qtle'O!I -TCÍs in~·entend.emmaravilh~te. 
Um rei inglez-.Sco primeiro ~-de ..,u teillo, é no 
-mala alto ~o tudo o qu~ lllil:l hil$lez pOde nr. Caça, 
. - o.s eanllos, 6 curioso do COlltme!lte, e vai rilíta·lo 
· q1Wlcl.o· ptincipe de Galles; 6 mesmo philosopho 'CJUB.IIdo 
• eesa é :nui&dO!I gtl!Jldea5ellhores; tem o orgulho 111glcz. 

a 1liltbiçio lnglliu. no maia alto ~ ; fa:.: TOtoe )'elo 
·. triumplío do pa.v:ilhiio ; .S o eor~o mAis ale:pe da ln
glaterradepoiada.A.botlkire Trsfslgç; ole~~:. uma palAvra 
. .a!l!lõis alta expreasitnioc~ iDgle,., é300~ o 
qu31: um lord <la Grila-BretanhL A n.açio inglcu. tes· 
peita, au:.a nelle o s.m m~ genuino represe!lt&nte; do
ta-O; quer que elle viva .COID . ~plendor oollf01'11le i sua· 
po•iyio e á riqnez:s do pm. • · 

EU, &enhoteS, Q·que;na opinião do eseriptor, ~~e 
. fazer o rei emquanto set1S ·mini•tros goveroão -dj~er
tit·&e. e passar -boa.vida.8~~adao.J A' s vezes duvido 

. qu~ M:. Thiel'S estivessa f o sériamente. . ·. 
0 Sa.L>J<Dl'Ll'UO.-Note·se que é o tMCho de tun 

Qttigo que tem por t.itulo- o reí reina c <1io gover:>a. 
O s ... P o\.crLUIO n SomA: -E' wr.!\Cto: é o artigo do 

N.ltCioncl, escripto em 1830. -
v,'i_amo~ . agora. ~e ·mesmo rei quo- attribuições 

. exerctta quatldo tcina.- Ent[o e> wíni!ltros é quo viio 
divertlr-&e, e deixiio-o eattegae ~ attribuiç<>es pri
vativas • . C.Ontinús. o artigo: ~ .Emqu:mto que um 
lord nilo . tenuenilo a. tel'ÇA parte de um ·centcãimo d.o 
ulo da Cazruu-n., alu~ eiU tem ;nt8iro o veto da ronlezs, 
dissolve a c:unara, reensa .um hi!l quando as cattsns 
lhe pate~.em marchar em sentido coutraxio ao quo elle 
entendo;= :niio govet'llll, ete.> 

( Cru:l%0•81 cario> aparlu 11 qu• O orador NJt10!Ide.) 
Todos siio accordes em di;or que o monarehn reina, 

·e 110,- !le!ll a ÍDteNâ>S'iiO do· executi \'0. E o q,ue é reinar 
. alltlilo eureer 110 fucy~Ses moderadoras ds. co~tituiçilo? 

(Hti ai:ldiJ IIJiartu.) . · 
· Tocarei n:~o questão 'de re!~da. com a bwvidade que 
a hOla mt> impõe. 

N»o 6 a priDieira yez que esta ques~o Qpparec:e 
.no ZIOS$O pai'!Amento; jA telll. sido d.iwueida · n~ta 

0 cas11, 81Utlln~ algum oraãorcs que sem referenda 
niill est& completO o aeto do poder moderador, e outt'OS 
quo 6 clla 11111a X:leia fonn11la, :n.retida a~r.~~pl'l! pela 
Unica nzlio de ter •ido adopt.do. :nu ~imei:u vazos 
que &Oil~u ome~amci<> o~ modendot". 

PG!iaândo que o o:r.ecutivo u~o interve111 :>a dolibcra-
- çilo e reeoluçüo do a.cto, aatento que :.. rcl~ndu. do . 

intnUtro Cio 6 -llllria para. -vali®~ e . oomplota-lo, 
. como acontece com os elo executivo, em quo o_ pcnlll• 
mento rnillisterio.l eioroo toda a. inHuencia. Mns o~ 
aetos do poder moderador ni!o :!iio exooutado~ pelo 
impemdor ; n" nossa. fôrma. de go"<"é>mo todsa ~s re~
llir!les ·doa clivenos ·poaores sõ.o postos om pro.tt~ 
pel-O . exeentivo. 0• actos do poder mOderaà.or oito. muito 
lm!'Ortantes, e podem con.~raciar "' ...Utu politlc:la do 

_ gabiiletct: ·· como hs de ello. ~...:~~ta- los, .., o• ent<!lld~ 
OODtrarios 4B tende:icias · ole SD. J:IOiitica., se com elle~ 
'tJ#:J póda gMernar -segundo as ~113.S vistas ! _Se s e:«:• 
cuçio do Ido repll'gn• com as v..,tas do gabwete, d11w 

- ellit *ti!'ar-sa; e, ·se CO!l$«V.I(-:;e rui poder, é porque lllc 
di-o seu: ooneentllllento, iDC11!1lbil;do-se ds. ~eca~o. 

. A· l'êiermdA 1\Mo ·&ttests.,; · mte•.-~~o· do uú:nls$ro 
. :PO taet.>; -~ 2>iO 116' ·~ uth•tiea-lo, para cesti
lieôr qU'-0 a.cto foi ~~o~~; ooma die~ 
o $1-. mlnútro do--~3, maá aúld:& ~--que o 
Dlinlsfroo-incumbiO:-&Il da=ta-lo,e_ po=to de!'·lhe~ 

-o un ~to. F"u:a :&alva uaim. a inYiolahilidado 
. da."~r6a, e ém todo o 1e11 ~r a licçiio =~iousl-

.. {C,:IIo·r~ Optn"kt.) 

Nestas r::'~t.r:iaçio I>Oiitica não ha, DiD ~ 
' haver. · · · · tegal, como ·j& ·demonstrei. 
Qultto ' nepomabilidade moral li& disC~LS&iO, cabe-tóda 
aoe_1llinist:oe, 1J118 aceitllrio .o ~ pera a exeeuçiío; o 

, des10 mod<> --~~que elli !lio se Of1"ll!ha <~<> oeu. 
syotaaaa de didgtr opa= .. ·•. · ·· 
· .p.......,.,u, -M u colllla& do modo por qu ~h<>, n. 
. l•ldade do miniatErio llSaign.ola·l.he o dever <le usumir 
toda o. niS).lOl>'&bilidada Dllll'lll ll& di-"C~~Wio .... , 

O Sa. L~imULPI!O : -Isto 6 sentimentO, nio é prin-
' cipio politico ·. · · · 

. .o Sa. p .. çui.o DE sllliü ' - .... se elle "aprrrm C) 

acta, se .tomou· s &i a tarefa.de execu.ta-lo. . 
. A rospollS&bi,lidade do ~~~rio n.a. .wc·lllsií.o-reaulta. 
pdh do assentiDlcto prestado llj) acto, depois de de4"b8-
r.t.ilo e resolvido pelo im~or; niío promn !le uma 
intenençúo que aconstitDiçiio nega P>mo · dimi~ do 
executivo. ' . 

· Coilsidero grandemente ;:,ociva e perigou:a' confn
sio e absotpÇio da& attl:ibui~ .doa podt"IU iudc
_pondent.cs .por 'iu.Wi'lftt: Qv.tro poder, «< .priDclj!aluumte 
pelo ol<ecutlvo. (..tpocadol.) Repilto ultamenw uu:onve· 
nionre. para a libe:dade ~ para as institui~ o ~::m:
ciclo. po!los ministros das graves aítribniçõee . d.9 poder 
l!IOderadc:-. (Apoiadoo.) ()r-Ji=riamente a p~ .ne- , 
ces&idaie, o maior. interesse dos miniaterioa, & o. sua 
col~Servaçiio, e peidam quaei gaJ;Cti-l.a a todo o casto, 
C011t pteterlçio.da.. :regras eonsti~onaes• "Se lhes en
tre~os "" attnlllliÇõcs moderado_tas; p6de . ab'IISar 
<lOin serio l.'llrigo pam s. marcho.. regular dós. outros po-
deres. ( Apoic.dln.) ·. 

Notai. ~ores, que cert~ attribili.ções do e:EBC~~tlvo 
.sr:o talve~ mlli.s impor.a.utes do q_us ont~ do poder mo· 
_derador, :nu de nature6a ml1ito <liWr1111.-0 poder mo· 
d~ado~ é. ebamu.do pela coutituiçiio a . exereer em lll
gnns C:>SO:l ccrtlõ inlluencia sopre i ~anisaçiio e mar
Che. dos demais poderll!l; ahi ""tá ~rinClpalroente o risco 
de d=os inS9tencia. o.o exeeuti.vo em 1111u rcaolu
çõe.\. 

O direito de declnl'llr a ~mr. e .de!azer a pQz, pon
cl? &m contitlgencie. a =onalidAde c a. dignid:iô.C do 
palz, o direito de &~der u gar1111tiu COI:lst\l.ncto
naea da libsrdãde individual em occ=iões do l'l!fO!ta, 
quando as cama.ras niio fWlcciollito, siio eert.&mell te 
muli.v mais exten.<cos e aliectiio lnt.eresaes m4U gcrae~ 
do que a. _P.rerogatha. de ~aclar, relüiva a um ou pou· 
oos indiVlduos, . .J.o que a de &napandor oa ma~istrndos, 
conteltlllnte apenas a um& ~lllnacri~o ju~iuhl do 
!m~rio. J.s dUll$ primeita.s e.ttnb~Uçi)Os -n!Gr~~m-•c a 
mecilcl.u l11rgs. e ~e$' DliiS :tW:o ~. colllo u teg~U<• 
da.•, intermlçiio aJgnma em ~Los de um poder Inda· 
peJ>den:~ : estas alio muito maU deUcadu, comqwmto 
aqueJlus seji!O Milito maia grimlt. 

A.dmiru.-me q~ o• nobrel depullld05, Uo d05Cl0nfia
dos, ~ot.aut.elosoe C(llltra o e~t!vo, quolrü.o ~lltl'llgar
lho faculdades tüo impot'tmltm, a diUI qu11111 p luterosso 
do momento p6do ill!tiga-lo ll abluar. 

SustentandO A i~i" dos podorel poüticoa, 
arred&nd.o-oa de tocro4 os modos da. ua8nencia o acçiil) 
do execntivo, dofendo a causto dos verda.doiroo ptinci
pios llbetoca. (.tpoiculot.) E pa.reee-mc, a!lllhorce, que 
aindn. neste ponto 1160 que :nos 11011t~011 nos to b4nco 
aomoa ounaia &inccoa llllligo3daliberd!ldo. (Apoiadot .) 

(H" algurw apcu-111.). • 
De~ej llria tet podido ~envolvet maiJl!Argamente e$ la 

ircportsntwima queatiio; mas e. estreiteza do te:npo ntio 
m~o permittio,. como me ciio permitt.e oc:cupar-me com. 
oi: assumptos espeeis.es que corram J"'la n~parilçiio do 
impeUo. Desejaria =ciar alguma.s idéu re!ati-.as 5.s 
zefcmat pl'Qject.dai pelo -cligno ministro do:.imporio. 
Acho . indi&~a.vel melhOlW • org&Qisafiio do nosso 
coa.&elho de é!>tado (a~); jplgo pre=:!:ialgomas 
-reformas l:lJl adnl.ililitt~.<fas_ Pt~?Villciaa. (Apo;odo•-) 
{"~--para outra.~ peit. siio ttes h_o· 
tu -e meia, .e ~ q=e~.dnlàmdo{tlaG 4po.o
d<il) cia ~a._ ~dos 11olm!s dsputMos q_ue 
a-~ hora· aindlr; me haanio.mm..a.m_.ttan~. (.1\'ao 

•• tJ,..,tiUJol.) • . • ' 
· · 0 Sk.-·M.ur.rm.o C.tSPo!r: - · Tem?.S llluito~ em 
ouvi-lo. (Apoia4os.) · - .-. · · 
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O S... PAtlU~<> l)C So~: - Vot~- tertninar ·cha
mando a attençiio ·da camara para ~"1UIWI ele su.ls 
attribtliç<>es do 'iti.O . hA . te.npo eu. se acha desl_ll?jada-

Senhores, 110u t&lvaz: por demais cio;;o da di!!llldade e 
d$5. pi;e.rog_ati~ aeata Ílllport&Ill.e co~. Ell& deva 
repr~entar · om gnwdt papel :101 n~i06 pnblicos, 
.leve zelar wuito aa susa prezogati'fll8 {apo;..dcu), -para 
~:temer a !Júluencm qt~-e lhe cabe lleiU system&, e nlio 
decalúr DO couoeito da n~. (.tpoW<a.) 

Em 1858· c:hamei para este ponto a a.tte12~iio, mos 
J:>Odia entilo r.- meio de oppo•i9i\O· Tendo apoiado 
as meclid.o.s d.o aetue.l g.binele, IKlu iniUSpelto ni.:: 
minhas p~avx ... , e insisto naa idéas qpe apreoentei. 

Níio q= prGfie:X'Over "" :.utorlsi!Ç(ies a.o governo eJil 
:~SSmnpt.os de certa ordem, em·mat<:rill5 que por sua 
ll&iiureza exige·.n conheci:nentoi e ln!ormaç<;os Jlr&ticas, 
do.dos positivos e :ofliciaea, pouco :v:~essiveü aos COrJ'AlB 
<:·C.llectlvos. As CIU!I!Ir&9, habituad:~:S a tr&tllr de g=des 
inte~ politiws e oconomioo•, nio pedem atOODiieru 
objec~ nuudos, a qae>t.ões qna ezigem estudo" ·e ha
bilitações praticas. Demo• autori•açües ao go~er.~o para 
ct·ear, pan reformar, 0012>0 " C31IUU"n julgtt co:m:niente, 
tnas . «mo-lu .por ptu<> eeJ10 (opoia&oo), com ~es 
determinAdas que ~diquem o :aOSIO pensementO, e 
·sobrettld.o'com a<:lausuls · de niio.terem vigor·-:.lseus 
::teto• seniio .mediante a nossa approvaçiio. (Apoiados.) Não 
delegnemos ~definidB.Dlente: ao govetno attribniçêla qne 
.a oonstitlli.Çio nO& comerio pllllL 111 exemennos por nós 
mesmos; e das qnae5 devemos w oo JIIW desvelcdos 
'Vigias. (Apoiado•-) • 
· Além ·do direito que se ~ arrogado · o goTerno de 
~ set,. regu.l.a.mento• legiol~ ~obre pontos de direit<> 
e> vil;· e&t:l.•ll•c entre~, b" nua me lembro quanto• an
Da&, a facnldade dé leldalar oobre impotto• de impor
to.ção. (Apoiad4s.) Desae qge JlllSI!OU a alltorlsação ps.ra 
revisão da tarifa das alfandegas até hoje está o ~ver
no na posse da. impott.mt.i!Sima attrlbuiçlio de in1ciu e 
decreta::' esses imposto& (apoiados), e & iniciativa dos i m
postos é de t anto. momento que o legislador C>O'Il•titneio
Dal a reeurou no proprio sens.io. (.4poiado..) 

· 'U• SJ.. D~Pin'lollO di. -uui apnrte. 
O Sa.. ;r.un.t:<o D& Sovu:-·Ni!o Mton trataudo do 

uso que de tol · aut.o~o .tem. feito o Sr. ministro 
da fazeni!s, nem me refiro ao 'gabinete acti\Al. Fs.Uo 
em gera} no ineon~eniente de· eout.in.uuem as eou.as 
por este modo. {Apoiado•.) Trnto.ndo de attrlbaiçt;e~ 
doa di\'en.os podere>;, lembrei-m.e de l?edlr i\ ct.maro. 
que x_:eivindicasse as Sua& ·attribuições conferid~ Por 
a'!l.orwtçi!<> .ao governo, mesmo pMa qne este depois 
' ' "" queir~ :ill<>gar ~ripção. (.!poiadc.><.) . 

A tarifA ais alf:mdegos aindn: niío foi por n ós.ap
pro-.ada., e no entretanto esú. fei;a e em vi~r hn 
lllais de quatro rumos. Ha. qu&tro annos que pagmoos 
os iruposto~ da noV&. tnri!a, e no entanto :a65, os :re
pre•entantes mais immcdiatos doa contribuintes, e con
tnouintes n6t! mesmos, ainda os nüo votámoo nem 
approd.mo'll ! (Jpot4Jo&, "'"'to btm, ""'"o bnl>-) 
-~ de cobrar i111postos nin4t. nio 3J?provMos -pcls. 

e=arst, o governo continúl\ a oltcaoa-los, reforma:tdo a 
nov" ta~ . ~~n .audicncla !l-OE~a. Tem o poder de aug
men~:u:., d1mmuu: as conttlbut~, quanlio a !nlciativa 
dos ~posto• pcrteDce exclusivamente a esta camar"-
(41"'~·) · . 

QW!Ilto · i.s deS)l<!zas publieliS, o mesmo aconteee. En; 
~irtude de aatorisações o ~roverno reforma ao repo:rti
çves llub1ieas , cr"" empregõs, di novos ordcna.àos, ang
menta os anteriores, e " despez.a fu-~e •em qne.u re
fon;n:.s seiiio ~vad:l!. pe1aa eam&ra$ !. (Apoiado., 
m utl<> bem.) Os mml&tros que 1izP.riio estas refonna.s 
obr.izão l egalmente, c&tavio pan ia'!O aaton.ados pelo 
corpo legii!Ativo; m~ .isao os nii~ isentava de .tr snb
mctte-las J. .11056& appro<sçio. (.ápo~.} .AA:tos tio 
g;"Vea llão devem vigo~ sem a mais explícita approYa-
çao da :nt)$5& parte. (Apotadol.} . . . . . 

A niiO }l(eValecer esta doutrí.Jia, o govemo conlinll!l!':l. 
au~risadõ para tado: .desde. que wna vez te... aatOl'i
saçao J!GU .~ on. aqn~ acto, .i,lócle·laDQ&r impooto~<, 
póde <!ispor ~ .l)le ~· dOa d,iahoiro& ·wblicos. 
(.ápoiodor.) . . . . . . c . . . • . r-

O Sa- F. Ocn..-u.:'!O ; :....,. A$é inicia leis· em 3' dis
cu•siio SIO $&do. 

. O Sa. P.•vu,.., D& Soa:ll ! - No udameDto iegalar 
· do ~stema a prilldpal llliosiiO a.. eatn- é a decre-
. taçiio dos impo~~toll e elas dllspezal; pllblicas. ·(JI'..;Io 
btm.) F oi mor;mo e.;ss. . a. UDiat tirefa du ·primeiH.~ ·· 
commllllAS qtJ.e se xeuniriío.. ~u· é qae fari!D cllâ
madas • eara.r ~ cutros in:te;eues da ordem -pcilltica. 

· eemnomiea. • 
Senhore., nio convem qu .as · ~ contim>em 

as:.im {apoo:..d<u), e é porissoq11ed.aejo~ a Cll.lllUit 
olho com atten~~o para os preoadellies ·que 118 : •io fir
mando. Devamos li6r mais ci..- das uossu pn1r0gati .. 

. vas para lliio haver lagar :1. ll!llpeita do que liio apre
ciamo$ a $U!I gravidade e slca.nce, de·que nio·compre
heudemos os altos dev~res· de·Doasa posiçiio. Chamemos 
a nós o exercício de attnõ~ições que .siio nossas-; dcle-
guemo-w; se qn.izermos, mu ·tem~te e 
quo.nclo as :,-an~ ·do· Sft'Viço .publico o orde:nuem. 
Se o nio Jlzemlos, u conseqnencias seriio o abatimento ·· 
desta eorporl!Çiio DO espírito pab:lico, do 'l,Usl tira ·toda. a 
<:uG forçn, • · a. perda do l:eSJl"lW e . preotig>o que ·lhe qui:· 

·<13r, que ef!'ectivamente lhe ileu a co:nstituiçiio. (Apoia
·do,; muito brrn, m<~ilo btm.) · 

(O ONldor é {tlicilado por muito• Sr.. deputado•.) 
A <li=siio fica a<llil.da. pela ~\ora.· 

Da.daa ordem do dia, levant:vsea.,csslio i5 tre~ hor:l.!l 
e meia da tarde. · . · 

Sessião e m 'f ele .JuÍbo. 

SUJm.uuo. - E.xpetlitntt.- Pret""çlJO de J. B. de Car•· 
•toU<o. - Di•pcrua do~ lei• de a,.,.,. ti""~·..:.... P<dido 
de informa,~.:. Ditcur~o tlo Sr. Jltwli..JI4 Campo•. 
Reforma eleitoral. Di•t!UriOI do. s r •• l' iriolo • Franco 
de .4!171<0iM. 

A's ome hor:tS da manh~a, f•ita a ·cha.mnda; ·neh.üO
se }1res~ntes os Srs. ~ndc de Baependy, Pereira P.into, 
Condido :!>fende., Solles, Gauj:'~lves da. Siha, Silva 
Miranda, M&ebado, Teixeira Soa.re!, :Rocha F:rMco, · 
L:unego, Chllgas de Andrade, 'BeUort, bariio do :Bom
J :ll'dim, Monteiro de · Barros, Mendes da. Costa, Cer
queira Leite, Dias Vieira, Benciques de .Almcidv., . 
Lan<iulpho, bariio de 1\famanguape, Pacheco, C:míici; 
Joiio Paulo, Garcia de Almeida, Si e Alba <tuentne. Sil
vinc. Ca valcanti, Caaimiro Maduxeirn, Barbc»a Ih. Cu
nha, Sergio de Macedo, ·Pereira li'rancx>, · Costa P into, · 
Duarte 'Btalldlio, Augusto Corrêa, Torre9-Hornem, 
Francisco Cnm)'Oa, Ma.rtinbo Campos; Nebi&l!, Gomes 
ae Souza, Calhciros , Cotita Moreira, Villela Tavares; 
Tosc:mo Bureto, Sampaio ·Vianna, Pinto de Campos, 
Paes :Bt.rreto, . Almeida Pcn:ir,., Vicia.to, lloua. Léão, 
Ca.stcUo-Braneo, Saraiva, Diogo Velho, XaVier da Ro
cha, Fel'llliildes da. ÚWlhn, ·Augusto Chave., Serra 
Carneiro, .Akantara Machado, Btntiqnes e Paula San- · 
tos. 

.Comparecendo despõis '>5 Srs. Bello;· Pinto de M~
donça, Rcg:o Barro.,· Llma a Silva, F. O<'ta.viano e Ja.
cin:ho de Mendonça, abre-56 & l!eS~lio ~ Olllle horas e -
·mel&. · 

I 
Com~ depois de aberta. a. !!901io os Srs. Fatts

to de· Agninr, Pedreira, Br<ltu, D_,.t&$, Dolpbino ok· 
.Aln>eida, ·Jscondc de Ca.muagibe, Tei.>:eir"' Junior, 
Ta~ares de Mello, Araujo Limi> P~, BaiTOII 
PimenW,. Bapwtt. Monteiro·, COelho de C'aauo, Pau~ 
liuódft Sóuza,HilllOOl·'Fernandee, barão ..Je·Porto-Ale,. . 
gre, Pedarneiraa, . Franoo ~ A1meicla, At.:gusto .. de 
Oliveirs, P edro Moniz, Femira de Aglúal::, Abéla:tdo de· . 
Brito, ParaJlhoa, Brand.V.o, Dominglles d& Silv&, ·To
blae Leite, Luiz Carl<!o, Crm Machaào e GaviãO Pei~ 
xoto. . , ___ · .. - ·.-·. 

• Fai~o com pa.rtkipaçiio 01 S~ .A:tha:fde e etm'h_.: 
Figueírl!ilo. · · · . · 

E' lida e appl'Ovada a acta da anroeede:a.tc. · 
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o.sa.. 1' Sta~>utuo Jé conta dO ~~egcinte 

Um oilicio ·do ministerio do imperio; informando so
bre:o %oqueriment.O em q119 Vi~tcrino Pinto ele Sampaio 
po~ÜOO. cia 84'demiB das Bellas-Artu; p<lde !ejtl. COD~ 
vertuia em-o~~ a grlltilicaçiio ·que percebe; - A 
.quem fez ·• ~lllltção. . . . . .. 
•. Outro ào ·~i.tetio da guerra, devolvendo o~ reque

Tl..lllenr.os ém qoe .011 almoxari.fes e .m:ú$ empregados do 
.a:aeotl de guerra cla..côrtt: . pedem augmcnto de ''tn
Cliiientos.-:Ao mesmo ·aestlllo. 

Um requerimento <l.e Joii<> .Carlos Percir:l. Pinto, em
prezario da na.egaçüo a vapor do rio U~ay e 8eus 
eanfioenlC$, J>Cdüidoque !Cja appro..aào o o.letteton. 2,401 
de 4·de .Abril ,do tmilo passado, qoe pende de decisão 
desta. camara.-A's commissões a que est:l. afiecto o 
referido decreto. . · . 

Tre•, do. irmandade d<> Divino· Espirito SnntO da cn
pell!> de P.fe.taporeos do. cõm, da eonit:>tb de No••a 
Senhor:. .da·.LIIlllpadosa, tambem .da oorte, · c da. ir
malldad& dos Pass~s, da. cida.de de Goyllila, provincio. 
de Puma.mbuco, pedllJdo dispensa daS leis. de amor
tização para poderem possuir bens de raiz, a. primeira. 
até o valor de 200:0008, e as duas oum• ·até o· de 
.50:000 • ..;_A' cox:m1issi!o de fazenda. . 

Outro' de M:woel .Hfonso da Silva Lima, zeclamando 
. contra. abusos dajudic:~tura.-A's commissões de jus-

tis:a chil e criminal. · 
Outro do-Dr. José :Marls Corroa de 54 c BeDeVi<Íes 

1• oflicial da ecc:retarii> de eatado dos ucgocios da jasti~ 
ç&, pedindo licença. com •eus vencimentos para trat&.I de 
;SUA saude. - A' comrit.issão de pensões e ordenador • . 

Le-se, e é ap}'To• ado sem debnte, o ••!;llinte parecer. 

. ~ A commiss~o de pensões e ordenados leli o reque~ 
nmento em que o cic'Lidão Jo>lo Baptista de Cn?"<alho, 
:aposcittado por deerclo de 5 de Março do aJlDO passado, 
:no lngsr de oiBciGl da seeretaria do e:.tado dos neg<>
cios cfo imperio, reclama ~-emtrn. ""lucll.e a.cto do go\·erno 
-por ni'10. ter sido aposentado na qUal.i<bde de cnefe de 
.&e6~o da mesma ~écretaria, onde exerceu o referido 
lngar·.por espaço de · quinze annos, sendo que conta 38 
.:mnos à e oer.;çoe, exliio póde- fav<>ravel a<>supplicante, 
ú ~ista: da bformaçii<> 'qne lhe foi io01ecida pelo goverM 
e no estudo que ftz da materlA. . 

.: Des.,. informacõe& e C:o regulamento a.nncxo 110 
<ie<.:reto de ·ao de M11r90 ue 1844!eVt que Diioexistia 
~tes da ultim.tl re.forma. da. 8ecretari& uma categoria 
especial de ehe!e de eecção, e que a denomi»a~o .de 
chefes · daoia I\OS .eü o!JicilõeS creados por. a.q~elle Tegt!
J.amento· erar e effeetivameute é, toda notn.Ulal; por
quanto, além dos officiMs denominll<los ebefeo,nenhuma 
ontu cluse de officiàes ex;,.W;, na se<:r<:taria, .accre..~ 
cendo oinda ao ctne fim ilitr.> a 66gufut<l consideração: 
----que os rderidol nfficiaes, pelo factO de s~denominarem 
.chefes, nenhum a-ogm~nr.o do :vencimento perceb~; ~r 
tudo isto é a commis&iio de parecer que seja indefcndo 
., requerimento do 11Upplicante. · 

~ Paço 'da cam'ara âoa deputados, ao& 6 de Jlllho 
d e 1860. - Sil•ino Ca•alC<>fltl tk ..tlbuqu.orqt.~t.-Antanio 
J a.i Macha®. > • . 

'DJ5PL.,5A. D&.S Ll$15 DE Ali.OJ\TIJAÇlO. 

U-~ ; jl>lga-se· obj~to de deliberaçi;o, e vai a im
. -primir para. mtr&r na ordem d<lll trabalh.,. ; o projeeto 
.com·.qne ecnclue o seguinte parecer : 

c A. imuindade doSilnt~siino S~eitto dc$ta:côm 
ped~ ~~sejão. ~· a.s leisdeamorti~ po.:ca 
q_l:!"ell:l poasi}iolmir~"~os·.~s·de-faiz que lhe têm 
"!<lO cl()ados; e bem a.srui:t .a.dq_utr.r outros e.té o va.lor de 
300:0008000. ' .. . . . . . . 

c J... conunissão de !=dá, jul~do dign& de lA,_ 
rs.vcl dúerimento .. a pe\oi91'~ <lo. mer:ida. i=lax2dad.c,"suh-
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mette 2. approução da CAmara o >Ct;ninte prcjecto_ . :àe 
reso1u9ii<>: . . 

~ ·~ useill?léa geral r~lve.: 
• .Art. 1.• Fie~o ·dispensa.ch4 &&.leis de ~\'io 

para. ou e a innanõa.de do Sm tis&imo SattwD8Dto da 
AntigÕ. Sé desta cêrte posa~ po1~ a.~ o n.lor de 
300:0008000 em bens de rniZ', com 11. OOlld.!Çii<:> de o• 
conwrter cai a.pol!ees da divida pnblicll, d:mtm do pruo 
quo o go~eCJa lhe marc&r. ·· · · · · 

~ Al't. 2. • Na eoneess.'io de que tnta.o artigo a.n~
dente licii~ inclu!do!i q=.,.qner ban$.d&.r&iz !JOO·"etoal
m~te possue a1rm&ndade; relevadu ·sapenu.de·co"'-
maso e sequestro em que hajiio incorrido. . . 

• A-rt. 3.· Revogiio-sc as leis 'em eontnrio. . ·. · 
• Sllla dsa c.:>lllll1is•ões, ew :'1 de- Julho ·de 1860, :__ 

-A. J. Htnriquu.- &!'!Sptt-io ~ianna..,--TOI"Tei-Homm.»-

O Sr. _U=tbl~o Cam~t<:- Sr. presidente, 
. uma quest.iio de muito. grnnde ~elo. ventilon~oe 

no ultimo dia de di.senssão da.fiiilçiio· de fo~ e foi" 
a questílo de .rf!cruuunento ':'"' gnnrda naeional. ·E•p<sr<> 
que o Sr. mllllst ro da mo.rlnha:não·~erá. Iill.~ · oboe-r:va

.1ões que von fazer o de,.,jo de censntU-Jn. Nilo appro
vo o comporta.m&nto de S. Ex.. nesta materia; m.ns Diio· 
é o ~jo de censura-lo qite nu. traz i. tribuna. : . · ., 

O acto de S. E >:. 'é de tio ~ueDa '.impcntan'cia.·pe
r:lllte outros factos do miui~ter10, que sem quebra· d~ 
mP.~Js princípios eu o poderi& dei:<ar passu sem cen
sura. 1;:stim:lri:t meemo n[o ter occa.sião de formular 
~nsuru &O· Sr. mirüstro da marinha, cujo caracter 
s1sud? e .honesto eu eonsidero, " cujll amízade eu eoti~ · = mere~ sempre. . . . . . . . . . 

Mas o assnmpto é de grande impqrtancia; · trata·~ 
. do raorutamento da. gnarila. nacionà!.· 

Nüo contesto que_ a guarda na.oional não tenha isen
ção legal para o recrntnmento; não eo:ateoto nem. a.!li.r
mo; é ponto àe direito positiço, cuja discussão deil:o 
ao• homens eompetentes. · . • · 

Nüo posso, porém, dei%u de chamar de 110vo a· atten
çãD do honrado Sr .miniotro dalllllrinhi ""bre ·o facto de 
!ltte aqui íoi arj;llido. D<l'ejaria quo a c11111ara. tive.M 
Jnform!IÇÜCS m8l.S . ampla.. .. t:J.l r~:SPeito. Sem aa.vid& 
nenlnuna nd<> á o' Sr. ministr'> da 'marin'lla o mais com
petente para cLI.-las, .; sitn o Sr. :mirústro ·da. justiça • 

· A c~e, rol.s, vou pedir informayões no .requerimento 
qu~ pa.•~o .• l:!r i eamsra. (U.) . . . . · 

Sr. pr•màoute, o . la.do por onde o facto . do hwirado 
Sr. ministro da mnrinha. parece dtfficil il.e ~e:r justificado . 
está ná pa.rcisli~e com que se procedeu l;lesi.e. caso • 
o s~. ministro a .. guerra soltou, 'por elmples recla
ID89ÜO dos %espeetivos ~mm:i.IIdJU:Jtes gtl:ll'd&S nacio
na~s reerll.tados n o• dias 28 e ·29 de F'ovtte!ro e I'" de 
Ma:ço do corrente an:no. Esta foi COlllta.ntementê a 
pratica de :!llllltll• tempos p!!.ra a. ~ nacional da. 
,!Xlrte; u reclru:noções dos- oomman<Lmtas 'forio Mmpre 
reputadas lltflcieJ>tes para lhes =m re!titnidos oa MU& 

guard11.$, e a base pua a restituiçüo foi' $CZI)jlre o ~om-
portnlncnto do• mesmos gnard!\!. · · 

O • proprio comportamento do homado ~- m llli!tro 
da mar;nha dâ disto. uma prova;" porque o Sr. mini!tro 
não póde rontestar que o muito digno commandante do 
2' bstalhio forneceu maiA de nma vez recrt~taa do !eu 
batalliií.); fol sempre ~a seguida'até hoje ilarocit. os 
command:mtes da guarda. u!l.cioriol os MUS. O()lolado~ que 
devessem Jer <mt:regnes ao Teer::tli.men!O •. · · . · 

Eu, pois, niio posso deixar de d::rlou~· ào Sr. mi
.ni•tro d .. gu=s; porque·s. E::t •. :rio MU1l:ÜDiatério telu 
attendiào aos gnara&S n acióilaea teerlltadoe; · ~
. tni:tdo wdos 3que»e, qile por i!i!u -~to ataVio 
no caao de o eer. ·. · · · · ... · ·. ·· · ·· 
~as O& dona infe~ guarda l*ionaet do~ .:bâia-

1hao de ~ora da o6tte nio puiierio~o mesmO 
P~to -·· .. ' .. . . . . . 

Esca..~e, Sr. ~~te; _é~tOm~ iliJlna · 
de ~ <HJPO'& -<lu upU.ea~ · qvo S: E,.;. -déu_ 

· S. Ex. :não eo11te6tou o que foi -m-..fo· pelo .éo=·
:m&Ddante· do --~ lw.talhiiO .W aoç8d.,_·cla ·ee~, istO 
_é, que á. I!U& primeira rec]Qllla~ o 11obre ministro ea--· 
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''alheiram<!nte pro!Detteu proceder ~ s equich:le que 
-era de eaperar ~ S. Ex., redulndo esses gwmhs. 

o s-.. ll•~mo .,. · M..amd. , - "EBti ellglllllldo. 
10 S•; Mianl'IBO C•DO!S :_;_E' o que li nas publi

-~sções · dO COI'IWlmldante, que ~<e · PMe ter etlnh·óc::l.do, 
m,a ct~H~ .é h0111cm ,!e t9h "'probihde. 

O Sa. DunTE ·BllA-'Il>:i.o:- E nio h&;eti'. parei:lli
. d.Pe da parte do C<JmmiWdantc 1 . 

OSa..MUTJ:qo C.unos:-Põd6. ter-se ooga.nado; é 
facto qaa.., .-entlla~ 

lu auspeitu do J>Ublioo, .Sr. p-cosidcnte, io.o.diio-se 
Dhto-: e ste oommahdante te,.,.. rixas ...-...Ih ... com o Sr. 
presidente d!' conselho, que ni<o pn.ssa. por pc>SOa de 
polle& !XIemorin, nem por pcsso~ que esqn• facibnente 
aa cõuS<~s; tambe<noedli quo incorreu no de!3grododo 

·Sr. Minlstto da justi911, por negocios do servi~o do sen 
batalhüó, e motivo d!l dispenso. de serri~ a um m3o 
guard,_ n:lcio.o.al. · 

Eis-ahi os moti•os ~nes das !-mpeitas do publico 
DeSte-oogocio. O nobre miniotro dA marinha, cujo ca
neter.tiiil grave,. &erioe justi~irouiio ~ve ser posto em 
duvidll, devia ter- dGdo c:q>licaç<les m:üs entlsfactcriM · :JS* as que deu. : Não süo ·sem motivo, portanto, 35 

~·~ft~. . 
Coaio explicar-se o facto de negu o governo a resU

·tuiçãodc ~as~d;o.2" batalhiio de caçadores pedids. 
;pelo oen digno ~.ommandante, qu:\ndo n:unc= ocr.a
.ISiiio o Sr. miniatro ds guerra restitu.in. n. todos os com . 

· mtZidiiDtes da gwuda l!Sci01l31 da côrtc, nüo 4 ou G 
soldadns, mas cen:a à&.-70, ou mais, que fori!o recruta
doa nos diAA inooeionndM! Como e:s:pliear oun. contrn
-di~ e divereidnde da regn1s doa cioWJ nobre~ mi·· 
:nistroS'! 

Ora, o honrado Sr. míit.istro da m~inha,qne psrecia 
-()OOtentar-&e com o sttests.lo. e.t6 do illspector de quar · 
te!riío para rcstitnir os guardas, corno aqui nos disse •••• 

O ::;._. Mlltin-e.o »._ M.-ai:<IIA:- N;;o disse tal. 
. o ~- Murri!<RO c .. ,.,.,_ ____ . como pôde' .....,usar-se 
§.s rec~ de um commao.àl!.llte de bstslhiio, que 

-é um em~odode alta oonfi.an'(:l· O.ogo\'emo! E' um 
fccto injlllltitieAv.!l, p<'.rdôe-me S. Ex. quo o diga. 

Pelo <J.ae quer que seja, por moth-os que niio posso 
•apreciar, -ma• de que ténho convicção profnnola, se
_gne-s~ que fe deu esse meto por u= má inteUigcnci:>., 
.por úma de!Se.s sw;c.Jptibilidadcs do govl'nlo da .nosss. 
~a que tio facillllCllte eleva peqncnos Cll~ir.hos Ct!:l 
n.tio de est:ldo. E ' a tmi~ llllllleira de explicar oemc
lhaJite fa~to ; tenho grande ~ar em n iio ncl:.ar outra 
-desculpa em :rel~:Lo ao ::\r. mu:üetro da marinha. 

MaS compare 5. Ex. a &u& reensa a respeito destes 
dous glludas, com a soltura do um " u"'cco mciw -.e
#11 maio: q-a.e no mesmo dia teve lugar pelo mini:lterio 
da guerra.; compare C!SC f!tcto com a pratica constan
tamenle dada, por exemplo, no corpo policiM da cOrte, 
0<1 ganr.U:.. ntcionaos recrutados para ... oe ccrpo forüo 

· 1111111pre nit!tnidoi, d~tde que O$ com!lwldan~ respec
-tivos, coaa appro.;ação do rommt.nd.:mte superior,recla· 
!lár~o ao com.man<Unte do corpo policial. Estou in!or
.nuuio por pessoas mui verídica•, por tnwtos offidneo dA 
~ nadoual, que a e!te respeito estilll 'bem infor
Jn&-ios, que e!ta foi sempre a pratiea . o.ega.ida, moamo 
-durote o actu1 m.inisterio • 

. Nüo é o desejo de repetir uma ccnsum que já foi feita 
ao s~._ m.ini.st-ro da mll.t'in!lll. <!,O.C -.ne tru &. tribUIUl; 
não é o deocjo de f:uer coahectdo3 de todos os mem
bros da c:unara os motivos a qo.c o publico attribuc um 

· a<:to ar. apparente pordnlidadc, ~e n.iio real ;- nüo é o de
. eejo disto que me tro.z á. tribuna~ hu neste negocio 
faetos .mais· graves. Ew. pouca -.considet:~Ção do ~ 
"erno imperisl p11ra com a gu:>rd:t n aciot>U, que W:o 
~. tão pesado• servi~s presta. h!i muitas dezeDAS 
à~ IU\IlOS no. <J6rte; nli.o é um fqctc isolo.do, 'CDe<~dêa·se 

· GO "·aystema · dé de$con6an~, de ~nspeits, de·. de~on
m~~o ~r" t,oc1os o• e~cnto• po~a ·no I~pcrio. 

_ ':U.u.o.ico el=ent.o COII.5tdcrado neste vsu:, o lllltCO cle
uuinto àttendidO ~_reipeitado; é o do fuf..:Cionalismo pu
b111», 6 i> eanctet dé ·=torid.ade J:t.~~ca; os ser-;;~os 
prestados gratuíta~tc pelos cl - s, scrvi~s qne 
<.."111 toda. :1. p:m:e a estímll dos gv~os eii!lobrecc de\ i -
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d9.1l!ftlte, süo ilqui tido3 na mai<lr des<:OI1Sidera.ção, n~ 
lllaior meno&preÇo. Os serdços da guarda naaonal d:~. 
côrte, t.:ío nesad06, tio ptolongtdos, r.iio merecem atteu-
çoo algwni. da go\'el'!lO. • . -

M!L11 o governo que deteonai.iera, que desoontentn. 
a f~ mai5 n'IUQtll'O!Ia que tAlSl1 !Ul eõrte, nio tem. 
tido -oeeuiiio de · ~<lu-se de su.a conducta.! 
Eu pediria. ""· Sr. miD>stro da· jliatiça que, comple
tan..!o o aen relatorlo, nos informasse dos . -aconteci
mcntos de .2!1 e 29 · de Feverclo e 1" de Março; que 
1106 diosease se é verdade que a guarda nacional 
cilmmte tres dias se Achou IDuito amotins.ds na cürte; 
8e ê -veidade qne o• guardas recrutados, em numero d~ 
séten~ ou mais, for1to re•tituidos n MO.S corpos CO!llO 
nma medida. de" p~i&açiio..... · 

Os ... Mritt.T .. o ., .. <kEluu:- Esti enganado; n~o 
Cariamos tal collSll. 

O Sa.l\{t!ftsTa.o DA Jv-'TIÇA ,: - Niio 6 ttt1tcto. , 
O Sa" 1lfAuTt:<ao Cu•os : - O que é vetilade que 

corre é que isto se den nos dias 28 e 29 de Fevereiro 
~ l" del\1~ .. --. 

O Sa. MJ:<I5-rao I>A Jnn~-A:- EsU. mal informado. 

o Sll- l>L.a.TI!IIIO c ... PO • • - Perfeits.mêlltê infor
mado, sognndo mo persuado; ma.s o govcrn.o i!nperbl 
<h!ve esw mt!hor iiUonnado, c ~selo.recer a camua. O 
que me corutn é quo o descontentamento de toda :1. 
guarda lólloCio=l ãa côrw ío! patellte e manifesto _por 
àcto> pnhlicos durante trcs dias. . 

Sr •. presideute, eu !'iio ceosuto que o governo, vol~n
do :J.trois dA! uma llnhn. de condnctn pouco prudente, 
pcnoo gencro~o., pouco eqcitatlva, restnbçlccesse o oon
tentã.mento da gt~nrda naeionnl mud31ldo de procedi
mento para com e\la em ma teria de iecrntamento ; niio 
'ceusuro. antes lOU\"0 o governo p<'r isso; nio !Ou 
dD.quellcs que querem n hUinillnçã.o du autoridade pu
blica, ne:n tamb~m daquet\e~ que entendem que os meios 
de rigor ~no o3 unicos bons, os unitos compnti-.eis com 
a dignidade do 110~-cmo; pen.!lO, no contrario, qo.é a con
dncta dos nobres ministros foi nesta cirCUtD.sta.ncia tiit> 
digna de louvor, como era digna de censura a sua con
ductn nnterior com rel:lç~o ! guarda nnciono.l ••••• 

O S11. ?>fll<ISTRo P-1. .GuEa~ : - DiJ;DO de ce-:lSur& se
ria se obrasse por causa de meia:·dnzi& de gritos. 

O So. ~·h11T~no C.~:~•os : ~- verdad.e i!loónte~tavel 
á qne o serViço da go.ard& nncicnal mnl considert~.do, 

· muito mal n~ccido pela ndministraçi\e, como tem 
sido; á do ~br que :~~iio tenha d~ t:Oo.tiDo.ar a !Or pre~
tad.o com aqnella effi<!ll('ia o boa :-vontade com qu<> 
tem sido uté hoje. O f•cto q-:>o. se deu cont o commnn 
dante do 2' b!ltillh:lo não ó unico, holado ; é muito no
torio, muito publico, nm futo ru~"logo dado com um 
outrA) dos mols dignos command:mte> áB s narde. uacio-
nill da eCrte. · · 

Eu, portanto, desojnria qne o Sr. ministro da justiç:.. 
nM d~ M inform~ües que r.oli~ito: apresento o meu 
req'D,Britnento parn em tempo .= dist:utid.o; ouvirei 
S. E o: , c entlio ou todas as apprehensõe& que techo dns 
inform~üe• que eolhi •erõo diasipad~•. ou o Sr. mlnia
tro tori do carregar com a 1'85ponsabllidade do ter pro
cuiado abafa.r acont~iment.o! m)lito serios, muito gra
voos, evitando que n6s tivesscmos conhecimento <h!lles, 
r.orqtto 5. Ex. niio deu disto a menor noticín. ; desejo 
que ns inforiiillÇÕCS qno tive scjilo innaota.. 

Sr. pre&ldentc, eu ilescjarl a continuar· na justífic:tçíoo 
do m eu re-:taerimento; =• cada vez tenho mais medo 
de dar a V. Ex. motivo do me chamar i ordem. N~o Ec[ 
se o tempo coneedido pnra j uatificn.çiio do req_nerimentos 
ést§. :~.caba.do; se esU, ;ou r;ent~me, mas ee nko est:i, 
V. Ex. me paraúttlri q_ue. continue; o. q~c quçro é 
IWUlter-IDenotermo restrict.vo pllrao~reqa.~tos .••• 

O Sa. P.L .. P~~n::-0 "tempo termina ã'aqui a um 
qurto d.e_hGra.- . . 

O SL •. MllTmJo Cum;s:- .Aindatenhonm q=ta 
de lior:a; mmto bem.- . . 
· O Sr. ministro. d$ marinha, q_ucrenclo justifito.n o sen 

acto, clisse-nos que esses Frda.s niío tinh.!io flllegu.do 
e pro~a.do em tempo :u 1H~~çiios lcgaes ·ao re#tlta
mcnto. Eu· principio'por lembrar a S. Ex. que n.io foi 
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exigids "- l'rova da isençio .do ~~ para os 
guArda$ llMIOilU• que fario restituidoe 208-Cotpol', 
<illN of<rio media.Dte .. ~lam:r.~• lde oeus oomman
<lAmes, ch mesma :natc:reZa .la& duas que fOI!Iio leTIIdas 
ao collheciJnwto-do Sr. ministrO da ioarinhL · 

Essas l'llClama.çl:ies ~• fizerli~ ~ .,elp.-c:omm~
<laJrt.e! <106 corpos. ao· commaDdmte eupenor, e poz:•n
'ten!\ediÓ ~te ao Dlini,1tro da j'IIBtiça, como e;enenilis
ilimo cà<gtlJIXd.a. ll!lcl011.!0 parâ eot.a levar ao <ionheei
mezico cios oeos ·eo~ da ma:ril>ha. e guerra. A xeclA
mayQ:o foi feita· para estes doas ~·, <b mesma 
fórma. por f'!"4 ~oi feita ~mpro para_ todO!! oo _?lltros 
<tue ~ tido dispensa ;·· qui ~. poa, a nu..ao da 
d.ilftrença pari e.oes . dous infelizes! A .~. Sr. 
~idente, niio põde aer o facto de que ambos 
elle~~ tinhiio isen<;óeo leg:.es do recrntameDto, al~m 
<le uma · conducta aboliada como excellente. . guu
das oo seu hatalhi\0, aoonada por um m~preg1ido de 
livre Iiomea~ & demi.s&iio d~ governo· imperbL- Que 
Tazi!O. pois, póde te~ h avi~ pa.."'& semelhe te diff=-
.ça ~ Eu nlio eomprehendo. · 

O nobre mmistro ba de· pem>.ittir que lhe note qM 
'"" dos ~as preso~ em 5 do Noveu:bro do. anno pall
~ado fm· raclamado :vmte e tmtoe ·tfiu,.é veN&de, e 
por caU>!a .da a.u5encia <~u moleatia·de seu commandlmte; 
a lealdade, a probidade dcsté olli.cial é tüo escrupuloso.. 
<l,Ue elle c:oofena qu& •6 levou o íaclo ao coahecimento 
do colllliiandante superior pari. obter a reatitnlçiio de 
um de se as guardas, · vinte.tantos diltll depois d.a prisílo. 
E como queri11 o nobre miDi•tro flilmiwu: oc;ntra esse 
1>0bre infeliz guarda a 'pel'di do tempo de provar a ise11~ 
.çrto ~·o_rc<:iUtameo~ no pr:w> legal, quMdo nno tem 
sido praxe os guard ... nacionaes provarem esta irençiio, 
quando tem sidO sempre obtida- a soltura peins recla
ma.çGes .:Ja seus·commo.ndantes ! Por qu~ ra.zilo havia 

· e sse inf~liz guarda · sofl'rer queb~a nos ~eus dircitos 

1 po~ um fado alheio :\. sua vontade? EU'es têm sido 
sempre i~ntos medinnte reclamn~ão de aeus chefl!<l, e 
ll&.ra essa reela.mo.ç,'>ll t1iio h a prazo fatal. 

Depois, quererll. o nobre mmist;too fazer respon•avel 
<> p'obre guu<b pe1u· delongas das noasae repartiç<íeo, 
'do commondo, super!ór, .da aecrebria. da ju.et.iça e dos 
·Jivet!'JS mini.stenoo ! 

l\fns, ainda quando s. E~ tivesse razüo n respeito di? 
prin:eiro guarda, niio a teve quanto 110 segundo, que fot 
p=o no dia r de Março, e logc:-. reclmnildo 110 dia 2. 
A allegaçiio de ter e:tpirtldo o prazo para. prour a hen
çiio legal do teemtameutl> nõio ~ fnnd11mento aros
peito deste segundo gut'da. 

Eu desejaria, ~is, Sr. praidente;parGfa'rorectt a 
defe!ll. do Sr. lllinlitro da mllllllha, tarna·lll. tiio com
pleta,. como convem que aejn escoimado S. E :c. <la IIUJ
peita de p:r.rcialiciadc contrn os dons infollze11 gnarclas 
11aclonau . que o Sr. mini&tt-o da justiça nos infot~DASt.e 
em q11e data o eonm.CUldan'te do 2" batalhilo de eaça<io
reç da guarda nnclonal 'da côrto reclAmou a re.titlliçiio 
do cod11 um doso10a eoua gnsrda.s. 

Sr. preiidet~te, o nobre m!D.istro da mar.in~a.h11de 
permittir-me aiDda proto&tar contra o pl'lnClJ:lO que 
S. Ex. !"'Ui levantou, de que lliio é licito aos comlllan
dan~ d~ ~... IUIÇÍODa.l recl.amare111 11 belll da .aeu 
eo1dados. Este pl'Üicipiodo nobre mtniotro póde 10r qne 
tenha f11ndamento ecn direito eacripto, mu é contra~ 
rio ú noçiies mais eommuna do equidade abonada por 
um& pnotic:& nUD.ca oon!rnrlad:a, e _ quo tambem COIUI~ 
tituc excellenteo direi~. ' 

Eu jã reeordo1 á camarn o que !oi &elllpre Ftatica a 
r espeito da guarda a.aclonlll da córte ; llOto agora ao 
Sr.lllin!Etro e i camua que o att~tiço duta guarda é 
feito, as;,im come em tod" o Impcrb, !1l8i3 pelA influen
cin q11e a estima ponoal, o conce'ito, a boa ""onta.de do 
guarda tsm pelo r:especti\'o co=andmie, Jo qne pe!IIS 
J>l'tl& OCIIftãtlvaa da lei .•••• 

O S.. M•x•snuiPA. Gun.u' -Isso é ~o .••• 
O Sa.JILJt1-uc,.o c .. _,..,, : - .·Não Y9,jo nada d e IDÁO 

nisto, o que haveria de mel,bor em tod:u ~de go
..trno """ia que não hon~S30 Iieces&idade de lembru a 
:ninP"!! a i.Ua. do C&'ltigo. O ~W!'e ycrdsde t\. que 
com a. gaar.!a. nacio~ o •ettiÇO' ~ obtido mais pela 
amizade, illllueocia· ~ e estima ~s.re~vos 
cocman.Jan~, do qll1l Jior mei06 coerciu'IOe. Se os 

hooradO!I miDlatros tlve:.•em a lmpmdeociA<le e3citar 
o descolltentamenco· da guarda nacioD.a.l, S. ·E:u. te
t.l:tiiio nm' deMngano a reeyeito da ellicoeia ooã·meioe. 
coerciti71»; SS. Eltu; ~ ~ ·deode qua· 
vi•SIIIIl. algullS milharel de guardas~.,_ co00tnn,
gidos a presw :!el'Vi9Q, ••• 

O ')a. :MuoSTa.o u . ·Go:a:au :..-E!.ta Jiognngem não é- . 
das melhores. 

o Sa. !'UilTUIB.O c .. ,.~ :-.... s. Exs. ~o cmihé
ceriii:O que as penas'cialtii que •e th~ de ilwlieal' a 
um grande numero de gnarda.' Jlllclonaes sen50 · 11!118 
e3lamid9.de pub!ica. Felizm!nte os honl'&dos ministros 
evitáriio Mta eottremidade, tendo uma li.Dha de conJluc
u. que é milito digno de lon,or, e que mlÚ.to mtl ~praz 
louvar , r-estac<lo-me o pe><a.r de que o Sr. ministro da 
marinha dés>e d\138 exeepçües & regt"l boa e lonva,-eJ.qne 
o gowrno imperial segue, durante mesxno o mini!terio· 
actusl., com relaçõ:o ao :reci11tamento . na ~ na-
cional. · · 

Os OOlllmlUldantes dos corpos da guArda nacional d4 · 
côrte, seja dito em!~ louvor, não ·~ posto a.o:~
tarnentl> 11tmlimna d1flieul.dade, Um· s1do até ata.i!iares 
do !>OVe'IXIO, fornecendo dos !eUo guKrdaJ mies, mdis
ciplinadoo~ \'eSllÍ .. os o.o ecrvi9Q, reern1as para o ex=ita,. 
na. fórma da& :dispo!ições legi~tivas. · · · . 

Niio pol$0~ po!'tanto, s~ ... presidente, deixar de=
rar o procedimento do Sr. mllll$tro da justiÇa, ll•·gando 
'106 comm~ndnJ1te5 d& gu.ardi nacipnal . um dos meios 
m:üs efficazcs que elles têm tido de •e raoommencbrem 
á estima dos seus guardas, de obtlen!m delle!l uma obf •. 
dieneia. •olnntaria., obediencia mais effiou é prnveitosa 
para o •eniço publico, do q.., •••a que se poderia 
obter pelo rigor· da diseipli11o. • · · · . • 

Os co!llÍDandnt>tes c!A g::arda. n:ICJOilal, com mmta 
r~; com muita Vllntagtm do servi90 publico, têJ1l 
sido OS prot.ectores nato~ de seus guàrd&a perute· O· 
govelflo imperial; como são eeus protecto:es pennte as 
precbõe$ iridivicluaea deller. · 

O nobre minútro da msrluba ou o governo teria a 
gut.rda n~iona.l· da oOm, e.dos divarsos pontos da pro
víncia. do Rio de Janeiro, 11 IDIISDIO a dt todo O Jmpe
rio, armada e fardada 110 pé brilhante em. que Pc· a.eha;. 
sen:onuxllio ela bolaadnollicialidadc e doscomllllllldan
tes dos differentes ~ desoa guarda f 

E todos estea &acTi!lcios de fortuna, de socego e com
rnodidade nilo Yfllcr!ü aos g!W'da~ Mcionaes e &09 
seus commB.lldaDtcs .a pequunn cxm~ideraçüo de· que O· 
governo que os dcmitt.e o nomeia Ji~·r81I1ellte pam postl!" 
euperlo- p-te a oues commanU&Iltoe um pouco m11.1a 
de importancia pelt•l oeua Eervi~! · . 

A !88"" que o l;r. mini5tro da marinha q'tliz leVIID
tnr o! uma rtgt'll quo nua trará p11r11 o governo eenlio 
ditliC'IIldndos o omõnrn\)011, tirando-lhe a coopera;:ilo da 
bon vontade dn gu:u-da: nacionlll; á uma regra que trari 
parn OI oflicines d&I!O. j;'UMO. 1\ impotslbiJidade, de 
cont!nnR .. )a a commallcfor o d& ohiilllD-Ia ao ICI'~ 
viço publico coe a moem .. facilidade COill.CJ.ue a tem 
cli:unado at6 hoje. Sem ORa Influencia' ~ quet 
existe ela p~te dçs I!Jlnrda• nacioll8es para com oa 
O!CUo commandnnte51 pelo. prot.ccçilo quo esau COIII!nlll
dantes dBo aos FCUI l'llfpe<:tivo• guaràu, &etiA im
po5aivel e:d;ir da $tllud" !laciolUll a. ten-!çoe peaa.dos. 
quo hn mUltoa anna& ello tem prestado nesta co& 
·a em todo o Imperio. • · _ 
A~ardo as informaçlil'• do nobre mmlstro Fa:& pro

Hguir n11 diseuniõo dD rcqnorimeuto q~~t "'" tUDdar 
:!. meaa. -

Vem A mesa, á Udo, apoiado, e fica. .lldia.to ·ptora. aor
diseutido ~m <KJCUiiio proprla, o Hgninte.~~ento 
sobre o q!W ~'8dio a paJ.avra o Sr. ~tro ~marinha~ 

" _Reqneii., quo do mh:,isterio se ool.icltem ~ ~--
te~ infonnaç:ões' . . . , . . . .. . 

• 1.• Em que data ~commandao~brd.a~a. 
naciOilal da côrte :reclamou a soltara da&. guardas ltliCIO
naes dG 2" 1iata.lbi o ~ ~rf,S, .• M~ ~ .. 
'1'8ciutado em 5 do Ncmmhro ~ ~; ·~ ~
drigo Felkiano' Jo•é Maria, l'Cel'll~O~ 1• de Már!lO 
d o oonente anuo. · . ~ -

• 2. • E m qne datà o co=andante do 2" batallu•o de-
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caç~doxes da guar.t.. nacional da cõrte recl=.ou & res
titlli<yiio de cad.!l.um destes g=das. 
. "'· 3. • Qttllll·toa· ,p;uard. &S nscio.aaes io~iio na côl'UJ l'ecru.
ts.dos & .28 _e 29 de Fev~ " 1· de Moxço do =te 
~o, e ten4{). Bido todos soltos, se o forüo pelas recla
mações dOl! respe<;tivos officiae.;, ou oe prc>~árão as isen
ções {Bgaes,. especialmente pelo que cüz respeito aos 
~ J>BOiona.ss naquelles dias reçrutado.s parn o 
nerc.to. 

c 4.· o q.ue tom sido pratica no corpo policial da 
cli~\IJ qu1Ulto ao> gu.arw n""ioll!>es recrutados por este 
rorpo, se >:eeliWlarem e i.nfonnamm os rcspe~tivos com
manaantes, se jll!itilicatml <>& recrutados as L<en~ões 
legaes, ouvido para este, como para os antros quesitos 
do prem>te requ~riroento, o comm:J,.D.Wmtc superior da 
guarda nacúmal da côrte. 

· «Sala das se!Soo~, 7 de Julho de 1B60.- Jfarli>•ho 
Campo.r~ 

· O Sa. TUSCA~o l3utuTG (pel~ ordem):- E' l!Dica
mcnte para pedir a V. Ex.., Sr. presidente, qnc.tenhll 
a bondade da me dizer que hora é a mnrcad11 pua a 
apresentA~ e diseussiío. de requerimenros, e sa aentro 
dessa hora é permitido requerer urgcncia para se dis
~u.tir outr& q_ue.\qumo mnteria. 

·o Sn. Panm~NTE:---: O :regimento permitte que os 
pro)ectos, indicsções . e roquenmentos po.!.Sno •er apre
sentados e fundamentados aoa sabbados, na primeirn 
boro da sessi+O; e os :requ~cimc:>tos sobre que se pede a 
palavn ficão adiado• pab>.-entrnr na ordem do diu. 

O Sll. Tosc-<.w BAaa>tT<>:-Fallo dnqnclles que j:L 
esttTo apresentados. . 

O Sn. Pnl'SID,.,"TE:-Continu~o no. ordem do dia, 
t ... ào pref~rencia os muis á.ntigos. 

O Sn. ToSCA~o B ... ll.llETó,-Pe-rguntarei tarnbcm a V. 
EJ<. se se pó de; requerer ,na. primeira. hora. àestiuad:l pam 
req_uerlment.es, urgenci~ parn outro objecto. 

' O SB.. Ploo:sm&sr& : - J :í. declarei ao Sr. deputado 
como llD.tendia o regimento. Creio, porte.nto, que a 
6ua pergunte. versa_ ~obre os reauerimentos já :l[)resen
tados e incluidos ua ordem dÓ dia. Quauto a estes, 
niio ha duvida que podem :5cnr preteridos po~ urgeu
cia que se vença para. outro obj..,to. 

O :;:,.. ·To>eA:<u BA.RKETO: - Entiio cn pediria á. cu
mara que :we pernu~tis~e dar nms. re~posta ao que 
dbse o mell i~ustri' colleça. deput~.:<o pela Pn~ahyba 
em con»eqnenCla dco requenmento q_ne al?~esentei, pro
mettendo. á eam:J.rn que depois de>sll re&posta pedirei 
pata recira.r o l!leu. te'iue.rimento da dlscussi\o. 

ORDEM DO DIA. 

DISCUSSÃO OI: R.EQttRI.:t!E:"'TOs. 

O Sa. Du.s V lEI liA, pela ordem, requor que de prc(c .. 
receia á discussão de requerimento& C<lntinue a d" 
reforma eleitoral. 

"A .c amara. appro~a este requerimento. 

l\EFOl\'-' ZLE.lTOB..\L. 

· .. Continún a 2· d.iscu~sl:io do. :!.rt. 2· do pro,icoto que 
altera diversas disposiç<íes dll lei n. 3ll7 de 1~ de A "Os to 
de 1846, e decreto n. B~ de 19 de Setembro de lB55, 
co~n as emendas s; elle rehti V3S. 

O Sr~ Vir-iato z - Sinto n~o poder un discaes~o 
de~te art. 2" da refonna el:litoral dízer o que cum~:t 
para fundamentar o meu voro nesta occ:uiiio, nsto 
=o tenho de circnmscre•er-me á materi.:>. do arti~o 
ando e tc.da regu1aments.r' c de ro.<p<!nder ás proposi
ções .. q_n~ for'io · ;;~ano;ladas _pelo honrado deput:>.do pcl'l 
p_ro,·mcta do Rto d~ Jane1ro que me p~eu_prO.Ilun
Cill.lldtr-se contra o mesmo artig<J. 

-Sinto etn verdade ni'io ~ estender-me lo.ritllnlente 
BObré esta ma teria. Tinhs ne«::.s.idade <k apre~tar-\'Gs 
8$." l'a%iíe& principaes <J_ne roe lov;í.rüo a .-or.ar cantra a 
p'l'tmein>_ reforma eleitoral ineonstituciocal na o~ca.;i~.> 
ei:D·qui> :&e fez appareccr aq_ui o projecto do; circnlós que 
hoje é lei ~o paiz, e M que me deci:lem hoje em fa,·or 

do projccto que <'.ai curar os males e os tristes resllltados 
que aquelle tfi)CJte p;u-a nós, e em ~ cru to espaço. El'l\. 
de ll11liro.apraJ:imento meu ora apresenl:ar-vo-la.s ~. 
tonlat -'ieusivel& falta de <:ÍVilil!Bçlio em algwl& de nos
sos re.rno\!Js lugares, fazendo ppr _isso inapplicavel todo 
e qualauet estatuto de outtos pau:es qllll se p~s.., 
com .a. nossa lei dos circulos, e. donde !"'r sem duoida foi 
ella .oopiD.do.. ' . . 

Deniorar-me-hia muito l!Obre ~grande mal de nossas 
defeituosa.s que.lificações, que· mais que em qualquer
OJltrQ .systems. t=parec-eu nn lei de circul.o-,-COIIdem
nando-"t> em sua primeira e:Eperieucia, Eu vos ,®&oo
hti:ia. esse putrido cadaver em toda a sua hediondez, 
que se chama a ~p=s<ío da wntade publica, a repre
~ta.ç~o de todas as opiniões do ].llliz com."' sua des
go!tos:J. compostura. de fraudes, de actas falsas, de men
tiras, que noo presenteou n lei ma.U. inconstitucional 
qne .tom &ahido do. parl&meato. · . 
. Apontati" COIIl •ciJre• .clnms o incvituvel teSuitndo d~ 
Wvi~io de. noEsas pro,·inoiâl!i em pequenos feudos sem. 
significayii~, que lavr!r~o a morte dss gnmde3. idéas 
politicss. Trari:t qutros motivos para jll!'tificar o men 
procedimento· votando ent.'>o contra o projecto do& eir
culos, e f:~Zendo na hora <iUe CQTT1! tudo.qu:mto é pos
sivsl, cmpreg:mdo tocios os meus- recarsos para que 
passe li reiorma eleitoral que se proj~ta. llfits a letra.. 
<to regimento quer que en me ~inja S. .discns~ do 
art. 2·, e força é qu<> en me cnrve a essa <lliposiçüo. 
. Se alr;uma vez, porém, pn~:eCCr que digo consa qne nii<> 
Gcja de harmonia ou com referencia a e>se artigo, 

• devem. descu.lp:ll', porque e!:ttou.no rigoroso dever deres.
pcnder ás proposiç<ses qne sa~tou o honrado deputado 
que me precedeu. E' um favor q_ne lh~ devo, e que da. 
tribnn" agradeço, porque me di mais lugar para dizer
o que ent.:ndo em fa,•or do projeeto salvador_de nossas 
mais sagra.ds~ ~ntia~, c ·que or.n. se di!lcnte .... ~ 

O S11. 1ll>.to.TI1'(HO C>.~t~os '-Ao meum; o qunlific:J. com 
o •eu ver~adeiro nome. 

O Sn. V <n·I.-.'tO ' - O discurso· profe~ido pelo nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro t.ron><e um ponto. mais 

' DOta.\·et,. •lnde mais SC demorou; é foi 3. C:eD;SU:nt que fc~ 
ao ministerio por nilo dar providenci~•, qulllldo o po
dia Í:l<l.er, nos defeitoa d~ verificação de poJeres pela 
fórma J'Or cne ella >e faz entre IJóe, devendo merecer- :1. 

preforencin-eS>c trab:Uho a todns ~ providencias ten
dentes ll. melhorar o processo oleltornL Censnrou for
mahnente, e com a energia que ~ostuma n despender o 
nobre d~pUt'll.d<'l, nO mini.:ster-in p~r- nrlD tel' nprosentndo
CSSil!l medid~g, por ni<o tor s:müdo o mal que mais pre
ci>::.Yn de rcmedio. 

Entret:mto ~. E:<. ne:;:~u-no9 o~ dndos que olle disso 
ter l'"-t:l mclhorllr n dde1tuos~ yerific"çrro de l'oder., •••• 

O :;,,. MA nTll'i&o CAxt'os: - E•ca.n dalosn. 
O S11.. Ytuluo' -S. Ex. no• di•oe, e rt>p<'tio muitllS 

<"CZCo, quo tinh:l IDCÍOS pnrn Nmodiar QSSe$ mnJe&, O 
quo nüo o• nprescntnvn ~~or a•to.r am oppo~i9;;.o. 
N~o J>O••o conccbor. oonhorc~, como o hon'Mido depu

tado p~J" provi.ncia do liiu do .TII.Ilciro pôde pronun
ciar ->c dc••a mnncirn, ~em oantir 'tue ~c es~nccia do 
sens deveres, ltão npre.•entando cannnho rorus soguro 
pura chegar-•e num lim <iio grnndíooo, ·como é a per • 
feita e segura veritic~çiio do podere. dos dcputadoó ! 

· ~. E:,:, sabe <tne umn elas con•ns que ~do• nôs pro
curamos principalmente é n ''erdsdeir:. manifestaçii<> 
do "\.'"0~, a. ~~guranf)a, n liberd:1de, ::1. l)Ute:r:a das elei.-
9ões. · . 

· Entret:mto S. Ex., conhecendo tndo i•to, e tendo <i. 
sna <.lispo;içüo meios certeiros para i.\cab~r com O> de
f~itos qne enconmíra ••• ; 

O s~. llrARTINBO CAMros":- Niio 05 tenho. 
O SR. v, Bt.\~O :- •••• e que de certo a~ no pro

c~s.o da wdfiei>Çào de pcderos, recnsou-&e a offerecil-
103 n nós miliria, que ll_gtadecidos 05 reccberi:unos, d.i
:ze~:dc que era oppOSit)J.Qll)$ta, e pedindo para fsze-lo 
que o collocsssem no lngll.r de maioria e de go\'enlo. 

·O ·si. r.z..u,.,.o CAJ!U'Os: - Basta dar~we a ms.i<>
p:~; _CtJ :àTanja.rei O' gQTerno·. 
. O Sa. Ynu:.no: - Quando. o honrndo dcplltll<lo rel<> 
Rio d". J:l!leiro "'"'im se e"!'rimia, d<!Vio. t=bem <:UrU 
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-de tornar a OjlpOSiçio vencedora, jnsti.fi=do-a. per10ute 
a opio.ilo pubtic:&. As opposi~s jnstificõ;o-se por duas 
maaeiru_prinei~ • . cex.&nrando o poder por niio fa:et" 

--o bem pnbliC!O, e patenteando as . i<iéM qnn te"" " ctue 
qntt fuu domilnor no l'ÚZ• 
--~Ex. p6de julgu qne tem eum'Prido 'Cem a. sna. 
n:>iosilo <elMtr&ndo o governo ; mu · S. Ex. dei,.oo de , 

-cumprir o oeu dever de oppo!'kioni•ta, não re\·elmdo as 
idéas que tem para melhorar uma das cousas mais im
portanteS. O nobre depnta.do, ~mbro da opposiç.iio, 

-.ae~e trabalhar por torruo~la· vencedora perante a opinião 
publica. A QPI'Oaição do parlnmento deve revestir-s~ de 
1déss de feüeid~ilé publica, de id~u · ehilisodora;; e de 
progreuo; e ptoclama-bs. E • s6 assim qne S. E ex. ol

-can~r& conv6l'tel- 11 minoria em . maioria, ·o. opposiyúo 
- em poder.· (.4poi~do...) 

F"zelldo jutiça ao talento do honrado deput<ldo, 
deooonbeci= o quando .e e-xpres!!lva dessa maneir:J.. 
Como amigo de .S. Ex, tendo militado eom elle !lOs 

. >UTBiaas dR oppo~içiio em 4!poca b om fre:;ca , :wimo-me a 
lhe dar um conselho. Aprcoente S. Ex. todas u idéas 
boae que tiver, que 11:>. de triumpbnr. MootreS. E x . 
todos os en:os cio govtrno, c a p~ da demonstrAção 

.. delles' procure ruer \"ingu a !i boas iàtlu que tem. 
Pnwe ~almonte perRnte a opin ião publiea que tem 
.quanto é prC<)Ô>o ]>ar" •ubir ao p<>der. 

En j<\ vo~ d.is~e; fcnhoroo, q,uo ~u for-jado s ~egn.ir 
--<l hanrado depnt~do que me pt!'Cedeu ·na fónna 'iUO deu 
eo.., discuroo, _ rebatendo tudo que a~ançon contrn o 

. gábinote que apoio, e contra o projecto em discussão. 
As>lim eoutinn:trei. · 

Na cuumerayüo aue fez das· l'.~zõ~s que o- 1~-•s\·üo :> 
-.otar contra a reforma eleitoral, di!te que Loteva "" 
ministerio a hlt11 de t olidariedado., e n falta da cnm-

; prim<lllto de ptomes>:n da parte do prosidenh do con
selho, qunndo aflirmou que " di•cussiio •ohl-e esta re
forma ~-eriâ 1mpla e 1\VTo, .1) 3prefentou-a ou apo!on.-a 
o gabinete redw:mdo artigos :1. par agraphes, e manàtlll
do vot:lr-.e enr.'en:nncntos tle discu~suo; e de incohe
reucia, or1l affínnando !er :!L reforraa questõo de gabi
nete, ora questilo govemamentol. 

·Mas, senhote~, o gabinete tem mostrado em todos os 
o>eus actos quo e>o:iste nclle perfeit" solidorienaàe. Niio 

-po.lem~s jolp:nr de~sà ~oliclaried.ade •enilo pelos actos 
do gabinete e t>elos .Bu:ts.ptoposiçü•" u estA.ca>t.. E t ndo 
mo>tra-nos perfeita. A l'Onst!lntc 'rolidarichcle. 

Por e3P.es aetos.,_ ror ess.a.s propo:;içües, n:lo .te i. como 
se pos•n duvid~r d11 oolidarí~dcde Cj,U<) é neces•nri:t p3rs 
s e><istencia de todos o• gabine:es. -

Nilo_ me reC!Ordo que o presidente do conselho pro
mottes<e pl<ma lib· ruade na-~ Í$CUSSUO da _refotmll e lei
toral. Se n~o "l"'""<?ttou, devia. prolllette-r ; e qunndo 
niio o tivesae promeuido, tinht.1nos o direito de folzer 

. com que a discttS'siio f os~ plenll., li •= e larga. Ni:o era 
mister a promessa. 

o Sll. MAI.'fiNIIO c ........ ~' -E " maioti:l usando dn 
·rolhA! 

O Sa. Vau.ro: - Nüo prom falta de li herdado ter
se pedido •nottTamento da discu.silo do :>rt. 1• do 
P"'Ojecto. O debate por •i me=o jli. •e ia amortaeendo, 

.,estava hwguido; n~ tribn~ nüo ~e fazia· m•is do que 
repetir s a.rgumenta.Uo spreoenU!da ~los d.ioenos om
dores. O encerrument.:! da discW!são era nms neces•i
da.de, era umn economia de tempo reclnmo.do. por todos 
nós e J?elo bem publico. 

_ -Nio era o nobre depu tado o mais rroprio paro. formo
lar semelhante queixa, porctno S. E:.:. bllou l:>rgomente 
sob~ - o projeeto •. Eu nu o pude jU!ltitieat o meu '\'Oto. e 

- desejei muito justifica-lo •6mente,. porq_ue e>tou certo 
qoo tudo o quehGuves~ de dizer tinhu •ido melhonuente 

. dito pelos mens bonr..dos collegas qne me pn:eedetiio. 
•. (NIJo opoia401.) T_ern ha.,ido n"sta discussão ple:uolibcr
; àade, tal-ver. mais do que em outras ditcussões de igual 
.importancia. ' ' 

· S. Ex. oo calor da discuMiio annçou algumss propo-
siçüea n.u ~-~te o portido liberlll 11.'\o asse>-

- ti.--i e Dem to!llad c!.ellas a reoponsabilidade. Faço-lhs 
jw.~ <. s. 1::.:. nrto r-re"!o o al. ance de siulpro~os~ç~o 
-q_uando ce!l$ur&vu o g~>bmeto por não ter to=do a lln· • 
cuLtiva. · <14 ftfonna do meio defsittlol!' da Teri6cayúo 

- de podéres. ~iio :!e lembrou que _ia coll;x:>~r n:u IUiios do 
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poder ttm acto m:úto iulponante na sp..r:çio da. 
reptoseutaÇiío llaC:ionai. · · 

'Pois, •enho=, o ministerio era· o maio competente 
para iniciar um:1. -medida desta ordem! Se o fi.re!o.e, niio
u:ia ingerir-•& no proro;r,o eieitoral, no jolgaD~eDto .do 
pessoal da eamara dos dêpnta.doo ~ Como, i>ois, · o nobr& 
aeplltadoquereris. •ujeitara tantos abn!OB llTh acto dcs<:t 
naturezs! Como censura o gabinete po.-nio te•-oe in . 
tromettido em ~~emelhante materia! E' milito dil!icil 
segurar 11 me~ do poder ~gal. '!!Wido a atttoriclno!e por 
taf f6nna•e eonstituissc reguln.dora do pi'OOO•eo eleito""\ 
em ponto tlo importante, como o da veriS~açiio a.,. 
poderee dos Teptesentantes .ia n •Çiío. Os labio• da àe
mocracio. ee qoeimariiio se:n du,ida, quando por ven
tura proferissem d2Pcjos iguaes aos que da tribuna 
enunciou o honrado deput:tdo tom tanta força de con
vicção. Mas S. E:.: preteuderi:tdr.pen$araownarad6.,;:1. 
faculdade, do direito de julga.rda.eleição de_~eus "'etD
bros! Entüo eornmettcria um attentado .contra o nosso 
pacto. fuucl:unenta\. . 

Entre n6s, a c~m~r~ doi. deputados é q_uem ,-eritic:. 
OS podcros de f CUs membro•, em Outros p8.UCS é a Um 
poder di!Fereute e independente que eabe esta lllissiio • 
Jog 31lcio com tal meio, é nouito mais facil spre..<oeutar 
moilid11> coeuitiv:1s e pre\'cntivas; do que teudo como 
juiz; da propria causa a csmm-a cl<>s deputado!. 

Ns ln;:dllterro, o t•oder · judicinrio é o C<Jm~etentc 
pnrs vel'.i.ficar o.; podere• .dos dcpntados, para eondem
n:r.r ou julgar v•lida aualqoer eleiç1io, e então oom
prebel:de bem S. - E:t. que hs llm campo m~s v:uto 
para legõsl ar, parn. "P"'>elltar medidas coercitivas e 
pre_ventivn.s, por" resgo:>rdnr qual'tuer eleiçüo de abu
:svs, e toro.4··la p'tl.ta como eDa !tempre deve sec • . 

A cen•ur:t, .poio, ·ao honrado de~t:ulo é sobremodo 
injusta. O go<emi> nlio devia ter imcia tiva nc:ite ca..oo. 
O governo lut!ll'ia com llluita! difficulàlldes, e era pre · 
ci!o ter bast!lllte prudencia , e :1inda mais, co6gem, para 
pt>der legislar em materia t.üo delic:~.da, el<pondo·ee de 
JlOÍS de Eeu trabalho " delonga•.• multiplas ~•n•nrns. 
Ccn;urou-•e o gab]octe imperial pel:>. denoroinaçüo d:o 
questiio qne 005 oecup:.; oensnr~ d~ mui ponco alcance 
em '\'CAdjid;... ..... _ . ' 

O minutorio n~o tem dednrado, disse o honrado de
putado pelo Rio de J4neiro, s~ est~ qncotüo é questiio 
de gabinete; nrto teCl es<.-olhido entre os doU$ ti:TmOS 
,que nqui soáriio, - que$tüO de gabiuete, e ctuestiio go-· 
vernnmental. - 1\i:ts, senho:es,, isto será motivo put"!l. 
se ccn; urar o gabinete· ~ · _ 

O Sa. :M~JITINBO C AIIPOS : - N~o, >enbcr t Eu uto! 
o elugiei pelo invento da q_uestiio govcrnamentol. 

O Sa. VJilU.TO : - P~r~ m edir o nleance. a ilnpor· 
~eis de uma questiio quo lhe <! &ubmettida, tem a 
enmara nece'5id:l.do de esper.-r a 'denominnçiio que lb" 
der o p:abinete em sua. <fucu~sõo? Quando c. quutüo é 
de tnl importanein que tom por ·•i oo membros de um 
gabinete revelundo-Htmff<\'Or dnmntcrh, haverá. nc
ce•oida<ic de partir do gabiuele n denc~innçào d~•ta 
queotüo? Niio •Jl reconhece drode logo q1:o elll1 deve >Cr 
considcrnd:1 wmo quo6tõo de gnblnctc 1 SQ{Ipenh:unos 
que qnet'tües como este., em eondiç:üe! iguaos, um:.:. 
após outras etíiiío n cst:l r115R, o resultado <fe ocmclhnnte 
acontccimQuto nüo 6 :l quéd:. du gabÍJllltO! (J.poiddos.} 
E p:~.n que o gabi!lete se desmon•ll•e, para qu~ e!l~ 
chegue a ~u termo. p:>r:t qna •ói:. do ?O<Jer, é rni•-
t er que bnj:t o bapti•mo da qo.e>l.õo! -

A• q_nest5és import:tnt<:s, o0<1lnrcs, ' Lo •em~re qucs
t<íei de (tllbinete .quando iniciadas 0 11 abraf&Ôas pelos 
minhterl~-

Eu cousldero est a nma quest!io de gabinete, e àe 
maneira "lguma. p óde o honrn.do deputado censurar o 
muústêrio por :uão o ter denominado auim, porque isto 
lÜO importa u:ds, niio ro·em relação l:lle&rno i gra•-i
dade da tnnteria; COIDO 'Clll relaçl1o ao 9!11 msrutll<iO.. 

~fll!S, 5ehllore..;a1gun&_membros do gabinete; nq_nclles 
que tem _trat,.do _d!"ta materi~, :n;;o têm decW:àdo o 
<tmpênbo ')_Ue tom•o na questiio d~~; rcfonn:>. ellliçc,!~· 
e dn.do bem·elar:>.me~~te a eAtender, se o nõo tem }'O!'Itl· 

, · -vnt11cute dito, que e5tâ qne•tilo de.e oer coo•lacrsda. 
como q_uestiio de gaob.ete! O minut!rlo, porí.'m, decl.'\
ron ji q~ tomava-a como questão de gabinete •. 

O honrado· depntado 110s d.isoe que niio hav1a nc-

' 10 
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.. ..,.,sidad~ dtl reiorm" eleitoral, que o ministcrio.; que :) 
j..Ut;a necessaria, porque a mai<lri,. da c~a ttm nteeS
,;idade dellA. · 

o s ... llh&Tll<llO cÁ .. ~.: -Eu Jisso que !e deYia. 
o.m;peitar isl;o; . . . 

O Sa.· y,,.;,,ro: -O alciiJlce dest!l. p.:Javra é muito 
· grsmde, •enh~\'CC . Cert2met>te o hontado deJ>1>1n.do qulz 
u.sr da~\'l':o.-ncce..-sid..dc,- nüo em rcferend .. ~ 
m3iori1l da c~t!.> e ao minbterio, tnas em.rcferencla. ao 
JlAÍX, ~~nu. itideclinavcis e:dgeuçoia5 de progres~o. 

(} h011rado deputado quiz dhor que o paiz nece5~ituvn 
ile>ta reforms· eleitorlll, e que por isso a u:.niorin dessa 
ee~:o. .tinha. uecessidade de a fuet pa .. :n, c que o mi
nisterio por isso queria e tinha DCOCl'!iJadc delln. para 
complemento de ' ""- 1\lt:!. mi~o. _<\. nl<o ~r assim,~~
n},ores, era umu injurl:\ qúc o homndo depuudo ati
ra\·~ :oobre o minirterioe t<>bre nós ~- eeu n;;o posso crer 
<JUC S. E>:., illa•tr"do como ~. noo <jai•er.e por tal 
mancka.ícrir. s:>hin~o dos caminhoe legoM da di!eun&o, 
ame'"lulnhando ' e oom o uso das armas desprezi•eis do 
insulto, da iujurla e •h ~t\lumuia contr.l os fens atl
Vet"'arios. 

AMim COIDO as opp<1si~s têm lletcs•idnde de ~e 
justi!i=m perante a oplni~o puhlica, a~sim tnmbem 
"s anaiortas t<!m essa ncce•sidade. '. • 

Se as :caiori!l.!l reoonbererem que ums idéa. ~ ntil e 
<:ou.venieate ao pai.:, e deb:..:em ~e emr,r~o.r tod06 os 
<!Sforço. par!l que essa idéa '\'in~c e •eja tr~usfannru!a 
"-'"m. lei, ~ t.cUl pteenchido. a ::ua mis!üo Inais ~:l-
~a. . 

Neste so.atido podi!l dizer o honrado deputado que a 
m:üotia da ca.a tem necc~sida.dc de que pasfE\ o pro
jecto de refo~ma eleitora!, -porque a m:úoria da casa 
\"isa justificar-~e perante o paiz, no 1'i:;;orosn cumpri
>nento do dever de conc~pon.ier i.G:: <co.; netos a nltura 
em que .! colloelld::.. O pr.iz espem dell:~. comJ fiel c-um
J:>riàora dn. grude mlsor.., que lhe foi conli~da. nm re
maa~o poder<>s~ para o triste presente clcit<>ul •. 

o .. ,e ~ honr~ao deputado que J)() n~sso processo elei
toral h11o defeitos, c que o projtct<> · niio tratava do ro-
ln~dW. • 

O Sa.linTr.<nu CA!IIt'OS: - Apoiado. 

O s •. YuuATO: - Esta ~~erçrio do honr!ldo dep:~
tnd.o me obrig_:t :l f:1.1er de;cri~o de nlgum!>.! vax>t:>
:;cns que trl1oZ o proje<:tn em di<cu•são. E.sa deseril'S"io 
ha de •er b~c,·e, po~qae o.<:ho-me dcbni:<o Jr. prcs.ão do 
regim.ento c;lo. C:tl.SL 0 proj~cto era nect&SQI"ÍO• ellc ap"re
SCUIIL remcdjo nos males p•o~omíentc• d1> lei dos cir
f!Ulo~, dispcrsn c~sas negtus sombr:u de um futuro que 
:w~u'!ta a tod<>&. • 

N.Ko hn uma ec~•" mui• bt:Jentosr. uo que eua lutn 
<le <:arpo ._ <:arpo quo r.os trouxe a crc~~ do.• circulo& 
cl~itoracs. Denr.ro do uma ZQI1n llmitu<ln, diuutc de um 
<:01"{'0 cleitoul p<><ltteno, il~ !o.cilido.loo <lo um triumpbo 

• dcitor..l paret"Qm muito mo.iorOJI. As Ambi\'ÜCS creão-io 
~-om tiiO grana.. libcrd!!do C!lle :Wmira, o de todo• os 
lado! liJ>!lnrecem. A• lutu l'iio m:úorcE, e CS!b latllS 
T-.Jr.U> vQZea dch;üo de fer lamcnto$U ! 

Nüo é maiaa.luta, qu~ Cllnobrece.clc principio., .Jc 
idé:l& púliti<íLII, .; a. l11t~ d!l '>mbi~iio, do e::o\•mo, 
prompta n aa<Tificar o qne l1<>:de mnis ~•gra~o em ns 
iannut:~.vci.! lei~ <lo direi. t o e. dra. ru.üo . 06 gr~ndcs 'Ofin ... 
-oipios P"llticos têm detai'T'areci~o d'cntro nós, ê em 
I"~ deUet. o~tcnt.~·•e altivo o nlt:<r onde se &!lerilica 
to.Ios o~ dias aw Deo> do in~re••e. Querer qne ~.>ma 
gmnde ns.çiio viva •em idéas políticas é o mesma 
que qnercr ·que o corpo humano viva. ~m san:;ue, 

. que . a alm.-. vh·a sem. essas •ensaçiles illteresU.ntm 
que Dos. animão ·na tri•te viagem de nnsu mi~errima 
\ida. l::o~ gtjn&.; principios, que erão a ncs•a Tt!Ugj <io 
politi~a, forio eosn..g:ll!oo, e esco.,dem-•o ~ cornçõcs 
<le wo Oll oatz<> creoU> que ain da OU$& prore .. a-lo>. E, 
"'>usa nots.vcl, o partido libenll .a qus pert.lll>ce o bon-
7ado geput&do a qu= ten~" honradere!pOI!der,en. 
"na maioria co.ndsinn.a a lei elcltonl dos círculos. Uma 
<)b.erv~çiio '(ITDdente 1109 dará ·em ~'illbdo a maioria 
JJO palz coutra.a lei incoo>titucional. 

Nos ~ cclto5 4a Em<>pa t>b~.rva.-•e ad~mocrn
da. ·m1$mo oppond•~.e as medidt~.~~ resttictivos em ma
t!:> iJ;s- t!ei:ofae•, toda ellil. semp:o: e COI!I!tant(lm<'.lltc pe-

d.indo o alarzamento da zona eleitoral, quer pclo voto
uuiverSlll, quer pela m:úor e>.ten$âO dos distriew. Em 
1189 a 1791 a c.&lllttr:l írance.s. que decretou a aboli
çi!o dos l"'ivilegi06," que apa.gou os r'· "llOS .r~ ':OI; do re
g•men fecdal, es!.atllin .que a Fron<;D: : , ;8(1 d>V1d1da em 
di•trietos de 150,000 he.hitaDtes, teodo. cada om oen re
rref011t:u>te. 

• A democrnci:> 'lUer uuir, c o roder quer d;yidir! 
Elle quer -dividir por pariátas beriditarios .•.• Elle 
quer 4lvi<Ür por uma e1ei~iio, restrictl> a Ulll& .;.rila
i!eirs oligarcll!a eleitoral .•.• > dizia o partido popular 
por um de l!eUS m:ús elcquentcs e sinceroS' org:í<>s. 

E entre nó! , .diz o hour,.do deputado, o parthle> 
liberal quer.a divi~~o em pequenos ci.n:ubs co:no tliila 
b11rreira s03 abu!oOS do pc<!er ! · · . 

Cre;a S. Ex. que roilis facil, mo.is cornmoda assim a 
;nteroeuçün indcbits do. nutoricbdo. •.• . 

o Sn. 1\fun!IBO c .. llros :-Niio apoiado. 

O Sn. Pn!!$ll>llh'Til: - Peço no Sr. dcputndo que •e 
cinja 6. rnnteria ào artigo em discu!-siio. · 

O Sa. Y1n1Aro: - Sr. prc<id.nte, eu estou re.•pon
t:lendo ao honrs.do del'ukdo pcla proviucia do Rio de 
Janeiro. 

O Sa. Pn!:SlD&.~TI! : -llía> e!~c Sr. dtpu.bdo di~cutia 
então o urt. l". e ngora Lr.lt!l.·>e do nrt. 2··; o Sr. de-· 
puta.do S:l!XlpBio Vianna tam'bem qui:z; fnllar ..<tbre a. 
materin d&quelle .m.ig<>, porem eu 11iio o permitti. NiLO 
ro~so, pois, conoentit ~gora <;u!'- o l:.r. depuudo o íaça. 

o s~ V!IU-'TO : - Bom·: pa..<Mtci a outra r~z:io qne 
tenho p:I.I'S coml>Mer ns .projlO'içües do h onrado depu
tado pela ·provinda do Rio de Janeiro. Y. Ex. compre
hende ql!e, reipoDdendo a e> te lllu~tre depatlido, o meu 
discurso nií') ptxlo ,·er•ar '""ão $Obre n> propos!çües que 
eJle houtem apresentou. UD. C!IU, ao contrUJ.O eu niio 
uoarin da pa)nvra. 

O Sa. MnTiNao CA.:vPos·: -No priaC'ipio estove dis
cutindo em geral; ngora, üc, estâ. tratan.io do artigo. 

O Sn. Y••uTo . - Sempre t enho discutido dct1tro da 
ot tleru. Serei breve, e sompre ligll.<l.o i letra do regi-
lllCllto. . 

O Se. 1J!An'l"l"ao C .. lll>Os: - Conrormo o r;eu cos-
tunl<l> • 

O Sn. Vn.JATO: - :l!uito obrigaào. 
o alnrgllm~nto elos circul<>~, o llquollaa mcwdaa que 

vem csar~àru; co nrt. 2- em di&eus&iio, lliCdid.ra pi'CVQll
tivas e coercitlçM da fraudo, siio umn V!UltP~m em 
f,wor do proj~eto de que trntrun<>o, ~iio um melborll.
monto que uos trnz a reforma. eleitoral. 

Antig .. mcnto, qu!Llldo ll eldçüo •o !azi:\ por provin
clM, ns fraudes crlio rnab dirliculto~ae~ com a r.rt'11çlio 
dos cireuloi, clla• torn:\riio-tc rnais fnccla ; o & niio >Cr 
n mcdidll que •c <li como rcmedio n t:llliOt mdllfl, QJal:.O 
fraucle• <'Olltillun•·!iu o. oer !acei•, fc multlJ>Iicllriiio, o 
tivemo~ rnai bofl& prov111 dino nn• ul\imu olciçllc!l. 
Qunnto mnis cretco n zona eleitoral, lll.llis diOidl ~ 
tOo"niL n. Ín:.cn>ençiio do po.lcr. 

O honr~do dcputndo !ez m~ 11uando cen• uroc o ga
bincto )'Or n~cit:tr <»tll parto d:>. reforma; d.e"ia antes 
tecer-lho c1ogir•, )lotqac é um meio ••~uro para. diffi.
cultnr lU! ftnu<lc• que ·~ olcr:i~ com Q lc> dos circnlos. 

O a.rt. 2", em di!caú uo, condcm~ n w; eleiçWs dupl .. , 
e quer quo •ejt.o npprovadas •ómen~ nq1;1~1las gue forem 
ieitas DO lnga.r dest!nado p•rn cs•o fim, e presididas 
pcla antorid.ãdc competente, além de outras di!p<>~içoos •. 

O art. 2• por provi dencia de s;rande utilidá~ e ele 
ínnegavel ei:felto, toma impo~•içe\ o cc.nbecimcntn 'dr.s 

· eleiçües dos cllU<igic.s, afim do evlt:lr qualq11er· combi
n •ç;io, multiplieru~do-os. Como, poi• , o honradC. depu
tndo ceDOllra " reforwa ac:nal, <: diz o.u<; ella.vai fúer 
revh"Ct' C&$ll8 fraudes e ~r as duplicata&, ·que •e deríio 
em tiio hlrga =~a. na e:eiçiio pelos círcu105 que· n6s 
condemn:nnos t · . · · 

S. EL não !ó a!linn.a nm.a proposlçiío !neneta, como 
aiz que o ministeri<> quer e de...<ej & a c::ontin~o dll$ 
actns !alsa1. · · 

O milÜl!terio niío :IC!llta o abusivo pTO!!eguimento das 
aet."li fal.aas, nem S. Ex. podia lanç:u- ç prcmrr uta pro
J"''i~üo. O honrado deputado !ez lima lo» :;a' hlsto~. 
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·dos abuso,; eleit.oraes 'do pa .. aao, mas fslt.on ahi á 
exactidiio historia; ~ara üz.er uma. hi€toria. fiel do 
processo defeituoso dus clei<;i)es P'''"ad:» de-ve:ia de
morar-se Illai~ algum tempo na. .Uti.!lla. eleiçiio qué >e 
deu, ordenada pela M do~ cireulos; @.t;iO verill qne os 
ab<~Sos subiruo de ponto; que ahi appa.rectrão (leto• 
qne n!Ulca forão sonhados pelo antigo systema con
de=ado; e ~st'artc cbegaris. oertnmente ·á. con'lie""o 
de que o art. 2"' com suas ~ro~idencias• deveria ser "1>
provndo, ~ o· •ystomu da eletção de dreul.osreprova<lo •.•• 

O ~a. llúaTtNilo C.L!!:P<>S ,_ Outras providencias po
deritio o!fcrccer-.se; gor.ém a comrniss:<o rejeitou. até.,.. 
111edid:1• que o Sr. ::;ergio p.e Macedo propoz. O nnbre 
depu!o.do est~ nrgumentundo C<>ntrn o parecer da eo:n
n:u~s:Jo. 

O S11 VuuATo (para o Sr. presuuntc) :-Permitt!L· 
me Y. Ex. quo respor.da a e;te aparte do nobre depu-
~~ ·. 

O honrndo Sr. Sctgio d~ M"""do ap~~'otlton t.m pro
jecto de reforma eleitoral ; este projoe-.o. foi :o. urna 

·ccm.müssüo -que ~ormulou. suas emeud~ de llum<Jbia. 
·CO:>l o go•"emo imperial. 
O~a- M.mi~M CA.,l'DS:-Rcjeitou todas as me-

didos qne havi~ de .,nelhor no projecto. _ 

O Sn. YnuA.TO : - Nlo rejeitou todns .,.:S medidas, 
ni!o houve <eníio s rcjeiçiio de :U~Jnas cousas pouco . 
e_sgenciacs; houve aceit3yiío da mMida principal, que é 
o u!Ugamerito dos cireulo:.. A cammiss:ío disc:ordaya. 
ns.sitr,, não com o ga.biuc::te~ ma~ ·com o h(}nr.ll.do atttor 
dó ptojeeto primo~diul, e e~t!t di!:c:ord~ndn. me~nia n.ão 
e~~ no ponto prio.~ip~l, mas fobr~ pontos que t1ão int~
rMSllVÕ.o tau.to, e que julgou niio preaucherern -plena
taa.J.ncutc ó fim que s com missão e o governo tiublo em 
•i3ta, que era a perfei~:Co do proce;so eleitoral. 
. O :Sn." MAft"riNSO CA>~Pas: -O f:..n unico era a e~
ttne~ d<:>s cireulo• ; tuediú.as p~h. a m~rnlidn.de da 
eleil"io fo~iio toJas rcjcitnd:l.S- · 

O Sn. YuuATO:- :Mx.'l este fim é por excellenel:t 
meio quo tende 3. moralifnr u ehiç:.o. Scnhurc•, a 
p:r:atica. nos mo~tl'ou que _os nbusos crcsciiio coru a. lei 
il<>9 c:i~eulos, quo clle• tomir~o muito mQior ''tuto, qnc 
as fraudes crüo ínais ~accis •.••• 

O So.. MAnTJ~I!o CASPas : - Yiio ser mo.is allme~o
sns se por c9la!Xlidotde a lei p~sõnr. I::u~ii.o as o.<:tn.o> em 
brnneo, os ~onchavos ~ cse~iptllr:l..!l vüo set "- regr<J. de 
t<>d>< n ~leiçiio por toda " parte. 

O s,.. V J P.I;I.TO : - Com n reforma eleitor~! nõ<o se 
· tc"·e em· vista proteger 05 a.migos, como in3inaOl\ o 

honrodo d~puca.do. · 

O Sa. !>huTJSoo CAuos; - Nãc disse is ta. 

O Sn. VnuA.To: - Se niõ11 diaM isto, deixo do dizPr 
tudo suanto ten~ÍOMVO. sohrc este po:ito ; c:roio mesmo 
qu<: I·. I::x. não quiz Ul';lliÇ3r •emclb:llltc proposiç.ão ; 
ncei~o, pois, a sua d.ec1nraçiio, de quo com o projccto 
cl~itornl o p;ablneto·nr.o 4LU&r proteger amigos, m~.; sim 
a mo'tlllldnâ.o em todo so11 vigor e em acto tiio •olemnc. 

Tal é a fo"\"' do. roprovaçiio que vetn da pa~tc do no
brn· dep11tado. contra n reforma eleitoral qa<> avauçou a 
••gnlntc propooi""'o -a eleiçiio. de circa!~s ~~m :1 •ua 
luta do br:tço ~ br:tÇo é ·repro1-nd:l s~mente p~r nqtlcllcs 
qne entendem que devem ser d&putados por nomea<;iio 
do governo ••••• 

O Sll. lfAilTINHO CA.:>tPoS : -Não ~ ~o<Sh·el que eu 
dissc~st: Lsto a~im t.Jo fr-.a.Ilcamente; com a.lgn.m di~far
""• tairno dbses:;e. 

·O Sa. Vtua.ro: - S. E". 1;. wbl<lmodo injusto 
dizendo isto, por'l,ue mais h.eilmente _poderiA al~e.:n 
dizer qt>.e a.lnca de b'raçoo a l>rn~ é ac<!lta .por aquclles 
que &úmeute neU..· confiiio, e niio no·merecimcnto pro
prio, :ua.·cxcelleacia. de 5tmS idéas politicas. 

O lavor n amlgos é roa i& facil de dar-se Wt cleiçii~ 
. por circnloe do que na eleição soglllldo a re!orma qlie 
se <lacute •••• 

O Sa. PBbtllEKTE:--' Niio se trata m~i$ Jesta qu!S
··t<io; qu~ e•t:í. ve:>cid& ; •6 na terceira dl!ICaosiio é qne 
podeUI ter lug:tr as ob!er~s<;ões do cobre deputado -

0 S&. l!.U.TUiliO c_.,.I'OS :-E 11. hora está <la<Ít. 

O S~t. Pum>,.,'TE :-Não csbi ~ a n~gencin foi pal":L 
se trat!U' desta materis. dnrante toda a sessão. 

o Sn. v; .. U,TO·,:....:_Qull.lld" vim á tribuna: sappu:z q_ue 
me era dado tespon~~ a toilas a.; proposiç'les do h(m
rndo deputndo pelo Rio .de Janeiro. Vinh:i e=. eite 
p~opasito, porque .me pnr~cia justo que estns propo•i~ 
n:io fie-assem sem_ sc:r rt:bs.tid.as) impugna~, \'Í~~o 
wmo o honudo m~mbro j~1gava que e !las •crvi:io p:ua 
oondemnaçiio cfoprojeeto; m._., co= S. E:<. dl<: que 
não rue é dndo entrar em semelhante di.<~:UJ!Siio. 
deixnrei outras proposiyves sem resposta. Tambem 
niio trat~~i do art. 2' como querem , P<>rquo o hon
rado deput1ldO q~~ndo discntio e•sa m"tcria não tocou 
em muita cousa <}Ue c~m raziio se pudesse dizer que 
respBita.va a. este artigo. 

O S11.. !ruTz:<s:o CAMPOS: - N:-o apohdo; nüo f aliei 
de outra cousa. 

O Sli.. Vnuuo :-Limitada a di;cus:;Zio para mim . a 
este pont<>' dio[>eni!O-llle de d1zer 'lu•nto podiÕ' em res-
posta no hoorado deputndo ; ;níio me· resta outro meio 
seniio cleb;:ar. a tril}u:..o., e giDltdor-rue para a tercelra 
discussiio, ~o me C<Ju1)er s. pa\s:.,ra. . . · -

Mols, ~roce<lendo desb. fórmo, espe<o . de Y. Exc. o 
tnesm.•) rl~or par.:l corn a.quellCi que ;ne s·uccedcrem_ ~Hl-

• tribuna; e>pero q'.!e V. E"- f~a com que elles discut!ív 
sómente o art. 2 ... (Apoiados~ muilo bem1 mui!(} bem.) 

O !l!lr. Fra;lCI> ole hlmeld:o :-Sr. presi<knte, 
toma11da a palavra d.erois do nolm\ de?ut,do pelo Han
nhi!o, tenho nece~sidsde de-- r~ ... ponde r a nlgam~ d.::ts 
prO('OSÍÇÓOS q_ne ;>Or cJle forão Q\'Cntnrad,as hapvueO. 

Prooeclendo dcsta·n:t:u>cira, creio que c\'ltiU'ei qu~ 
V. 'Ex. me chnme ó. ordem, por'iuonto •ó re~~~onderei 
áq uillo qne di-.e o nobre dep_utado, ••m que V. Ex • 
tol!Lbc:n o cham..sse 9. ordem .. E~itarei da mesma fót":n<l 
qualquer CcllStLra. da maiori:t, potque re.õpo:~dendo 
a urn dos membros da mesma. maioria, ao que elle 
julgon e. proposito discutir~ u~() pos!o ineotrer·;na. cen
sum de querer protelar ~ discus;iio ... E devo M,ui fnmr 
uoca decisração Eiaeera tmtes de cnc6t~r -a presente 
discns:síio. 

1\Jcm.bro da. cpj!osiyiio, r~onbeço que os Dt:.ssos dh-el
tos têm um circulo traçodo ; eahit de• te circolo ~o é 
dado a deputado alg11m. Dentro deste circulo pc>demo• 
defen~r tod:J.s as nos~:1s idé~s e todos os :>.ossos priru:i
pios, ru;sim como ctmsnrar todos os actos do go1·erno. 
Portanto, membro da opposi.;-~o, apro'icito o. oceasiãv 
para decl:m1r que cU:>. n~o quer p,rotelar n:; díscu.•(íe;. 
DUo <{Uer nuUllicã:r as ·vistas, ns. tdén.s, os principi~s ela 
maiorin c do gove. :c ?; ~lo contrario, c uecessnrio q,u~ 
:t c.p~osição, mostrflndo o erro, e u~r. oodendo elita .. .o. 
deixe que n$ pealiS f11turo.s redião sohrc o& verdadeiro• 
culpados-

O go•arno ~ necmpanhlldo do ttm'n grand~ malorill: 
o•t11. maioria estA eonstnntcmccte armndn do u.rbitrio 
de pr-Incipl~r ou a.e!thflr tod~& n~ d~!.C'US804!5 ; "~ (\lll!r 
acabnr, propõe o on('Crt'llm~nto, é maioria, u eorn n w
tnçijo decide n. qúe•ti'.o; se quer principinr, propõe ur-
geucia e a decide do mesmo n:.:>oiu. . _ 

Portanto , com tiio poderoWl Jcoos de ~>eçilo cst•o 
lhTe$ os movimentos do go·;crL) < sua mato rio.~ ~ 
nada conreguirem, cnlpcm-s~ !l si mesmos, mns nuuc":t 
se qneb<em da op;,>Osição. · 

Se reconheço qne a O[>pcsiçiio de>"e -!PTD.r dentro do 
circulo que lhe é tr~ç~da !"'TO· o de.sempe11ho de HUI$ 
impo•·tante• funcções, n~o posso tambetn dei>:nr Je 
adwíra-r-me todas a~ v.ez.cs. que a maioria por -um de 
•eus membws pr<>cnra abu~ar~ da fraqueza da o~"t>c·~
çiio, ou !uz~r parada do :u:b•tno q:re !he confere o ~g>.
mento. Digo .abUS3~,_ por11u~ ~~ S>do p~axc ~u--oe 
r-referenda ou ~elll na oteâS>~O de man:ar·S<! a O<
. dem do dia UR. ~esperll d:l oossíio. Tem-se ob!ervado 
nesta cn.m~a que é eutiio quij se P"de que e>!(!. ou 
Aqnella mA teria ptefira a outras. .. Mas. desde que •e. 
.Lis4;na taf.ou ttil ordem do dia, é· s.bllsu da íor,:~
=marlcn--podir, 110 ~it-J>e-IH>e!HO, urgeacia · ~·r• a 
.iiseassii.o ~ UI'J>""1!Iltro ptoject<> ou medida, ali$< im
portWlte. Po" tal· nrte nmlt qaestiio ·que •e ove.!lt!ra n<> 
~aboado pq,ado, o.ue fót"l mesmo >n$Cltoda por um 
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uobr<!: depnte.do que n~o ·é <h oppcs;çio, que !õra. dis
. cntidll ainda por outro digno membro da maioria, foi 
Illorta hQje, no tlllÍCO dia que tinlulmos para discuti-la ! 
Ora., se os sabbado• nio s~o &.tim.dos p:>n. e.s:~S·a;..
cu.sões, algumas dasqMes sii~ ímportlulti•simas, diga
ee_ e<>lll franqn':%9.. decl>lre-;;e na vespera qM nclles ·~ 
.n•o trt.tuá nllUS de -reqnerunentGs ; ·mmHL~<> tomem a 
OJ?(>OSiçiio de sorpreza, fazendo-~ __prepll.r!l.r ps.ra umn 
a,scn..,!io, á qn:U •e prefira outra.. Este al;.uso de forya 
e.~ nõ.o p6do. deU<<~r de prejudicar ba;tu.nt~os cre
ditoo da tiiJUorio.. 

Feita.~~ estias ob•=çõe•, passo a considerar aõ idéas 
couli~ na art. 2·, qne ""disc"uw. Mu •endo e. te a:r
tigo ~de um projecto, .endo um complement<J de 
uma ldéa g.,-a.J, creio q ne posso encom-lo debais:o deste 
J!Onto de villt&, e pnra comprehender as id~ ""l"lCÍ.•es 
do art_ ~ jogar ro~ essa idéa geral do projeoto. Do 
cant:rarw niio pooere1 mostrsr cllbalmente os grandes 
inCon'Venientea destas m.ed.idas cspeciaes, vl~to (.ômo 
.v.i;o poderei "!'<&entllr <> nexo ou deshsnnonia. q~;.e ha 
eotre ell"" e o. idés geral. 
·No projecto ba. .luas idés~ cnpitne•'· <) al"T!Jarnento 

do:. cii:cul.os, e o e•t~•itc:muuo dos collegios. (Ri,atlru.) 
Ap~ estas idélls, o seu nbsurdo fic:t desde logo 
d=.nstn.do, porque o que se qu~ria. con.~guir com a 
primeira e repellido pela segunda. 

~iio entrarei na questão· do alargamento doo cir-.. 
cnlos. · .... . . . 
• O S11. PeSlo~nE:- O Sr. deputnào já íollou ;;obre 
ato. 

O Sa- Fn~~co DE .A L!II:EIDJ.:- E ainda nüo rcsPQn
àeriío aos ponto' e>~pitaes do meu discurso nesta ma-
teria. . 

Ao· xne-mo temp~ que •• "-pre>enta " ;a .;a de ll.l.-tr
ga>nento dos circulos para resu..:itllr a 0 pürll.o qne 
e•tá., dium, morta, é •ingul.A:t qne se decrete uma 
outra idéa iDtciramente opposta, a do e•treitmuCllto 
cios coUegios aleitóraes, tnlvell inspirada JX>I" mesma 
razão. de garantir a liberdade e a monife~o da 
mes01a opini.iio por um methodo diver~o. 

Xíio .é ·preciso mai• do que citllr el'tas idé.as para rc
QOnbeecr todo o seu absurdo; porque ee noo collegios 
t.>leitorar.s •e podem Jlll\llifestar t<xlas as idéas, apezsr 
de·~a.ds. vez mn.is circumserlptos, com mnito mais ra
:tiiO e.on. mallifesbç."o se !.l.~i .. nos o.ctu:tes districtoo 

. ctíj_:& eircnn:u~nipçi1o -é muito maior. ' 
·· Eu n~o quizera COl)trnriar o descj o que mosm. o 
Sr~ presidente, de que .eu frise unicamente a di~ssiio 
~bre o art. 2.• Dou ttssim uma pro~a de '1UC: a opposi
çiio apenas proonra. xn•oifesta~ as •uu& idéas c justific.~
la&, e, oomo eon~equencia DGCc~aria, provar que são 
ellas as m:>is propriu ao beJn reo.l do paiz. 

Por este m<>do respolldo .w nobre depntaclc que m~ 
pr~deu, que disse que a opposi~o nüo rem, quer cen

. ~nrado oa actos" <lo gabinete, quer justificado suns 
idhts. 

Parece (lue n opposição não tetn feito outra cous:~ 
desde que >e re...,I<Ju ne•tn. ""'" mais ou menos forte ; 
·de•envoh iJamente. A oppo~i<;iio tem censurado ·muitoo 
ac".os do governo, o ba de eontinll:lr o. censura-los. Não 
ae ronsuma o nvbrc deputado; ha. de .-er esses a.ct.os per
feit:uDellte dj,;eutidos no &eU lup;ar competente, nos or
·~mentos. Petlllitt.o. o .:obre deputado e "" seus culle~as 
datnaioriu discm""o hrga, e rerá. co.!" que dese:>~l
vímeJlto se f..ra & analy!'€ dos act<Jt do gabinete. 

Ail:>d:\ antes, porém,de cbe;tar e~sa oecssií>o opportn. 
na, a. oppo•iç:>o n~o se tetn descnidado Je censurar os 
=actos~ os ptincipios~ rus vistas à.e gabil.a.ete, e hn. m05 .. 

tra'"J.o portanto c;.uaes são "" suas idé:.s. Ainda houacm 
.ouv!motnun discurso em. contrario ~s idãas d.a oppo~;iç:;io 
a respeito da irre•poD!!llbilidnde dos ...,tos do poder 
:rooder:ldor. 

·Admiro-me de que o nDbre deputado (o.~e quem fi
:zesoe t!SII& observE~<>, a qual :nilo devia. partir de um 
membro · da. :maioria. Noto11 o nobro deputado que a 
<lp!)Osiç.iio · Dia lia cen•W'ado o• netos do l!lini.!terio; 
zolBlmente é para ciWSar extrnnl1cza semelbnnte propo-
sç.ílCl! • 

·O Sn. Y lftUTO : - V. E:~:. Cllga:c.a•!e; en niio o:lisre i.<to. . ... 

O SI\, Ft..\."'C~ ,.,. ALliEID .•• ~Nesta mesma sessão 
a opposiçíio tem sido c<>llliider:<k core.o exageraàa por 
ter ·censurado o governo. . 

Qwwao pe)aprimeiravellobti':G a pal11vra, apressei-me·· 
em tocar em· alguns actos do gm.·erno, ~obre os q_ua~s 
discorri em these; em occasi.1o op;>ortnna. 1\Cli de apre
ci" -los desenvolvido.mente e " muitos outro•. Os de 
mais mentbros da oppo•iç~o tem procedido da mesma 
lll~4.. "" . 

O Sa. VraaTo:- V. Ex. e;tá. eu)!;anado; o qoo en. 
~ foi que a opposiçúo niio tem apresentado as suas 
irléas.. 

O 5a. Fa.t~co Dll AlXEJDA :- Nno te!Do< feito outra 
cousa. Por esta occasino, Sr. presideDte, V. Ex. per
mittiró. que eu cite um faeto <pte n:to p6de deixar de ser 
lisongeiru P'"'" nós todo•. 

A opposrçiio tem ~Ill'ura.do os neto• do go..-erno; a 
oppos;içiio . tem p?Ocm'ado sn•tentnr na tribnn:~o o~ se'Qs . 
pnncipios até que ,·enbo. a rolha tolher este di.,ito ; 
n;n$ ella s~ tem mostrado tão moderada, tiio urbana., 
<I.Ue é facto N<:Onhecido por tod.o~ que winn a maior 
boohomin entre os membros da opposiçãQ e o~ an:igos 
do gabiDete, o ~tne pro;· a que a luta. tem ~ido collocada 
no terrooo d~s rdéas, couse-nando-se no clllllp? em que · · 
os prineipios siio elucid:ldo" com a maior oerenidade.. 
Este rerultado é devido em grande parte :1. opposição, 
que é quem romr>e os dêba:e.·, e determina o• pontos . 
em que se h~o de enC<lntru o• combatentes : é a. mais 
irreirag~>ovel prova de que a oppa.iç~o comprohendc o . 
•cu rapel, e .• e e!lforça pm:e. que ns di•cus>ÔC5 não.., . 
"fastem do seu verdadeiro posto de ncção. 

Niio s(l se tem obs•~ado este facto como é de espe
ra~ que elle con";inue, porque no• todos ~ornes os que · 
devemos dar o primeiro exemplo de moderaçiio, ·de hom 
!\enso, de juizo, de cireurosrecçiio. Qum~tomais renhida. 
f{ir a ·lnta., tanro melhores ser:ii> os oens r~ultados, e·· 
tamo mais aptecindo. o ganho du ca=a, quer pela 
maioria, <J.Der pela opposiç;o, qnawlo .\'enter a raziio . 
fria., a Tdle~o escl:lreeidn. 

E llote V. E:.. que neste pr~ditnento da opposiç~o
entra tn.nta forya de vontade, quanto niio dovem os llO·· 
bres de;mtados e5tar esquecidos de que qllllsi ee111pm o .. 
fnror dn Juta está na proporção o o menor numero dos 
cnmpeões. Qun.ndo os campos são iguaeto, os combateu
tl)S em numero equilibrado, póde a luta ser moderada, 
J:O>que o• esforços p:~ra o triutnpho niio são túo grandes; 
mas q=do é nma pequena yatrnlha, qne tem de oom
b~ter uma gr:.llde m.oiorio., e :nccessuio muita forçu. de . 
vontade da parte da mesma ,.a.tra1ha para smtentar a. 
moderação e o socego dç ~pirito. ' 

Port&nto,como é que o nobre de~t:ldo, 9.us teJn obser
vada 8 marcbs dllS di=süe•, é o ]>rime>N que vem á. 
""marn. dize!- qui! Q oppo.iç.1o níio tem cumprido com o 
seu dever1 Nós niio. &pomos do quadrllMer9. 

O Sn.. AaEunuo nl: Barro: - Apoiado; fu muitA 
ült.a o qtt!WriU..tero. • 

O Sa. FruNco li E .ALsErn.l: - E' verdade ; e con•e· 
gui!!temente, mesmo porque nio di•pômos do quadrila· 
-::..ro, é que nõo queremos •nst<mtar b~r.alha em urn c:~m
po inconveniento, quo )'t'Gtcl.'lria as di.scu.oões. {Ápoia
do•)· Os membros dA ~trnlba ~dado prov<~S exube
rr:nteg a: ,ue. querem discutir e nZo ~rotelar, porque· 
nao é prrvilegw no,..o o de entrar nas diseus>õe$ arma
dos svm®t<: da facilidade de decl:lmar. 

Sr. presidente, :. . mesma confusão que notAmos na 
votação do art. 1• deste proíecto nota-se com maü! 
raz:io n:IS disposições do o.rt- 2" ; c daqni deduzo :tma. 
con•equencia n"'="""ll{Ía, e é. qne ainda o l)Overno n<lo 
põcie reunir todaasusmaioriAem nm !l6 pnu~o, por 
"""que se por umla.loperlilb011o projecto do gnbmetc de 
12 de Deocmb'I'O, po<' outro oonoon-eu pólra 8 uomeaçüo 
dn.11ma oomm.isoiio e>J>eCial, cujo parecer em pontos im
port:m- prejudica cowplct=ente Wl <llipo•içi)cs do 
memro pro;~. . 
Es~ confnsiio-jâ nüo nOi de\-e admirar.; 'l factodo

p:abinete n"-o apresentar um projocto ,;eu e perfilhar um 
filho allicio ; o facto do gsllincte não querer du a. sna 
opb:üiio da6nitivll sobre a importancia e gn•ridade d2. 
mllteri~, pro•iio .quet.iõo eont&va oolD ê&&<!Ji..IW!igl)l, «>mo 
d<!p<)is contava "nobre depntado pelo Rio de J:weiro, 
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quando em opposi~o ao ~r. ministro do imperio, llpe2&.r 
de rer memllro da maioria, nos disseque a questão era, 
41 niio podia deixar de ..,r de gabi!lete. 

O .correr dos tempos, as """""""~.,., ao oombi=
ções, etc.,. tudo concorreu pua qne ·de um& maDeira 
CJ.Ual'l,nor se procurw;se reunir os amigo• no pe:>'sll.ll>ento 
do go•enio; mas em fim foi po.,h·el eomegui-lo ~ .A 
'VO~ç.jo do art. 1" demonstrou chu:amoote q,ue niio. 
E, cousa para ser Dota<!:., considerado e~;te projecto 
como uma questiio de gabinete, como di•"'l o nobre 
d"Putooo pclõ Rio de Janeiro, aindn. na.q1lcll~ pontos 
~s· importantes, como sd.o .os das inc_o.omp&t.ibilid.ad~~, 
VlnlOS até que os proprios ministros •ot:ir~o em •entido 
<>~to entre si ~ ! 
_- _O Sr. ministro do impcrio votou de ume fórm:!. re
Jelt_and? ~fíumns incompatibilidades, e ? Sr •. ministro 
<!a JUSt>ç:> cte outra awrovando-as: A. VISta distO, como 
.,..,. de esperar, dividio-sa o. mruoria, e obset"\'&mos que 
a iueompatibilidade dos ionspectores de olfan<Iegas pas
l>Oil com o aulillio dR1J<!<1Uena patnllha. 
. 1::: ~de 9-uc a acçiio posterior ~o. tempo h•< de fazer 

dimmu1r""ta 1mpxes,.:10; os Sn;. rnuustTos hiio d~ eom
Linlll"entre si , e reconhecer a ineoo"<enieneia de virem 
pua a <ttm.arn votar !em ter eombinsdo na· vota:~ão, 
pam convencer a. sna maioria que deve "otnr desb. e 
nüo daquellt> maneira. Jsto, porém, se não deu na vot<l
~o do art. l •, a confusõio p.-.ssou do'campo minis teria.!, 
O) e.palhotJ-se por todo3 os campos da mruocia. . 

.Poaco nos im~r~'l o resultado !inll.l; pouco nos lm
portiio as combuw.çijes postetiorcs; o facto dea-se, e 
<1m uma quesl.Üo importante, em um dos por.tos mais 
~aves deste t>rojecto, o das ioeompatibilidãde!. 
• O miniswno e os ••ui :unigos podem fazer com que 
•goal facto se,. niio dil amanhiia; m,.. ui\o k'm !orça 
'bastante par.. que ellc não •c tivesse dado bontem. 

· O que pro,·a est:>. eonfuslo. senhores, esta divergen~ia 
de idé<>o? Prova que tem aceitado os prill~ipios ""'Pl
UWS do projecto! Niio, prova que ainda niio ~ruo sobre 
elles de accórdo; provs. que logo que ha flllta nos 'hn
lizas, O$ dedicados e~tramalhiio-se, e votiio d!ff'erente
mer~te. 

E•ta confuiüro ninda se reprodn:z mrus frloanta " 
re•peito do art. 2' ; passo "lê-lo para que a camara 
:>.precie as id6.as que nella predomittiio contida.s no pro
jccto, que n.ilo •ó o govm-no romo :l maioria mostr:i.rüo 
4Jno o ~~eeitavilo. D~ Cs$e axtigo; 

~ Os coUegios e\eitoraes oboervariõ no. sua organisa
ção, vcrificaçiio :ie ·poderes de seus membros e votaç.;o, 
D.ll re~;ras fej!;Uintes : · 

c § 1. • Se se apresentar em qualqu« collogio eleito
ral_ :a.aia de 'DmA turma. de aleitore5 pela mesma paro
.,hia , sO ~e: á. admittida a. tomar pute na• tefs<;es pre
JW)Itori31 do collegio aquello. turma cuja eleiyiio ú

. ver &ido feita= matriz on no edilicio desi~o para 
i ulostitui-la. • • · 

Era ~ta idéa cillàeal, senlwres, por lsso que ia ma
ta:- em ncn do~ sen3 meios de maniíastaçlio o.< durlicn
t :u ; e desde que a c•=" tem p•recido reconhecer 
't'lle o projeoto tem ~r fin> purilicar a eleiçiio' 8U e 
<~:u<:to, que " camo.:-a -:em re~heci<l.>, como procurou 
mo1trar o nolire deputado que me }'l"~o, 'l'lle aa du
plicatas hilo de diminuir ou de>ap;nuecer, é claro qae 
a · can~nra tambem reconheceu a séde em que se locali
ro,·iio essas mesma.~~ dur>licatll.S. 

0 S•· Caoz M..,cJUDO:-As do Mar-J.IJ.biio forilo t~do.s 
feitas ""' mat.ri«es e no dia proprio. 

O 811. Fu,.co DE AL!IIEIDA:-J! en ocl.i.se na.pri
meira disc~aiw ; mD Deste ponto passou-se como gato 
por lebre. . 

Note.- •o que p:>m acabar com a~ dnplioat:ls maliio 
oe cit'CIIlos, e logo depois, creio 'l.ue tan>hem par" aeal>ar 
eom as duplicatao, red= os collegi~, e dizem cDm 
n!ania:-eotá diminuido o mal! · 

-Reabncmte · custa a comprehender como hamens tão 
:babei•, _P.~Th!llelltares tiio e:q>erime::t:ldM, che!!:a•.em 
: ligar Méas tão :>ppo•ta.•, e que .Omeate pro:iuzem 
1bsurdos. Digo- :.bsurdoa- porq11e esta lei h a de 
;fieu· llO' no.ooo _.,,.. .. , · ha de htver: quem a estada e 
:meomo a Jl('recie oem a paixõõo do momento, e então 
~ qnt pou~ urão aqucll"" que terão a gloria de 
ltn•er "l"tCZltKo oa melhores principio&; etdo 'IDC!mo 

I 

I 
I 
I 
' I' 

que ~rão os da peq!letm patrulha os que se salvaráõ· 
n~e naufr:igio de pllll~tcs, ainda que m.:recidae 

~d...i.df>nma'tu~a (!mlo)tiverom sid.o&eitu 
na 'IDJltriz, .eri. admi.ttida .. que :tiwr .;ao el6ita no . 
dls. <!.evidam~IlW matcado: se houv<ir..la-.ida !'Obre es"' 
eircumotllilCia, nenhum& da•· mrma• ocrt admittida a 
tolii3Z parte ·nas -.ões prep:.ra.toria.s. A respeito· cio~ 
votos <!01> eleltoreo, quando comorrerem duas ou mal.~ 
turmas, se oblletvarã.· o disposto :oo artigo 71 da lei 
n. 387 de J 9 d$ Agosto de 1846 •. > • 

O § z· trata da me>a interill& qua:n.do •r.~m 
eleitores de llUlis de uma tnnn&, o 3' cl:l dei9>1<> du. 
t:o.mmisi<íes, o 4" do temjl<) da dumç~o dA mM& inte-
rina,. ·O 5" àa. rnbries da>< cedulu, étc. • ·. · 

Ei.s-aqtti IÍs idéos contidas no art. 2' do projecto que 
firr:J. aceito pelo governo. · 

Mas o oue diz a eommi•ailo. rompo• ta de amigo" do · 
governo, que e,&tlldou.e•te projecto, que talvez por .cau
t&a mío· •pre.!CDtuse quer emendas 'luer um JIMJ""to . 
substitmivo, como a1iás pro<-edên o Dobre presiàf!1te 
do conselho no senado na questõ.o b=oa.r,a! ··· 

A <-'Ommissüo di%.' ~ M prorideacias contempladas. nos· 
ti~ t·, 2' • :r do art. 2' Diio. parecem á C>Ommi .. ii.o adop

.taveis oem perigo.. Ella ~ita ~. B.m{lliadoo· O& dio
trictoa cleitoracs, ficnd. " fraude mnito debilitada em 
&uas v~'IIIG de interesSe &~~arehieo. ·Mamto~~b,....e pois O·. 
que ora e:'<iate, até conh~ bem .. natnreoa. a ... me· 
dido~a que convenha s<iopt~.r defmithameute. • · . 

As•im a eommi••iio mo~tra.ra ig1lonmcia das . ver
dadeii'3s cau.sas . das eleições por duplieat:IS: oomo 
pob se quer mstentar o conhecimento a,.... mesmas 
causas para propiir o alargamento dos ciroa\06 ! ' Nüo ~ 
isto provnr e>-ideotemente qne •e ignora aqrullo que ha 
pouco ce deu por eont-idot E se é preciso ..inda 1l1lla 
e:spe•i.encia., como é qtle n~sFe meamD ~gn.pho-- s. 
conuni!siio diz que ti c .. de~>ilil.a<io o principio llilll.l'ehi
co ~ Se ella quer demais = expetiencia pa.n. conhe
cer onde •e locoliso. o pdncir>io anarchico, como di%. q,ae · 
fie~ e\le debilitado ! 

O Sa .. C.uuu~o 1l!.uovu1u. :-Si""'! ••••, ti """ t"'· 
O Sll. FnAl'ICO DE -~Lli&!I>~ : - Passudo ao art. 4 ', 

diz a 'eommis>iio: c Na :ldoj:!Çiio d o § 4.· do mesmo arti
go Dlo •ê a C(Jm.mial';iio nem notnvel vantagem, nem 
lhe descobre inconveniente. ~ . 

O ~ 4t é o seguinte: - • A ni<I8S. interinacontinaaci 
a fllllccion...- até ultimar-•e a -.erlfica.çiio dos pod•res 
dos eleitor~, e dai parecer sobre a-suo. :rregulariJade, e 
outra detres p:u-aexamin!l.r os dip!om"" doscinco mem
bros da 1• conuuisstío: sO depoi• desta ulthnoda é que se
t>rocederi ã formação dn mes" detipítito.. > 
: A eommisoiio fez, t:wú> neste pa.ugrapho como nos 
ontros trcs antecedentês, iicn venladeiro epigtatnmll ao· 
autor do projooto: E o nobre deputado pe1o R>.> de 
Janeiro, que !oi mini•tro do impeno llO gabinete de 12 · 
de De=bto, aceitando esse epigranuna, deu-DOS provo 
de uma. re6ignaçiio ev:uJgoli<:l). pO'rque o aceitou sem 
proferir nlll ai, •em procuur modifica-lo em wn r.ouoo 
ee<;'ller! · 

· Um homem de est:IOo qt~a !~<lOba da deinr 01 eon>e-
lbos da corôa eotfrc quo ama ccmmiwo d-o p:>l"lAmrnto
lhc diga-npre>ent&te~ mna·idéa que uiio tem, nem 
vantf.gCI'II ·nem desvAntagem:- Qual foi poi$ n fim eom 
que o nobre u.-milliotro do· imperio llO~ apresentou. 

·esta. disposiç;o! Porque núo procaron S. Ex. n:~odl
ficaT . a impres•ão caus:lda pelos •cus prop<:i011 &mi
gos da m:lioria? O § 4·, diz; a eommisS:10, ~o é bom
nem m:io, é a consa a mais indi.ffercntc dn mudo~ E . 
h to !e refere a um · proj<!Cto "{>rese:DtMo . por um ex
miniako ae estado q,lie ha muito pauto tempo. de.cen 
do pO:ter! · . 

Sr. prewdente, comprehendo & grando àcdiCIIÇMo llOS 
'parlllnte~>.tos, comp,...bmdo que "' at..td.iLde . .ol~os 
pontos de qruolquer questiio em favor de um pnne>p•o,. 
eomprehendo que .e moditiq'IU!m nouas .. op~ni;:;.,; ero 
qutllt.õea ·IIIICUDdariu ·em beDelicio ·cle·lltll& j;nllde ne
cessidade de nniio, porque · l!b da. tmiiio 'fCm a for
ça, só com alliliio ... p6d& ~; mas.- que ad~
~o ~i '1'té ao pnuto a que chego. a do.nubre o:-lDl• 
ninro do imperio, qua .: dedieaç.' o vá ao po~>to àe vex
drfolbado·..- ramalhete do gab~e de 12 ~e Deum-



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 1910112015 10 05- Página 11 00 13 

í8 SESSÃO ~\l 7 DE JULHO D.E 18<>0. 

bro, e além disto coberto de epigun:nnns, o cpigranun03 
qne não ~ àelxar de ienr o credito de um ho:nern 
do rellesíio, de u m homem de ju~, de um hpmem de 
bom - · de certo nüo comprebeadol · · 

Poia ""te eçi~ma da COlJllUis:,iio n.ão merecia do 
dign<> e.;-mlnutro n111 a!, um quei~nme, e, qunndo 
u~o ee <tUJ!~, 11ma ligeira _e~plicaçii.o ~ . 

Come.so. .quo o nobre el<-mumLro telt'. um~ grande 
idéa. •é u do ilar uma srandeliçiio a e.; ta camsrn. r~ro. 
o nobre .ex-'lllinistro.do imperio e po.r" •eus eollega• da 
f,z~nda e de estrangeiros ho. nrn wunde lim que eu 
louvo; é d ar ama grude liç:..o, é fazer com que a ca
m.ara·qne lhes negára: o •en voto, '1"9 os obri:;ár:o a 
retirax~ do pod.,r, nppl'OYC os. me.•mos projectos, .os 
mc~nnos p ri.nei.pios , a5 mesutas idéa.tõ que rocusár a 
"d.opto.r- Só com tal tim pOde ach nr -se na;~ o el<plicação 
na ~siguaç-lo cv.ngcll~.a do .llo'bre c:~-miuistro do 
itnpetiD.. . _ ~ 

Mas :tinda n••im, p<!rp;unto a S. Ex., niío de"'lria 
ue•~ ~aknlo hnYe~ a miniwa restricçlo~ N.em RO me
DOS o n obre oltpntado d.,•eriR fazer uma &imple~ de

. cllrr:>.çiio, anuis irtn.~te, porem 'lU<> inclui•><: algumA 
expli~ão qa.'! n) ftlturo Etl!va.s~e o feu crcdi_to '! 

O llbb~ d"f'Utado saneuta a$ iolélls •jl10 j ó. •ustentou; 
este projcclo" l.tm legado dc;,;,.do oo gabwct<.: ~ue ... . 
hira d.as ftlch~s . d" vpj>osir"-o. O nobre deputado pelo 
Rio d.c Janeiro, as~tm como o> seus rollegllS de estran
gooi~ e fucnd:~., hão de sustentar o ou.tro legado, a rc
forma banesri~. 

Os >~okeo deputo.dD!' p•oced~m .,m regra, dão .nmo. 
gmnde J.!çi':o, rcpi:o, mH< nZ.o li ymtrulbfi, J><>rque <>st3 
conboccu o logro., c totn<'ln .a :Sua. , ·eraruleir ;t posiçii'>: O ;o 
l)O!tl-e> d t!puta.âo:3. :t.B!:.'ign:lr::o u m1 ~enten~a.. ma.s ess-a. 
·~nt<>nçn llÚO M a, N lllprchcndcr a or>po.;i ç: :i~. 

E !:t& .oocfu! Iio cOn!ltAnte, e~U ·eonfu~o entre m_cm
bros d:1:~â. maioria, e~tl\ con(usfio nas 'VOI&~e~, no.s 
projectos, no$ ps.rBceres da comTL.ifsiio, aindB. se mani 
fe.,ta ru.s e:nend,.. .. este mesmo nrtigo, como ant•s no 
primeiro. . 

Os nobres rnewbros da maiorls conbocião o projccto 
eleitoral do gabiiJcte de 12 de Dezembro, conheciilo o 
~reoer dn com'!Tihf!tO; dc.wiiio, porta.nto~ el<'Olhar, ou en
tre o proJecto pri:nitiYO que iuclu.ia M medidas COiltid~s 
llO$ paragr:>pl.os do art. :t• 1 OU O pm·e lCt d~ COmmi•s,iO 
'i"e r.io querit> o• qn.atro pdmciro; pa<ographos e sú o 
quinto; mas longe . disto, com e>tas du:ts vere<Je•, .a 
ro:tio:-ia ainda a.~sicn estramalbou · !le. . 

1!:\s-'lí].ui uma emendd de uro memhro da maioria, 
que diz : - · So § 1" do ttt. 2', depois do pritn i!iro pe
rioclo que oe.nb~ ua polavra-oub•titni-1&-, diga-w 
pre•idid& peló juiz de pu cow..,eteutc. 

E-.ta opiniiio dé U\11 cW> wem\.>ros ~~ . lllA.ioria de
monstra que a~ me~mo tetllpo que n r:o ac.:itn o ju iz~ 
ds comm~são, i~to é, c;ue não h a ~periencb p:tr.t jul- _ . L. 

. :;ar.chs ~uplic.1ta.., :.<:ta• falsas, ('U)., n iio aceita tan'-
bem · tol qus\ o !lrojédo primiti ro , 1\Cer~soent~-tbe 
algnrns. oou~a ; wao é nots wl que •e encoste !lo projcc-
to pd mitivo, e por ~onsequcnci:l. •c a f"' te do p:u:ecer 
d!. coJDmisE~o, que re · d.elo~c.ju1gs.r m4ia genl.Ü.Úa. lltl 
C$pr&s~o d:\ opini.io do go~:cr.1u. 

Autc> de pa..Ear :i. l~itur" de oCltras cmm,das devo fazer 
uma·obser9>1çll.o. O §~- do ar:. 2 · do projeeto dhpõe o 

1 oeguinte: é Depois de recel:ida.. n:\ mesa e contRdas as 
<club.< • .scrl cnd:t uma dellas rnbriea.da no ~er.o p•ln 
presidl!ltte, 1" ~ccret:trio e I" escrutndor. Proredcr-se
haentíioã "pur~tção, e tinàa esta !erão as ccdn\a.s fecha

. da~ ~~!belo. l""~a sercll:l rernct tid:IS coro a acta da a pu · 
r~o i c:uu:ua m':lnicip:ll d a cabeça .io Ji!lrictc, alim 
de serom e:<:nmJnadas c compan~das com_a crts:~» 

' A commiasiio, tratruldo deste ltlesmo paragrapbo, di:: 
~ . Contéal o § s· uma madida de muito alcance co:>

tr:?. a fi"Bwle. P.ub:iaad:u u li;tn$ c remettidu it ca
matas :.purad<Jru, mtie~~r-•e-h:l beU1 f C) o &paDha
mento dO• votos pela tne!'a dos cullegios eleitoraes foi 
o m .. is •ipcero c leg al. ~ 

Um illuetre mc:nbro às n:uüorla a~re1centou:-• E :l 
diu. cam~, depois do trabalho <JUB MO lhe lnc14!nbe, 
to=~ a goardu a& meoln&l cedulu, a.t.é quo. .. u 
<..-atnara ~ida da validade o~ nullld!ldo du cloiçõo>. » 

Temo• que n nobre c:om~ FOm_ente aclmiltio o 
§ fi• do s rt. 2', C1ljn doutrinA ~nsis"' em enearregtlt n 
l:ll ~ioria d& mesa de r abricar ~ ced'lllss dep~is de a pu-

nda5. e remett~·b• :l. ~=an. municipal para ob,crvar 
oe é.tio ou niio coli.forale$, Tewo>s· depois o addmdutn 
do ·nobre deputado, que m:ut<i:t. sejã<> ellas feel~adu e 
b cudu, at~ que a <:Aln:U'" dos Srs. deputados· tellh:~. 
:tprecilld.o a. C:leiçii.o. • 

Sr. preside.r.te, ,.~~rne que n;;o •e tMe nnmittir' 
semeliantb dontnn!l: chamo :l attet1.9'ic> do~ nobre> 
depotados par>< &ste ponoo c•pital. 

U' ma dA< ~;r andes conqlÜs\&$ dcitor o.cs do n<»oo re·· 
g irnen, ,egundo o proprio · rel"~r da. commiu~o, .S o 
~do do voto: hoJe ulío !< preci•o. a u !gmu cedn
la.o. Port~~<~to, o "'E~o cio ,·oco tem s ido ;egnido pel:~. 
nos•s legi~lo.ção como um& gauntia pela qu11l povos 
:>.li:l.s murto lí,·re~ t êm const!Ultemeute clamado. ll!a.s 
qual é aetu nlmente o processo eleitoral~ Hoje s~o O> 
elelt.ores obrigados a ree<>bcr papel qu3 a m .... lhes for
u&ee. 110 acto dH. eleiç.:lo p~.:r:t C~\·ec seus \"oto1. Per
gunto: remettidn< "' cedulas i camarA, Eca o 11 segredo 
o voto do oleiwr! Em. hora J."tt.o cs~ja. t\~t:ignada n. ee
duln., umn. \'ez . ~ue vai pn.rn a. ca.ma.rlt. mn,1ici.p.al. ~e 
•:.ber:', pela •implcs .inope<"çiio d<t le: r a quem votou e de 
que m~neira •oton. A apuraç~o da cum:Lra <! fei'-:t com 
roda a p~tbiidd:ul.e, e quo.l~uer cidadr,o poder:i. ob•ervar 
" letra do.& cedulss. A que ticc. rcdu~io.!o o ,·oto fecrcto t 
(.4poiodt>.O.) 

E ' e>t:. "monoirll de g :>r:llllir, de guardar uma das 
prontias d:< eleiç .. o.! E' a.•im que .e pro'""" melho
rar nm f;yttema ! 

Se querem que ~ ~onhC!.9~0 os ,·otôs: ~ejUo f raneos: 
p!'escrev~o que · as li•ta~ e:cji'io a5s~gnad:~::.. ·que !Cj:.iü 
puLlie:~.5, n que a t é ~~~ão aftix:ldas em tditae~; m&!-0 
u:io f!r.o(,'nrem-por m.eios in3irce'us chega_r ao mcsmo
re•nltt~do , como n~o p<Jdcr.l. dci"o.r de acontecer re
mette.-.do· se as cedulas :i ~::tu-0~3 muuidp:~l prua serem 
alli euminada<. ~iio ""ri. rre~i•o mo.;s D:>d:i pnra se 
conherer 'iuem ;otou de:t11 ou doquel l:l maneira. 

O nobre deputado '[le\u !l.ab.io., relator da «ommissã<> 
e>pecial, qua foi o primeiro "Ic,·:mb~ sus. brilhante vmo 
n::t sustent2çào d.o prG~~ct.o, e pt.r t::mto do p!lrlc;er da. 
tnJ:!~ton eommhsüo. di~:fe que e::u certos pouto.s ef:a,-à
m~~ mni9 a.dlac.tados do que :l ln<Y!atorrtt : um de!';ses 
pontos citados pelu 11obre dopo.tado foi o segredo do voto 
Ent("etiUlto,_ por um e~quecimec.til 1"e.l1Dlcutc no't:l\·el, o ~ 
r•obre deptttado 'admittío c:~<actamente o paragrapho
do artigo que .-ai feric ~s>c mesm~ >egreao d!l eleiçiio 

Eis-!iqut m ais u mn pro,•a do> i!lconvc:lientes do poncn 
estudo dena medida, e dn CO'!\plet'l de•h""moui& que 
éri$te entre o. g ot"eroo a vs Eeu s ~migó.s d::.. m:üoria. Se 
n :lo ~~ c~tec~:.~ t !io grll.nd.e pref,t:-io ~obre núl, se n os 
dt!i,;;n!=scm elucidar ~te pro; ecto como ellc mcri!ee~ 
continc.ariamos 1\ mostrar t00f'ls o:; dia~ inN)m'cnicn~ 
c a~•urdos d~ •a,nalh~n~c• medi<.l~• -

Pelo ptoee<>o dn lei ~igwte n eatoar<> municipnl r..:io 
iu o pspel.. .. da.. jni•, faz um· pop•l 1""-'-'~~u~ as 
~ua& attrlbuiçõe5 F.C ted.ui~m :\ "'>!l:er\'nr o qua c~tá C:!
c ripto n~s a.çt:1s di)!' e:)negio~. ~f o.f-"'r,a•t~ proje:to dá. :i.. 
~amats. mu.ulcij>:ll o dir~ito d~ entrnr oo nmng:o da qnc.ti
tu? elei toral, de e:mmictar quem 1·oton c de quo m:r.
ueiu,·otou.. 

l'crp:unto ' <> nob re deputndo ~utor do pro;ccto, .os 
honrados mero hNs d~ commi~s~o , c nqu eUes que ndhc
re:n a C! til& idé.as con~idel'\\rüo b~m n• !mude• a . que 
isto pód.e dar lugs.r ~ {Apoiad<».) E >que«>m que ~• ca
tu~a~ má.nirip~c~ e.eralme:nte süo dotninadtts por e!pi
rito de pu:.id.o! 1\ito ,.r_"elll que privão ~!-hn a oppos'iÇÜo 
do direi~~ de inten·ir n~ ~lciçõo, porque tir:ll'li •ujeíta RO 
arbitri<> d o p :!.t;t ido n:t~cedor, rep~entado na .amara 

. m unicipal ~ 
O S-.: . CRcz ãr .. caA.Do : - E' por iH.o ctue àigo que as 

:tl"'c. raçijes de~em ser bc:n in!r..:ccionndA:S ~ mas devem 
ser !atae~ c <leFmitiva~ . · · 

Os. . Fu~co DE A~:.>ttto . .: - Se eu quiz~ levn-c
m•is l•mge Cl e;~alpello da nnalyse no projecto do Sr. 
fto:x-minie:tro do imp~rie. a.~ito pelos 1eu..s h~atnrio~. 
ainda urla de me occupar de muitos outros >ncon•·e
n ienw•. Onde ti ti cuo •yHctna de-liberdade que tlln
ta' orno• &a tem oprego~d) ucsu easn ~ 

O Sa, Pul,.OJ: - , E•t6. C~ll.ando eontr.:z o ,·encido. 

O Sa, i'a•"co 11r. ÂUIS:1'0~ : - O t ;;•, de que trato,.. 
pl'Tiellt-e no llrt. :r, "!~~* 81!fl e:n disnas~o. . 
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SESSIO 1m 7 DE JlJLHO DE. :1860. 79 

O S11.. SEJUõio DE )I AcEDO: - Es..: pmgrapbO'.ji. !oi 
rejeitado, y.orque fazia. parte do art. l'. 

O Sa._ F&.t:N«~ oE AL'"''""" .:_V. Ex.. Sr. F=i
.Jente, fa:z; o favor àe explicar o que ba à e:.te '""peito! 

O s ... P><ulnci.Te : - A commi<siio e11tendeu que o 
:ji 5" elo UTt. 2• do projcctQ · devin. pas•ur paru. o art. 1" i 
"'>oim teve de se-o' votado COII\ o; m.aís 1>...-agr~phos pro . 
lJO!toli peln 'COmm)~üo, e cnt:J.o a carnara rejeitou -o. 
. Mas r-or esta votaçiio I!Jo se deve julgar prejuciWado 
aquelle parngrapho, porque podia a. ~mara. e~ tender 
que e-:.nvjnha conserva-lo romo paragrapbo do 8ft. 2", 
conforme estava no projeeto prinutivo .. 

O Sil. Fu!'<DO DE AurEm.<: -Foi rejeitado o ~ lO 
do pr<;>jecto do. cornmi•siio que tratava desta ma teria; 
m~, como V. E1>. ac~ba de dedara1: q:uc nüe> e• ti p~
judic:uitl, e póde a cnmara ainda reccn.siderm- e; te seu 
!l.Cto, como eu temo mesmo qne TaconFidere outros~ c, 
:nós v<et"eLUO". se tenho ou. n::Io tnnito bO:!!:õ funda;m entos 
pura. fuzcr este juiz.o, -co::J.till:~o nas mesmas o ~ervaç:õ~. 

O S11.. SERGlO I>E M.\CEi>O: - Na tP.rcoira discussiio 
r-Me•er. · 

O Sa. Fn.•:-<co DE AL!Ilt>II>A : - Como elltiio o nobre 
deputa.do, e,.;.-mini>tro dos negocias e<;trlmgeiros do ga
lJinete de 12 de . Dezembro, apresentou uma emc.uda 
ainda accr~ccntando o § 5' do art. 2'? 

O Sn. SEnGto DI:. MA..c:t:.no : - E::;:sa ero.cndn ha <le ser 
Yetirnda. 

O Sn. Fu:seo n'F: .-h"~ru:- Mas oinda n~o ~foi, 
e nós de,.-em.os liquids.r e!'te n~soeio pnra. que nlio se 
diga dcpoio que a opposiçiio •·em aqui declamar, o n<:o 
tratar dJl..os queotões como ellas merecem, porque ainda 
não fe mostrãr-:ia todos os inconvenientes de semelhante 
difposiçiio. I>fas, ~ os nobre> deputados me dizem que 
põde Fer oonsidera.dn prejudicu.1n e>ta doutrina do para
p:rapbo, que póUe mes= sfr rejeitada na ;>• discus!~Ho, 
ded!1Zo eu o seguinte :-o pro:ecto estabelecia um,. doa
trina.,. a., commi8slio, mais infeliz, ainda a aceito11; a 
crun~a a. l'ejeiton, ó Sr. pre.ideuta da ea.mara ni!o a 
julga [>tejudleacl": o nobre deputado pelo ,Rio dQ ·Ja
neiro, pelo tontrario, apresenta nma emellcla contendo a. 
m~ma doutrina, ac:crescentando que as ca.marns tnu
nicipneo guardem '" cedul:JS ate serem deci<lldas a.s 
r.leiçoos por esta cwna~a! N;io ser~ isto prova. frisante 
Jc que reíua. confu~iio no c:unpo un maioria.? 

O Sa. PJ.JU:-<uos d:i. um aparte. 

O ~R. FIU.'"CO DE A.ulstt>.• : - Ao menos torno. li
quido ~·te routo ; :nüo se quer a:. dott~ lcmbradn 

. _..P<!lo.ffigpo i:ir. ex-mb;ti•tro do.iw~eri~ dog&!oill<.tfl"'kr 
---:r2aeuezcmbro no •eu projoct.o prlmitm;., austentu.da 

lltllo acu coUegn, o-digno Sr. ex-ministro dos negados 
e•tmngeiroo, na en1end:l. qne mandou & rn~a, J'&rngra
r•hn uceito pela commissiio (grnnde peccodo !), porque 
<!.!ú: foi o unico artigo qne ella. aceitou, o que demons
tra pelo m."J.lo• que niia pensou bastnnte eobre e.tc ll;l
~umpto! 

Torno liquido que nC.o elevemo~ dcixnr pu.sfar dcs
a~cebidos o»eo a;aques ás ~erdadeiro~ gar .. ntiM ~lei
oo"'e•· Nad\l de dei:tar pa.!;•:o.r ta•• .. uques i!Ob capa; & 
rn-ed~o tirar-lhes a cor-a. e pô-los desearn.'l.dos, parn. quo 
~us autore~, como o nobre ex-ministro do inlperio do 
!!abinetG de 12 de Dezembro, reneguem a patenlidaàe 
J os abando.llem .em oo menos uma simplés Deoi:-. de 
con;ola~o. _ 

Sr. presidente, ni<c est:l demonstrad•, repito, a falta 
de nca.o, a confusii.o entre todos os. amigoS; d.o governo'! 
1tii.o me d:t <!ireito n demonstrnçüo cuidadom o.uenMb? 
de fazer paro. perguntar ao àigno Sr. mini~t:ro d<l im
perio onde est:i. .,..a unidade de '\'ÍSt"-", essa unidade de 
pcn.amento eom que procurou esmagar a (ll!trulb.-. 
qu~U~do lhe .per~mtou -o que querei~, de ond~ 'l'indeo, · 
.com qiU!-me.ios pre~lldeis gove!'llar o pai;z; 1 Pois para 
governar desta .msneirn não p6Je ctualquer ser l~,·ado 
.aos eon~elhos da cori!a! ,No meio desta ronftiJ;i;o geral, 
.Je<.t'l desharmoni14 hs. pof wntura.wgu~ diffie~;Jdâde 
,_.m_ go~orDAr o pa.lz, l'dncit>almente en> <t<ptre• cL. 
el•ifõ<' • . _ • · . .. -. · 

() S11.. M•~•ttllo ));) ·IDn•o cU = np,U.~. 

O s ... FIUl'IOO D~ Au:EtDA.: - Como Y. E,..- m1o · re · 
~cha..a na easa, <e o Sr. presideJ!,te coruentir en ~epe-
tírei o que disse , . . · 

O Sa. Mi~tSTao IJ('I l~Etuo : - EStimurJa. muito • 
O s ... Fauoco ne Auo.~'"' : - P:tm 'l.\10! o Sr, n:i

t>i&tro do impeclo saib• qual é a idéa capital d~ m;,u 
discnrso, recaeitulatei wn bre.,e tuumo o• mell3 a.rgu~ 
men~. 

Principiei por de4u'ar qual c o lugo.r ~onvllniente da . 
opposiçiio ne~ta. o:"" a., mostrei que temos cumprido com 
o no.so. dever Já cemurando os uctos do governo, i á. 
pro<.:urando manife,tar noss•s idéas e opmiões; depob, . 
observtUldo o proCI!dimentQ da maioria, toquei ptr at:
âdetJJr, unico.mer~ro para. n~o p~o:osar de.t:.apercebtda, na 
coníusõio que se coMrn na votnç::o do o.rt, 1" do pro
jecto e ••us paragupboa: cbll.lllei a at~euçlo do go\'erDO 
para. ess~. px-ova. de completa. Ge!:utillio e de&hllmlo
nia que rcin.:.vs. entre o• membro• da maima, pedi 
meomo ao governo que por honra, credito, SQcego d6 · 
e•pirito, e até de consciencia i\g llonrwla maioria, pro
(:Uras!e ligar os ::eus membr:os em um :~:ó lJOnto.de ~at 
em um Eó principio, em nm!\ idéa CDpit:U, para que 
nesta oa&a votas,cm =i!ormement•, pois ob!erv!kmos 
que até os Sn;. ministros Vl)tír1ío difi'ereDtcmentesobrê 
nlgttmJ>s iàé..s do '1-rt. J•, •eudo ate preciso qne .a,pe· 
qu~oa patrnlha concorr.,sé 'om os seus votos para <J.U~ 
pas•a.•em algumas incompatibilidade•~ • · 

UM.!. v o~:- Esti~erão enti:o contradictorios. 

O Sn. FIU:<co PE At.:n:U>A:-Contradioocias! Como!. 
Ji declarAmos Que n::o queremo• iricornpatibi!idades? 

Diga-me V. E~ Sr. prcsider.te, com& maior since
ridade, quando um batal.h'iio cerrodo tem de atacar o 

· inimigo, niio deve haver n~o em todas. as m3.Dolml.s 
desse batalhão! 

U.o!A V01: :-E>s:l. "-pergmo.u_ de..-e ser feita ao Sr. mi
nistro da gnerr11.. 

O Sa- F.U.,.co nE ALllEll>.l.: - Mas urpponha.-•e que 
é urna •itnple• pat~lllh:\. GUé tom de at:i.cP.T: se eUu e•th·er 
unida, certamente ni:o poderá. rc.eistir ao~ ptimeiros tiro~; 
é necesonrio <J.ll.e ... teja ""P"lha.da, e que seja composta. 
quasi toda de anilheiros bem afa•tnol08. :Ei• como proce
deu a. opposiçilo; é por isso que o nobre deputll<lo .!e per
suade que estamos desunidos 1 Ha. ~ande espaç~ entta 
os membros do. O?posi<;M Jl< r formarmos 'llln1!. pequena 
patrulha; ~a.cla um atirn, rr as eiil po~to~ di.lfcrentes uns 
dos outros. 

U><.l 'V o::- S~o sentincllas perolida •• 

o SR. FRA~CO =--Ull~-
-perdidR", m~ o nobre liq>uta.do fab<> que, quando se 
defende, por C!xe-mplo, qúu'lucr earr po de combate, 
um:~ dn.s forç"-' mn.ls vi~?_orosas, netiva< o patriotlcas 
é q·M «>nstit~>e M s()!ltinu.Ja• perdi dO!, r-orqno é d~sn• 
eontin•ll ... que. multo depa!lole c. !ntme de u:.o:a ba.talli~, 
o rcsult:ldo de uma defCI'R. 

Ao:eitumos poi~ a qunlilieaçüo de sent.inel1as t'I'TÜi
da51 porque M lDOII.OS e•tan>o$ c:nca<regndos . ele dar o 
alarma quBndo se pro=a atacar as imtituiçües,, o fu-
turo do paiz. · 

O Sa. PnES•Dl:z<Tfl: - P~o ao n~bre doplltadO qno 
tro.te ds. materia. · 

o Sa. FaANCO D~ ALlltltlA: ~Se não fo!•e o Sr-. mi .. 
ni>tro do imperio pcnir-me a.· reeapitula.Ç:Co do gue -<l'll 
tinha 'dito) ~e. :lU" o foi.~ em as;. interrupçQcs.· do~ di.gn(Js 
membro• do. maioria, eu n~o rolnarin. tanto temro-

Depois de mostr-ar " ronfuoilo d&S ..-o:açõe•, _Cita o 
facto principal d ... incompatibilidade.. ; puguntei e<>IIIO 
era que n Sr~ mini.P.tro do hnp:·rio .votava por um~ ma· 
neira, e o i:ir. ministro da jU>tiça por outra. E_ agora, 
i á que f..Uo em inevmpltibilid&deE, V. Ex. me pe-r
mitta.que abra um parenthesi!l. Os jorn.!!El", dando con
ta deste negocio, lliio tratilo das incompatibillcb.cles dos 
collecrore&'; en desejara o,n.e V. 'E:<. me info~asse,, ~~ 
que·nlio-st:i o quase pas.ou. ers. tal a wnf-rus~o quen .. o 
posso qualific&r n q~e ante-hont4on •~ p~~·'?n _~a.=-. 
mar..: dmejára, digo, qoo V, E"' _mo wfomias~e·o que· 
se deeidio-,. este'"re'peito. : · · 

l' z Sa. Dun-.uo. - v. Es. ficou conf~~Ldido? 
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tiO ~mSSÃO E~l 7 DE JULIJO DF. ~SôO. 

O S11. F!l~Nco DE Au<EIDA, -Fiquei, J>O"iUe nüo 
·csperan ver um phenomeno tão extraordinarion~maio
rio. compv.cta que apoia orninisterio. !lias, Sr. P"""i
dente, V. Ex. t~ela ~ua dema•i:tda bOndade niio m~ [)0-
-<1~ di;rer o qne foi feito de.sa incom11atihilidade! Se 
p~son_ou niio passoa? 

O Sa.. 'PE.E51»l:!ITE :-A nota. que romei, assim como 
·dOus dos Sr.:. secretario.~, foi a ~eguinte :-Da. erne.nda 
·-do Sr. d~putac:iG ~ampaio Yiann"- só oas•ou a pnrte que 
dizia ~peito á incompatibi1id~de ~s iuspectote!t das 
c1Ufaude~··· . 

No d!a eeguinte a cst~ vota).i"io, em nobre depnt:r.do 
pela _provincia que .tambem rep:e;ento fez-me.o f";vor 

-de dizer que eute:nd.ahoverdu'llda a e; te re•peJto, "'O 
é, julgava ter <ido tarubeu> aprrova4n out,-a parte do. 
rnes-mn emenda q uc diúa re'i'peltO n~ ad.ruinistrs.a.on~:~ 

. de mesas de rend:t."i e collectores da! rendas gera~ ou 
provinciae~.. Pr(ICurei, rort:mto) auv[r alguns outrC?'s 
~rs.· deputados que .a~sistiriio ;í votação, porque p~cna 
ter havido engmo da parte da mesa, roas uns d~>sc
r!o-me qnc tinha p:lll>3do e.ta. parte da. emenda, e 
outros (iUC niio lla~ia >ido approvada ..• 

O Sa. F1<>.NCO na Auuru.1.:- E· e~acto. havia essa 
-duvida. · 

O Sa. Pll.~sn:n:~TE:- Já d.i~Ee que ba11ia~ mes n. nota 
que tornei, e que <:"lmbina com 8.!1 quo . tom.ir~o oo Sr•· 
se<:retltrio:;, é que foi rejeitn.J.a a parte da e1nend:1 reta
ti •·e á iucompatíuilidade dos admilliHradores de mesas 

. de rendas e collectore•. Isto meam<> foi consignado na 
acta <!à l'e.'si:io. Poderia ha•·~r al~,,'um engaM;e se 3 mesa 
reconbeccose que hou•·e, nlo teria dmida em Wormar :i 

. ca."'l para que •e elucid:>»~e eõte po!lto, porque o que " 
meoa deseja é (j'olC (ln!V:>.JC'i:l O q_ue >C tiver ~encido. 

P~sso mostrat no nobre deputado a nota quo to1nei 
imme-diatumei!tc u.o neto da. \"Otat;üo~ E" mais "[lrovu.vel 
ter ha~ido enj::m'l cl:t parto d"'-[uelle; que nno tomãriio 
apontamento :ilgum~ att:: porque, pondo-~e 3. ·votos .a.id~:t d:.c. 
incomPntibilidaJe <io& adroini>tr:ldore~ de me,~s de ren

. das e éollectore; em ~eguids.á dos in•peetores das nlfa.nde
gas, foi a re~peito à"" ta que alguns senhurc5 deputados 
reqneri!riio s verificaçi:o da ,·ot:~çlo, o 4.ue não adwitti, 
limit:u>.dQ-Ine apenas a fAzer· contar os ~olôs contra a 
idéa ~ue se havi .. declarado upprov .. da, C<>roo com cffeit~ 
íoi. Ni>~o é q_ue hou,-e alr;umt< coufu.süo por entenderem 
alguns ou:ro~ senhores. deputados qu.e ~c prctcnd.tu. fa
.zer um:.. nova. votaçiio.,. quando o que Ee qued.:1 era con
tar o numero d~Js YOtos daqnellt"'~ q__ue: tinhão ~ido con
tra n idéa proposta, por ser e<>nhec,do o c!os _qne fcriio 
a fawr. 

O Sa. F"~r<co Dt: ALxErD>. • - E>timei lemhrar· me 
-<iellte iucidecte :-S. EJ<: ••. Fem :'ii!de\'. tomar parte nos 
. UóS'eoflleliãf&, V<lO C[ll >oCCOtrO o que tenbo IIS!'everado. 
pois ncaba a~ .!emonstrar que foi tal a con!uoüo que 
algun6 IQ.embro~ a.c:reditãrtio que tinh.a pa!tst\do, f: outros 
.qne niio. P~ m~ que """" ernet~da foi oppromda, 
po"iue me reoor.Jo que dous illuotre, membros <ia maio
tia aclamir~o:-Cocno é que niio querem àppro'"ar a 
•iucornp>~tibilidade dos illspectore,. d~s al!Andéga•, qu:m
d" j• ro:coul!Gci!rão que u• collcctores d•~ino se~ incom• 
pativei:l~ 

L'• Sft- DEFI.'TAI>o:- Equh·oeáruo . .,. 

O S11. F.n.A,:u:o DE ÁLXEJD.._!- &ln.~ m!\S. seudo esta. 
vota~~o p<'t-terior á. ~otaçilo ~obre a lncorn p!ltibiüdude 

• -dos insp«:tores do alfandllgos,•eguind~-se depois ofac:o 
·de l'el1..ll•rer um nobre d.epclado p<Jr ~. Paulo, não a 

· \'"erificaçli.o da ldtima Yotação, w.a.s da penulthna, era 
na.tur ... l q-ue ist(a ohrigu.s.:se u. mesa ~ que n.:1o pre~ta."se 

·10<1& a :mençr.o. Eu cham~ pois a attençii o de V. Ex 
p:ll'a c~tll cbj<'!oto, por i>ro que tah·ez hnj n meio de 

· con.u\lar t1 cawun em occa>íi:o opportun11 úccrca do 
IGIDalbaut~ incidoutc. 

O que 1Í ex~to é ~ue \'. Ex. dedaron que te<eMra 
recla~•; o que oi c:ucta J que 116• todo.""" pcrgun
tllvamo. &e puaou; ou nZ_,, t<>l incompatibtlidade: un• 
dizi.õ? que ~im. e outros que niio, h~via U!%Ul ~onfu>iio 
()DUlpltta ••• __ 

Os .. _ P10.r:m•E~TE'- Confusão :1 e•tc re>pcito~ 

O Sa. FaA.Nco I>EAL.:IlErr>~ ·-. Em.tudo .•.•• 

I. 

o· Sn. Pa.Ul.b~~Tt:~-Hou\'e a1gnmaoonfu:o.Ho,comaj!í.. 
disoe, qtuwdo •e pedia. a rectiticação :i cerca da idó" do. 
incompatibili<l.sde dos inspectores d~ a.l!andegas, por·· 
que uns >enhores a qneriào, e outros a impugn.av:lo ; 
dabi 1'TOveio a. tonfus;io. 

O Sa'. Fu,.co t>e ÂL.U:lDA: - Emfun, V. E,;. deli-, 
berarâ o que fôr tnais justo • 

O S11. PaESJDENTE : - Eu lliio pcseo delibel'llr c-=,. 
~lguma> a c~te respeito. Já. dei ao l1onrado membro as 
informações que pedio ; a neta da sc.SHO respectiva 
foi npprovnda.; '!ualquer qtJ.estiio a este-peito •õ"" po
derá ventiliu- por occasiio da terNira discuss~O do pro
edo. 

O s ... fa.o.Nco "" ÂLIIEIIIA.: --·Ainda q<~e nilo se 
trate di•to em terceira di•cu~•ilo, C!'tamos livres da m
p<>nsabilidode d8s d ""isües da com ara e dn maioria; 
e<atarnos de•te po!ito, rna.s com a rt>poD.:lbilidade da. 
,•ot:u;:õo nada temos, ella é todo. da. maioria. F o~n. 
cll• o que er:tender : se fuer o melhor, proveito seu e d~ 
P"iz; -e ti•er o peior, mal para ella, mal pRra o paiz •.•• 

O Sn. :MA.!ITJNDO C•nos:- Sempre bem p!lra nós ••• • 
o sl\ F .. ~ .. co DE AL>l~!D .. :-~reio que sim ...• 

U Sa. Can:z: M.c ... oo:- O mal paról.o p~niiopóde 
ser rem para ninguem. . 

O Sn.~ FI\A....,co n" ÁLM&lll~L:- ,,.._E~. n~o compro
hetJdeu o aparte do meu. houn.do 3migo. $e a ,·ntaci:o 
fõr má, mal pa.ra o p:tiz, porque nrto ~e att-ende aos sen.s 
in tere» e•, mal para o governo, porque os promoVl!u ; 
ma~ beai pa.ra nOs no •cntido de que fomos os que co
nhecemos o.~ ver..iadeiros intere3~es do p:-~iz:, fomos cs 

· que lhe dcnundimos ~· medi~ qt:c o p~ejudicárao. E• 
ll~~ ~Cntido I<Ue se deve tomar 0 aparte do meu UObro} 
.Amigo. 
· O Sn. (;aoz MACILLDO :-Neste caso cc. quena ser
enganado, CQmtauto que •·iesse b~m ao psi~. 

O SR. Fu:<co n~ AL,-ETD.l:- Sr. pre•idet~te, depoi~ 
d.e moStrar n. eonfuS;!iO que ~ notou na es.ma.r=t na. v-ota
~o do art.]• e feu.~ parn.çrnphn~, ou p~.U-Fei n. pmva.t. que" 
~flta confut'lio se tem constantt:rne.nte ob~entado na en.
n>a~a.. Trou-.:e o projecto 11rimitivo. tr-ouxe a. d~~ra· 
çiio de •er ou mlo que.<tii<) d.e gs.binc~ o pure~:er· d~ 1 

commis,...o, rejeitando os paragraphos de art.~·; d~i .. 
pa....;;Foei a denonstrat' que a- eommi~!õ;iiO tinb:L u.ceJtaà(') 
o § 5", que era o mais prej u~icinl. mais perijt()so, maio; 
contrario :< lihertlade de eleição. Eis em re&umo aquil!c. 
qun tenl10 d.it!l. . · 

r.ra-5, S"t'. pre-o"idente, ~cmo tEnho a.i..nd~ de~ minuto~, 
Y. Ex. h~ de permittir qae me oe<:upe de um \X'Dt') 
Cll!litnl.A cnnfu$lio e tal, a dive•gencia profunda oe ma.
uife<ta por-tiirffi~ó; que eu vi que um dos membro~ da 
rnHioria á que .~e encarr11gou de o demon!iltrar. E par~ 
ciio ir mni~ Jongé', corno jJ• mo,;.tr-ei q_u~ a commis('Uv 
n~it4ra o;Xac-tnrocntc o~ 5"", que mfli~ a.tncn..,·n 'AP. nosjl:as 
liberdaJes de e1eiçiio, vou mostrar que os mem 1ros ~ 
çommis;:ão vi\0 au.cur os direito' inauferiveis d.e•ta. 
camnta. 

Chamo a attenç~o d,,. Srs. deputados. porque ne.te 
ponto não ..-ou fa\l:lr ~~mo "l'Posicioni~ta, m:1.• unioa.
mente t'Omo membro desta. eamara. romo um d:>.quelles 
qne devem velar na J!tllirda do; seus direitos, pot~tl<!." 
~e hoje se fn.z. um ntaque vio1ento á.s nO~tõtts attrihui
çi>e•, e pu.s<~ de!'•perc•bi·lo e're atnç_ua,eSé elleét.tlqc.c 
-r-ai ferir a con~titni~o, nm!lilh;a ~ reprod.w;irà o 
mesmo facto ou 011tro r. ovo, c ~•sim •erem.os despojados 
inteiTame:.nte d~ ·n~::f::.ts mai& importanteS attrlbui~; 
então não teremos direito de vir a esta. camBra recla.mn~ 
contr:~. ah.orpçijes do· poder e>.ecutim. E' pr~i•o pois 
q11e >c couheç11. que &Omos nós a camarn do• dc;>utados 
'l,llC ~band~>n~m~• p~rte da. no••B.ll attribniçõe•, qne 
f!!l.t.:emo:as. mimo stn n;O\~IDo 'ie to elos. o1; ll~$0S direitos,. 
até naq_uillo qne oiiz r•spoito ã. noos» orgoni•açiio. 

c~ncord<>, oenhote6' <).11~ podemos do.r autorisaçõcs 
11l.ft.Í!> ou m.en.o15 lnt:ts ao governo, menos l;l&quillo que 
"" refere 11. orgauioa~ão <à. no>.sa carnara dos d"J>ntados; 
além deita camara ninguem tem <J.ne importar-se e en
..vNer-" n~ nos!a orgiUiif.ru;f\0. Entrei.B.I!to ~t.. llttri
buiçr.o. ·que é e"pl'1li&ll no 11.rt. 97 da constitlliçlío, que 
diz • Uma lei regu1auleutat Alat:<'aráo modo praticada .. 
e lei~~ e o numero· dos deputados relati?tnente li. popt1-

:. ·; 
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lllç;to elo Irnperio ~ ~ isto, que é um..a ···terd.!ule · r~co~~Ú~. 
d9., que é "base d.o. í.ndepondencia da oumw:a, os nobres 
•kj>nto<dos, mernbros da maioria, 08 nobres membro• a.; 
~e>m~:!i~O, os Srs. DW Vielt'a., Fer-reira.· de·_.ttguiar, 
Sar.aiva e Tol't<::&--Hom.ew, apresectüo uma emendi para 
ilUe o go,·erna e!{pt.:ça Q5 regulamentos po.ru :IS clci· 
t,;:õ~s! 

(Ha um apw·:c.) 

Pai• lu d~ h~%1' ~egu mnento a~ lei rcgnh.men~a~ 
O Sa. ~Jr,.rsxao no I~PEB.Io ;_- Regu.lf\_T.il.Cnto ~ con~n. 

muito Uivcr!-a de lei regnlamentar. Admirc.-mc r. u~ 
T. Ex. diga i!:~- (Apoicul r.H.) .. 

O Sa. FRA~co n,; ·AL,.I:ll>.l.: - Peço aos nobres dep<>
~ndos qne nttendllo, po~q.uevouda~ ~esposto. so.tisf:tetorio. 
!~O Sr. mini~tro do imperio. 

S-3 Ee trata Eúrneute ele regula.mcnto 1>un1,. CÀccuyUo 
de lei~ mo~tra- !!o ignorar .a. nossa. le_g:i.5-l.aç.:io, porque 
para is~o n:\o é .preci1;0 dnzo n.utaris9.Çào ;:se por~m Ee: 
~rata de -conc('dcr :J.ttribuiç~es que n[o tem o governo, 
e.~s=t antorh::lç:ãonUo se pódeconccJer porque~. inoon::ti·· 
tucionnl .. 
· Admiro· me tnmhcm d:l:tdmiração que m~stra o nobr<! 

núnistra, e !!~nda mnis G_'G.e S~ E~ .. nos venha dizeL isso, 
qunnd~ <nb~mo~ qu~ " r>rorria lei deixa no govemo a 
:t.ttribuiyüo, n~o de rt!:;ular ::1. e1eiç.::to; m!IS do·c-ompúr .os 
d.istrictcs eleitor~•• l'els retiniüo deotes ou d.n'l.uelks. 

O Sa. M1~1STR.O no I>~•.o:n.m: - A lei de 1855 fez o 
mcsm~, autorisou o governo, 

O SR.. FM~co DE ALXEIDA: - Eu ::tind~ nii:o ~ra 
nascido. 

Esse hcto nfio <tbsolvc <t Y. E" de querer a repro
àucçro.o de 3bu,os tn.cs, que t:wto.:nos t~m prejudicado. 

(Ha <lio<r«>o apartt.1.) 

Sr. presidente, cumpre que os nobres deputados não 
encarem este ponto como ro&tcri!L de opposição, como 
hostili<IM.e M mini~tcrio, porque esse modo de comi
dernr o. q.uest[o p6dc prcjnili=r. 

Pôde ~er que cu e..tcja em e':o, mas u.este assumpto 
procedo ~m prc,~nção do qnolldade alguma. Entendo 
que 'é eonstit:uclonal. e•to. questão do attnbuiçiles 'da 
camara. · Se· o gabiPCtc ttetual para os nobres depu~ 
tados póde fazer bom uso dessa autori~açã~, estiio por 
vc11tnra 9egnros do que Milin proceder,> o gabinete que 
haja. de lhe succeder t Jalgiia ac=do que demos ao 
governo a faculdade de marear ciu.oumsct it>çucs ~ · 

O Sn, Caw: MAca.\ no : - Paro. ÍG&O é qu~ G p~ciso 
~ a auto~iasção. 

O 811. Ful'ico DEAI.llETDA:..:::.l'erguntO:!ênlci dá já. 
esse direito, o qnnl ncho ser !empre nm erro; c nté uma 
in(!Onstitncion~1icl.ad.~, pnrn que es•s antorl~o.çr.o da.ca 
pele: nobre coromi5s_ào pom qne o guvtlrno de regula-
m~to? · . 

O ::;n • . Catz M.•ca...no :~Isto ó cscn~ad.o. 
O Saw Fa.t...sco DE -~.t...YEID_t : -- J!l. eon.f~stlo qu~ 6 

<>s=ado. A que vom semelhante .redundnnoU. no arti
go! :Mas em '-erdade nrro é mdundancin, porqn.o :n~o l'Osro 
conceber que homens illust-rad.os, romo são os ~.-..Dias 
Vieirs, Ferreira de Agui::.r, S:u-:üva ~ Sslles Torres
Bom~ i;;nonssero aquillo que é comezínho c:n direito 
conslatuc1onal. 

O SR. SEtlGJ<' DE MAr.t.:DO : -l!to tem ~ido ~empt·e 
r€produzido = lei;. 

O S11. Fno....'fca DE At~~!DA.! _:. Qol\ imports. que o 
abU!o se tenha ~produzido~ Di!~ ou llio ell~ cessar! 

"Us nobr<ls depntndo~ julglio qua os iUustrel membro> t:a 
commi.s&iío e~nl proecd~rüo de uma m~mcira c>cn! 
sndn, e que pó~ dar wotivo a que al~ (nii.o eu, que 
coJJ.heçG quiUlt.o ~iío i!lu&tmdo~) duv1de dos ~~ L1>-
:nhooiment.oo eln diroito constituciOJtal. . · 
~~te se eu ou oo out.TO ainda mais igno:r:mte 

dos pri.c.cipío• m.Qimentacs :tprescntMsclnO!I s<!mclhan
t~ nsam;:io, v~~se; mns é. p-ua. ~trm:•har que aasim se 
!llqlrim!s$em caractel'é! illttA!rt>.!'., h.omens d~ intellig<m

. cio., dando ao go\-emo o q11.e elle. jé. tem por ditci.to, ou 
:aqnill.o que elle não pód6 ter. ~-~,-"" 

Se a.tten.<l.~~,.'$; dlsposi~o··a que me estou rc
·"-- ···: 

TO:I?:O n·,. 

ferindo, ver-se-ha que n lei .w1o tr:a.tn. a e dar 3.0 govehlo 
os :neios de -resular" -o. exeeuyiio da lei, attribniyiio que 
'4 tem. O que se quer é conceder ·lhe t<ldo . o. :J.Ibitrio 
.a.té para fa.z:er nm01. lei no~a., co:nu St'· tem· <ll>~ervado 
em :;)Uti'aEi occa.slõt>s .. 

Sr. pre>idente, quando vemos que aiud~ no e>;crcicio 
dessn n~tril_uiç;,o que lhe pertenee, de determinar o me
Hlor modo d~ exeCllt:tr ~ lei, o gov~r:no t~m abusado, 
não só amplin:ndo ou ~stdngindo os preccit<ls e;tistentes 
na legi•laç:ie>, ~orno até crenndo iiDpostos, como ha 
pouco o Sr. presidente do conselb.o, que deelo.rou esto.r 
para t!lllto ~utClris.a.à.o~ o que n~o sc:r53. ~c nntori~asse
mos .o gabinete a regular .nossas eleiç~s? 

O nrt. 97 ela constituição é "uma restr[c{ão o.o di
reito _que clla confere .:to go\"Clllo. Deo;de que a·coruti
tui:ção diz lei reguJami!rt.Ja~-, D.cão r~:stringid~ .as at .... 
tribuições do poder cxecütivo de neste caso c>;pedir 
re~aroento:~. . , ·· 

E coro toda a. rllZüC, porque a constituição nõo podia 
ucixar ile prever quantos mu.les poderiiío vir" à.o arbítrio 
Uo goVcn1.o. A cOnstituiçüo trn.trt em geral de Ngnla · 
mento~ pm•!t. 11x.ccuç::io de 1ets, mas r.1io que-r que etn 
materi:> cloctiv:t o me•mo go\'~mo tenha facn!Jo.de 
para taes rcgu1~ment~. · 

O Sn.. Pn~s• UE:x-r~ : - De,·o declara.,. M honrado 
membro que o artigo de que e• ti trntmdo não ~e a~ha 
em djseussüQ: ha. de ~er considerado ,lu ando !e diSêU

. tlrem os art;go~ udditil'O~- F:tt;O ést~ ob~er~o•aç:::iO: par3. 
q_ue nüo · coutinue o dobn.tc nesto ~nto: 

O S11. FltANCO D~ .AL>1E1D.t' ~ .~grndeço ·a Y. Ex. 'a. 
e-:<plieação que me acab&. ue dar, mbrm~nte ·sentindo
me fatigado, e niio podendo discorrer sobre outros pon
to~, de que me Oct.'U{'are\ quando ou:. outra ocC!!,SiÜo 
suba á tribuna. (jf «i lo bem, m11ilo bem.) 

' '\ A disclls~iio fica. 9.diada pela. hora. 

~\ Dada a ordem do dia., l.ovonta-sc ·"- 5ess:ío :ls tres b.o-L n1cia da tarde. , 

Sessão em 9 de Julbo · 

f'RESIDENCU. DO $l\.• CO~:& DE JIA.E"PE~IJ"l': 

s~)l>IAO.IO. ~ E.J:pedifflh. - Ptel<»çilo dt D. I. lC .Bru
sane.- Lotu&M. - Ordem do din. - 11•(c,·m~ cid
toTal. E-nCerramen,o. Adpitit:O$ .. Discu.r110 d" Sr • .Uar• 
tinho _l?~IUJII. . .. ---' 

• .\s oll~C hCl"llõ da. m!l.Dhila, feita a ch=ado, uchiio-sc 
]lrt:Sentes os Srs. colide da Bn~ndy, Parclra. Pinto, 
("aJJ.dldo llfendcs, SaJ.les, Gonçlllvllll dn Silva, Ca.siDliro 
:.raaureirn, Dom;ngtl!l~ ~h-n, Ferl'cirl!- do Agni11r, ba
,.;;o do l!om-Jnrdlln, Silvmo Cavalcn:nU, S! c .Albuquer
qne; Br~tru;, barão de l'lh.ntnnZUJipe, Gnrcia. de .A~meida, 
""mpaio Vi=, :!l-Tachado, Serra Carn~>ro, ,-,soondc 
de Camru:a??-be, Ear;os Piffi!!ntel, Joio Paulo, Beliort, 
l:a]llego, l..:osta · P.nto, PUlto de Co.mp<>l!, J~
rib~, Paranhos, Souza Leão, Pedreira , Sago.o de 
)I<:.eedo, Tcbceira J~or, Almeida Pereir.o, Nebi:u,.Vi· 
riato, Augusto Çha.-cs, Ga\"ião Peixoto, araujo Jozge, 
Pacheco, Teis.eirs Soares, Baptista Monteiro, l.raujo 
I.iro:.., Pei-xo:o Je .Azeveilo, Chng!lll de ;Andrade, -co.- • 
lhei:os, Rocha Ftallco, ·Luiz· Carlosí Monteiro de ll<1-r· · 
ros, barlio de Po!OO-.~gre, H011rlqu~s, Pa.es ·lllll'teto, 
Augusto C_orri:o,.Peretra.""Fra.DeO, Tob1~ Leite; Carr_tto, 
l'ranco de Almc>dn. Cunha MattG_!IJ.· Cerque1rn Leite, 
A l>elardo de Brito, Cyrlllo e Dias vi eira. 

Comparecendo depois 01"Sm Dio~ Yclho, Asutar 
n=~. Dtw:t.<: Brondii.o1 Fernande.• Vieira e Dantas, 
obre-se :t •essiio ás 011:00 !leras o-· 
Con:z~= depois de &berta a ·sessiio os Srs. ~

olulJ1ho, C~ M~h1>1lo, Castello-_Bra:nc~, Sil~ Mi·· 
ra.nda.; .lü.CSlltar.a Maclaclo, Br:md.io,JaCJDtho·de llfen
<lon~.a, Bal"bcs:>. da. .C'Illlha, A~to de Olivel.~a, Li!_D& 
~ Silva, 1\fe-ndes da Costs, Henn.qne• de _.!JI:acida, Xn· 
•1cr d.1. Roeba, Pinto de Mendonça,.""Fern=des da Cunha, 
Pcula Santos, Pcd<:meitas,_Delphino de _\)J:r,aida., Mu-

ll 
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tinho Cam]l06, Fausto de Agniar, Rego B.fll't'OS; Villcla 
Ta-. ~Cam-pos, Paran~, .:Manoel Fer
:zu<ztdes, Torres-B:omem,·.Bello• PauliJ>o·da Souu.. 

Faltio · eom pa.r!icipe.çúo os Srs . Samiv:e. e Athayd~
E' lida e afprovw " acta. da. antcocdcnte. 
O Sa. 1· S20.nuto c.! conta do seguinte 

·um cf!icio do 1" •eeretario <!o ,senado, ço.mwnaic.n<io. 
que por officios do mini>terio do imperio eoruto" ac 
mes1n0 senado:> que S. Af. o Imperador h!>uvcJ>(Ir bem 
sanecionar as resolnyoos qne ap_províío ns pensões con
cedidas a D. Antoma Luin Horta Barbosa t> n seus 
:filhos~ a D. Franet..,. Lima do Espírito -Santo Coelho e 
sua net& ; a D. Anna Ma.rrellina à e Ca..,.,.nlhc Pxrdn! c 
sna filha; c a D. Florinda Thcmir:>. J!IOqucs Ourique.
Inteirada. 

ÜD.tro do m~o seetttario, enviando a. c:mcnda feita 
<l nl'Provada pelo secAdo á proposiçilo desta camara nu
torwu>do o j;<>VI:nlO para m:mdar admittir C<lrtos a1nm
n<>s· á. matncula e actos nas-·.fD.culdades d e direito c 
medicina e na escola eentral.-A imprimir • . 

DDUS da .presià®cia. do Pará, enviando dous excm
pl..s.ras do regolamento que reforma a in•trucçiio prima
. ria daquell& pro~incia; e dons dos ~os ao rclatorio 
com que lnsWlon a 2" ·ses&iio ~alia d.a n• legisla
= da assembl& pt<>vincisl o e:<:-preside:x>te teaente
coronel Manoel de Frias de Vnsconoclloo • ....:.A · ...-clü
va.r·se. 

Ums. repre!lell~ da cam.ara mnnicipal desta côrte, 
pedindo a eoncessiio de do"" ~ pora afonnooea
mento do e&rD.pa da. .A.~o. - A' oommissi!o de 
faWlda. 

Um requerimento de JO!é Maria de Oliveira, pedindo 
qt:.e se lhe coDCeds. aarta de cidadllo brszilcixo.-A' eom-
!!lissiio de CollStituiçlio. · 

Lê-se, julga-se objecto de dcli~açiio,e vci a ímpri
mlr para entrar na <>rd= do& trabalhos, o projecto 
<:'l:n q_u• cow:luc o segninte parecer ; 

< D. Iz.abel :M3.rir. Bressane, viu~a do coronel relor
::!:!s.do da extineta 2' linhA Antonio Brcssano Leite Pc
:rcira, pede que se lhe faça. etreotiva a COlleess~o do 
meio 110ld0 deOdc a morte de sou marido. A supplic&~~te 

ue por sUA ignotancia e iruligl'lllcia s6 ee!l) an
Lll do tallCCÜD(!r..to dllq_Uelle roroncl juatiSct.ra 

o . cito i pem~~o do meio soldo que por lei lhe 
O?MpetiaJ :mtiS. que C!l~ direito se achava prcscripto em 
V>.rtode <1a lc~ V188Dto. 

·• c ·Â oolllDWsiio de marinha e guerrn, attendelldo ao 
l=li;o ;empo de serviço do marido da.8Uppllcute, que 
começou a 5crvir na ~ em 11';!6, ao e~tado de 
~idade_ a que ficou rcdm.ida llcl~ morte de si)U 
.mariao, e imabnotlte f. mcdicidad:C do iloooorro que 
paasa a roceber dos ccfres pnbli~, it.to é, 158 mCil-
8SCS• 91fereee ' coos~ da cam.a.ra dGS ~put.ados 
o segninte projeeto de!erir>do a prcten~o; 

< À. uaembléa ga-al resolve: 
c Art. l. • D. l=bel Mmia Bra~nno rem direito ao 

meio sol<ld de S<!U fUw1:> marido, o CC)I'Onel da e"-'Ülct:. 
.2' linha Antcmio Breuanc L.:ite Pereira, não obstll!ltc 
a presc:ripc;iio em qtt~ incorreu. ' 

c Art. 2.• Ficão revogadas !ISdisposicões em conttario. 
< Paço da oamara tios dcpc.ta.dos, i m 5 di:! Julllo de 

186o.-L. A. da Cunl11111fa.tm. -JuuiRo Lamtgo Cruta. 
-Pei:!)OIO <Ü .A:::tw,do, • 

. ~~· i~"'!mmte julgiio-se objecto de dellbençiio, 
e no a.unpnmu: p:.za .entl"a:t 1111 ordem d~ trabalhos, 
OI ~tes projectOS: . . 

! 

i 
I 

'I 
i 
I 
i 

"! 

I 

I 

I 

:.c:~~· 

~: -~~t. l. • :Ficiio concedidasciD.eo lotcdas, queeorrerõ.õ 
na Côrtc sob o plano ll<lopta.do, a beneficio das matriz<:> 
da villa do Espu:ito"Suto c Burra de S. 1tfat.beul>, c das 
.fregnMia, de Carapina, do Q~Wimado c do Cachoei,o 
(mW>k.ipio de Itapemirim), todas n:. provinc!JI do J::spi
rito-S:wto. 

c Art. 2.· 5lío para esse fun revogadas quacsquer dis
posiçlies em .::ontrario. 

< Pt~'(O da c amara dos deputados, em 9 dC JulhG de 
1860. - Jntcmio P<rcira Piralo. > 

< A IIW!mblé:: geral resolve: 

< Art. 1. • Ficio oonccdidas qUAtro loteriiiS, que cor
rcr.W'"ncstn côrtc sob o plano adoptru!o, a beneficio àa 
!:iu.ta Casa da 'Miooricordia d.. cide..cle da Victoria, e da; 
matrizes dM villa!J u:1 ::i erra, Santa-Cruz e Itapemirim, 
todas na provincia. elo E•pirito-Santo. 

c Arl. 2. • S:Io parA c=.: fun revogadas quaesquer 
disposiçües em COI!trario. 

c Paço da· camua do~ deputados, em !f de Jlllho de 
l8ti0.- ,tntonia Ptrtira Pinto. > 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Continúa a 2" dis::u.o;são do art. 2' do projecto '1-ue al
tera. diversas disposiçiie• d:l!ei n. 387 de 19 . do Ago•to 
de 1846, c decreto n. 842 de 19 de Setembro de 1855, 
eord aa emendas opoia<las. 

O Sa. Pnml DE Curos (pela ordem): -Sr. presi· 
dente, orcio que lliiO ha ningnl!lll nesta c= <J.UC uíio 
tenha j:l. fonnnda 1\ sna conví(l"ão .áccrca !IA ntilid&dc 
ou n5o utilld.nde da refo= ~leitora! (t1poi®01) ; o para 
provar qup. dig? a verdade, ~a V, 'E:s. 9ue, COll1 to
das a.s formalidades do tegan>ellto, caD.Sillte a mestna 
Clllllo,n se ella conv~ ou não no encerramento d.a dis
=síio do 2" ·ârtigo do projecto. (Apoiado: e rúa.w.) 

A CIQDar&, sendo ~. vota pelo UDCerrmu:~tto 
da cU.euasio. _ 

,Procedendo-se á votaç;;o, 6 rejeitwio o JÍrt, ~· o sem& 
par~pbos, sendo appravnd.o o art. 2' substitutivo da 
commissiio especial. · 

As outras ett1enda.s, lliiUIS saorejeit:ad.a:l, ou.trtllil jnl· 
gada.s p:.:jwlicadas. 

J ulga-ae tnmbem prejudicado o art. 3" do t>rojeeto. 
O Sa. P1umn'l't::- ~e-ao o art. 4", 9u~ diz: 

c Ficilo re"ogadas A& cli•J>G••~ an OODtrAno ; .. . no. 
omCD.la aub•titut.iva da commi&aiio ha apana: .• Íl-iiil'e"' 
l"eõlÇ& de IGl"rir-ae da palavn. -lcis- em vez de
disposiçlleo .... 

O Sn. Mn'ITmlo Cures (pela ord!lm); - Eu desejo 
que V. Ex. mo digo so e•w artigo da lei pUS& 5em 
di$ÇQ$Jllo .... 

O Sa. l'll.umcn-z: - Não é cost:urne .di:~entir-. 
O Sa. MAhTliUlo C.\lfPOs: - Eu e:djo formalmente 

!lue V. Ex. me mosm a di&poslçíio do r egi:!nento oue 
illhibe a di&cul&io dellc.... ' · • 

O Sa. PUNllEI<Tit : - ED. n\\o dillse i.s!IÓ. 
O Sa. M.u'lTt'IBG CUPOS : -Mas como se diz que 

Jla. a:restos .••• 
O S"· PMSID>:l<n>:: - O que çu di:.se f<li que não é 

costume discntiz· se este artigo. 

O Sn. M.u.v,.ao C.lla'Os : - .... ~o saber qn.a.l 
é o a.resto. Se este é um ortigo a., ptojecto, nio sei 

•como pód.c pQssar sem ~- NKo é diapcsição estn 
o6 do :aosso rcgimocto, é da constittüç~o d.o Imperio, que 
determina -tue todos ""projecto& de lei teu!> Me disciis· 
6Mo nesta casa. A !ormllla da.s discusroes é marca.ia 
peloJ tegimCDto, mas :oelle não se falla em votar dispo
sições de lei sem <Weussão. Espero, pois; qne .V. &x. 
não farA isto sem ao menos nos mostre.r a disJlOIIi~o 
du regimento .que o ant.orlML. · 

O Sa. ;paE5JDEl!TT. ; -O nobre ·deputado p6de sus
tentar que dem i!er. di&cutido o amgo ; m.u :tlio tf:1ll 
sido essa ~ prati~ si!gtú~. ~- . 
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Os ... Vuw.To (peb.ordem): - Como até 3gora·n~ O Sa. llfAllTIIIIlO C.l.lD'OS: -lX!n votação! 
tem sido e<>stuxnc diseutir•>e tal nttigo, ilito tem pa&.: • · 
<n.<l.o como lei, como pr<:cede>te da eas~ como, porém, O Sa. PB:EID>""'"': - Sim, se:ilior, declarando en: 
I, euo duYido•o, en peço a V. Ex. que ~te a ea- •empre li. ca.Sa. saem ele &imples formula ou.· redacçiiD. 
lllUll se deve ser discutido eemelh:utte anigo. O Sa. M..,.TJNII<> C.l.liPOs:- N1io comprehcndo como 

O Sa. FLt.:.co DE AuErh (pela ordem); - 0 um a;tigo de lei pa&M pa,;,;~ sem -;o~. E V. E:<:, 
. nobre deputado acaba de dizer que ~este um precedente pcrnntta que lhe obrerve que não c taetiee. do oppclSi-
da camara; m:LO eu recordo-me neste momento 9.ue ~ o tratarmos desta questiio. V. E:.:. w quedu-
n oppooiçilo parlamenbr nesta casa discutio uma diS- rante s discussl:o .Ie uma. lllllteria que n6s o&billmos 
posição de lei em oue se dizia que fica.v;o todas as que cr& nuterü> política, niio _P.ropuzemos um adia-
outras revogadas. :J,;. vG o nobre deput...Jo que não é mento; a mo.iorie. niio nos podia impedir que cada. • 
precedente.... vez que um o~ador da. oppooiçiio tomasse parte 

0 SR. Mt:<tsn.o M C • na ilisen•são p~U%CSOO o sen SdiJu>tamento;a maioria. 
go.na.do. DA aiUNIIA:- re1o que está cn- não J?<ldia im · -nos de usl\l" da mesma. ta. ticnque os 

• nobres ilopu~ os -:1oüo entre si de pedir a pa~vra pró 
O Sa. Fa.LNco DE .A.t.xt:IDA c - Creio q~ n~o <:3tou. e contrl1. Não é PQis · nma tactica da opposição, niío; 
E~t:ulto a ques-..üo é muito simples : é um· artigo o que· dcscj!llDOS é que se firme um aresto, mas firme-
de !e.; se niio w oostuma ~utir, isto niio inh.ibe que se um :t.-esto regnlll.r., que sirva p:tra todos e em ~dM 
se ponha em disoussiio; se ninguem pedir a. p:Unvra os tetllpos ; niio se faça. urna clli.posi~o ·de proposito, 
naturalmente "" vota o artigo; mqs nilo se p(>de i~ nm precedente ps.rs uma occasiiio .•.• 
f6rms alguma dizer que niiD se costuma cliscutir seme- O Sa. Cnuz J.t .. c....Do: -N~o é de 'JCCD.Siiio ; tem-se 
melhante s.rtigo: sempre n•~im feito. · 

_O. f~to de se votn.r o artigo s~m disetmiio, repito, · 
nao mhlbe qne elle.se ponha em d.isenssiío; t:lnto maio · O Sa. Mu.TlYRoCUPOs:--.. como se íu nma.lei 
quept'.de httver du\'ldn sobre u dispooi~s em contrario para uma ocessiiio detemünada. 
que ficlío revngadns por esb nova let. O Sa. L.\!:<DULI>Ilo (pelo..ordem):- O nobre deputado 

O s,.. Cacz M..o.cn .. w (r.el:t ordem): - Eu .vejo no por Min:IS :11:3-ba de dizer q~ o artigo sobre quij <~erSa 
regimento n.. prolli'!içüo ife ilisçutir·se este :u:tigo, e a questão de ordem é mnasynopse do proj~to. c~n-
o vou demonstr:ar.... eordo; c, p:1rt:mto, a diset~ssii.o do nrtigo deve .., uma. 

o·" F A .· • •ynopsc de toda " discu•s.<o do pl'Ojecto. Temos do . .,11.: KANCO DE LMEli>A: - Pois sabe· mais que o dl,;cutir 0 systema todo do ....,..;ecto. 
Sr. preSidente, que ha pouco W.se quo sepodia discutir. .. •• , 

O 8 11.. Cal!Z _MAcs~:-O regimCI!to prohihefallar- O 811.. Can !IIACIIADO:- O que é prohibido em :2" 
se na·mesma cliscuss;o contril o ven~tdo . ·e este artige> discussiü>. · 
n~o é ~iio a synopse, o remltadn das dispoolçQes ll.j?- • -o_ Sa. LANDIIL_PIIO: - N~o é piol:lbido, e tanto que ha 
prnvadas ; s discussão, port i.Dto, de1le imporL:rva a dia. d.rc1to l\ cata dtOCU5Uo . . O que unporta a declsio da 
cnssiio' do veneido. Silo c!:msnl,.s oo.Jutares, ou antes 3.5sembléa geral por este :.r_.go, revogando aqnillo que 
palavras· tabelli3ao de todos os projectos, c que níio se tinha approndo em outro~ wgos.de lei! Poi5 na 3' 
podem ter dis=>ão ·alguma. Os :trtigos approvados discussão n"-0 se póde deiltll.t de approvar aquillo que 
iml"!rtüo ,srevo~o da1egisbçao anterior, ee.tenüo . ji se approvou na 2'! . 
faz scnüo declarar isso mesmo. Se se 'Pu2essc elle em O Sn. C&u;; llfAcJLUlO : - Sim, porque é lugar com-
dhcnssüo, vinha-se a fallar contra o ·vencido, contra petent.!. 
disposiçücs approvadas; lo!!o, é o regim8nto 'l_tte vir-
tnalmente proliibc ·a discussüo deste anigo fl!l.8!. O S11. L .... -.l>Oll'BO :.-E porque rt~o é agora lugar 

Esta é n minha-opiniilo. competente, quando cada ortigo tem na 2' di&<lUssilo 
uma discussão, e este · dev~ - ter neee9.!18.riamen* dis-

- O Sa. M.t.aTJl\110 C.\XNIS (pela ordem) : - Sr. pre- ~uo•iio' 
s1dc;nt~ <:onsnltas para a camara, consu:ftas pn~a uma 
m:uarta mtolcrante (reclamaçlle•; nno apoo't~<!o:} como O Sa. Cauz II!.I.CIIAJ)() : -Assim, quer V. E~. nmo. 
talvez . Ddo s~j 11 a actu:tl, ·mas pare. uma maiori~> mui- t~rceiradisc11SSik' proh-iaY 
to npre&sada em 1\doptar.uma medida polltica, attenta- O Sa. L.i.l\'!lt;Lt>Ho: -Não. Faç:t-me V. Ex. o obse-
toria dos direitos de seus o.dvcrssrio;, espero que.S. E :o.. quio de resjlonder·-6 Ol! núo eate um artigo da lel ! -
llüO fui, espero qoe S. E>:. =tarA o re~mento, se é, tem clisowlsiio; o rcgi.ateuto o mD!ld.a. 
ex~o a autoridade que lhe d:!. n. suo. cadetra. N~o é ioto vontade de protolar, Sr• presidente; ps-

0 noblo depntndo nr~cntou ho. pouco por fórma 1 rcco que com o •y•tcma adoptado no projccto oiio tinba-
t:J.I qno 3 cooclusiio n tirar é que · a 2' o S' Jiscus•üo I mos remcdio . sen<ío uoar deste meio; o projecto ·apre-
dos projoctos sito fJrOhibidas ·u os:.a. c:~.SD. pei'l regi- · j scntr. em um só u.rtigo msteriM que deveriiio competir · 
manto. 1 a mais de dons · lloltigos; •e nós Diio podi1UI1Qi discutir 

O Sa. Cll~Z 1\fACBADo:- Niío, senhor, nito se póJ.e ~a<la ma.tcr!a de per ~i,. er& mister aproveitar todas 
tirar tal condusiio . ,. as OCt'.asiõel\ pllX':l e>:p:lllaer n~sas idé:tl!, que. não pude

rüo ser apre.'Cntada.s quando se di&eutirio oo dons ar-
O Sn. M ... knl'iBO c.,XPOS : - E' ri. condu.~ão quo se ' tigos. 

púMtito.rdasuaargumcntação. .. . 1 l\1u, ainda pet"gunto ao nobre deputado,·:e ins~to 
OSn. Cft.a lliCilADo:.:.o que eu disse foi que 0 regi- ! sobre este ugumento-é ou n~o ~tigo do projecto 

mento u:io pn;nittc fnllirt contra o VCIIcido na mes!II& cose de que so trata 1- Se é art.igo, o regimento manda 
iliscussilo. · · quo se discuta na 2' discussão cada. artigo de\"'! .i i; lo-

O Sa. !lfAnl"ll'IHO C AXl'OS: _ Fall:uc contra 0 vencido go, ha' neces$ldadc de ser discutido este arti~. Refute-= quanto é .tempo e legitimamente é 0 fim constante me i!l:Q, e conco::darei com os DObres deputa os. 
<1M deliberações desta casa; as su~ di•cussües não O Sa. Pa!!~msNTE:-0 Sr. deputad.o Viriatopedjo que 
t êm por .fim seniõo esclo.rcccr a ma.teria de que ellas · esta qucstiio fosso decidid:J. por votação da c~···-
tratii.o, · · · I O Sa. llu.Tmao CAIIPO~:.,-J& ,está.do!cidid:l;V.EJt. · 

As discussões siiD gr!os de trabalho, períodos de tra- I j :í. conhece a decisão da. canara. . 
balho nesta c:~Sa para ser reconsiderado o vencido: en-
tretanto, se as ruões do nobre deputado <ão proceden- 1 O Sa.• PUim:E:ln'!:: - ••••• para· que elh· firmasse a. 
te gnnd · discu intelllgen~ do r;lgimeuto a semelllllnte respeito. Eu ..,!>;,! ~i "'e~"- 5!iio sio profhihidas pelo i me tenho opposto sempru.a estas votações immediatos 
d;en~el=t.es r:sz.;:::: 0 ;;a.o, nunca orão proc~- 1 da cau, porq11e o regi:mmto diz que toc!a.r. as <pe&tõe3 

V. E:.:. disM que niio é estyl~ diseufu cate artigo: I deomem,que oceone&e:n durante:lGeiSi:r àj~·.erii.o 
""'~ . cu perguuto a y. Ex. •• os a.rtigO! de um:t lei I deciüidu pelo presidente, at8 que a eamars. em oecasiiio 
Gm.p:w.adO sem_ T_ ou.~~~ destr. c-... . I opportntta, a ~nerimento. ele algwn de:\'utado, as re--..- · ·l solv11- de6nitnamente. -
' O Si\. PBESlliE:t'l'Pi; _:·como~,-te::l. : A:&sim,pois, pua-cohenmteDltoposo<~ aclmit'.ir o 

·+ . 
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reqa.erimento c1o Sr. deptttltdo. (Apoiado•.) Tambem \ 
llio posoo deixal: de declàrar que, oendo ~te um o.rti.• I 
:;o do projocto, está no ca:>o de ter di:scUaão, embora I 
niio seja. costume dise.utir-se~ · 

O Sn. ~Ia.TINllo C.uuos: - Se Y. E". nio fhe .. e i· 
isto, nós não tinlu>.n>os presidente. 

O ;:;,., Pn~SlDE:<T&: - E>ti PoiS o artigo em dis· 
cu:;~o. 

o S>t. ru~co bJl Au<EU>l.l,- Ningnem o disrutc. 
• m u queremo' qne ~e ponha em diM:ms.olo. 

O Sn. ) 1.\,..Tl:<!lo C AMPOS: -Peço il pn]Avr:>. 
O Sa. D L>ó Y1Em.~ (pcl:l ordem): -Proponho o cn· · 

ccrrsmcDto à~ õ.i~CU.S!ão Je~te artigo. 
Yozt:5: "- Como, se elle smdA Sé ntio clis-.--utio ~-
0 Sn. PAESJI><~TE: - ~lo po•so deixar de c::on•nl

tltr .. c:unsr::t, porque o enc::crrlUDento póde ser vroposto 
na::· discu:·•!:.o olm qn~l<)uer estado em que cll:l se ache. 

O SK. JlfARTI!<RO C Anl'OS: - Ao me:>os é u ma come
. d.ln. hém reprelcntad:.. ~ 

O ~~ucrime:>to de encerramento é ~pptovsdo. 

O art. 4• do proj~ct<> é 3pprovado, j ulga.ndo·s~ pre·· 
judico.d.o o oulm itnth o. . 

Entrão em àhcu~são. ruo !lftigos nd.dith-o~, o.poi11clos 
:mterianne!lt~. 

· ·o Sl'. DlartinlJo C:unl_)os:- Sr. presidente, n:io 
é o de~ejo dê co:1sumir o tempo enqlé ,.em íalbr que m~ 
detem na tribuns h:t alguns lnomentos, eem ter feito 
ninda obsei"<"o.fões. V. E,, comprehendc que col%1 a mui· 
tid:ío ile cmencb• offerecidas tcnilo <Üfficnldade em •aber 
de qual hei de tratu. Eu peço de,Qe já. nõo sú o. indnl
gencia como o :1uxilio de Y. Ex. {!:lr!\ f~r §.cerco. 
das emendas o.d.ditivas, de cliAln. ulll:i das quoes mcoc
cuparei para ver qusl devo :J.dopta: ou rejeitar. Nilo h:1 
.ni:;to o desejo de tomar tempo 1r•ntilmente. Eu bem sci 
qu~ não tenho forças para imp!.-dir :1 pa.s;;:1~em cio pto
jecto. Se !!.S ti ''es•e, de certo ello nuo l?asscu-1s.. 

Um p:u:agral'ho de um dos additi,·os contém uma 
disposiçio rel.nbva á qu:illfic~o- ele 'otnntes : nelle se 
niío acha not!l alguma dn m,esa quo o declare prejudi
cado ou rejcit84o. Entendo por·- consaqr.encia que 
posso occupo.r-me core . este ponto. · 

Detennina o parago-apbo que a quiililicaç!io de votan
tes ·ter:í.-lugo.r ae q~tro em quatro BJmO_s, e niío an-
nualmentc. · 

• 5r. l_)reiid®te, oa nO&sos trabalhos eleitmaes e pre-
p.an.tonos de :tetos eleitoraes !!o tão enfadonhos, tiio 
-prolon~o•, que o resultado fu>.al de t:u<lo é que, em 
ve20 de darem gllX'Dlltie.s para a moraiid~• ;, !isc&lioaçii<> 
deases aetos, sel'\"em de embaraço aos 5em tiseaea na tu· 
raes. E' um ouus muito grnn.le <J,Ue traz &emelhmte 
diJpoeiçio, dando um reonltad., intoirammte contrario. 
que é o a.hsndóno da maklr p~ desses ~s. · 

· . Nem mesmo certns formUlu preparatorias para os 
traba1ho; da junta de · quzlilicaçilo siio guardados 5C· 
não ~ purochias das cidadeo, 'Villas, ou povoações de 

' <'Vt& impcrtancia. . 
Por eumplo, é impossivcl que flmccione um conselho 

: municipal de recnr-so quinze diae em povoaç<ícs ou fre
guez;illll ermas, qilando a junta de qualilice.çüo tem ft:.nc

. cionado sem que houvesse mna 96 appellsçiio. 
· Eu talho e:Eperiencia disto, porque tenho sidc> mem
. bro de jnnw do q_ualifie:t~, • tenho as!btido ao• tra
b:t.l.hos de conselhos municip!lt:S de reeuno. &!i que 
muitas diJ;polliçücs cb nossaleglliaçiio silo perfeitamente 
ju:teà, ~ abandonad:ls, e 111da gnrantem o direito 
dos cidadiios. · 

Não haveria, portanto, gr:n e inconveniente em votar 
por este par~ho, -porque simplificariA os tra1:alhos 
·mediante :e. q~alilica.çiio de qna.tro em qUAtro aunos, 
tendo luga: no terceiro anno da legisl.aturo., c:m uma 
~j)OCV. sfastada. do mtereose eleitoral. 
"'N~ teria ~es inconvenientes; = • pa-rece-me 

·que, &e o go\'Un~ imperial tivesse em vistas na sua re
,forma .algtllll melhorsn1ento real do nosso ~·o "e!ei
. toral. teria tido IDedidas mais co~entes a adoptar, 
·:porque o trabalho da qnallfic:e.ç;io annnal é muito one
roso ; já n119 j n:nt:\5, já oos COJJ~lhos mnnieip~es de 

---~ 

~;~a, p~rtanto, diminuir este trab:1lho adopt!!r 
'este p:ll'Sgrapho. · 

~:to estou ·c;ue seja _in teir.unen ta sem vantagens a 
qu:ilifi.caçíio :mnnn. O clL-eito de dissolução, quo per
teu~ no poder executivo _(cbamem-o e.nbora modem
dor, p.~a mim é diraito'• U..-.e dos ministr;>s de mado 
que s~o responsn,•cis pew dissoluções), pôde ser exercido 
no tcrce.iao CD.Do da.let;isl:ttur~, a De!::: c caso h:1~cris. nm:1 
qualiticnpo e.<pccial, e cu n i!o desejo sacrificar o preceit o 
iln l ei de 19 de A15o~to de 1846 que prohibc as qu:ilifica
ç<:-e> C~J:>CCÜles e <le occnsiâo p:lr:l cleiçlo -pro::úmn. 

Comtndo, ciJtcndo (!o e a s qualificações aetu:tes dev<:'m 
~er r~giuas por medidns mais c::ommoàa.., afim de que o 
seu pro=!\0 se torne menos morow, menos dispo..nclioso, 
t!!LJ.tO p:u-a ~ j nntus plltochiMs como para os couselhc~ 
mtulicipa.es í1C recurso. 

A forma',üo do listas cleítoraes e o. 'l ualificoçiio de w 
t 3ntes niio é in.novação noss:1, é uma. ín~tituiç:io de ou
tros p:üzes const.itucionMs que herd:lmos, principalmente 
cb F1·:mça. Esta pr~tic:t ,qu~ por ventura mcito concorreu 
:le.ae 1831 p:u-a mllra!isar as eleições dA l:nglaterra, -de· 
pois de grandes abusos, depois h -grande (II!archia com 
'J.UC outr·o~ ~e tizera, antes cb Org"..niso.çlio. de listo.s 
re~ul:l::cs, a no•sa qualificnfiio, é um remedio que sa
nou os inconveni~ntes dn.o wsh•ucçiie• d e 4 de llíaio d~ 
1842. oue iniciárão uma medida contraria sob pretexto 
de e.:-itãr " turbulCileia a ... cl~çõcs primarias, pondo a 
qna.lificnçiio dos ,·~tanw int=mente· :i. disposição d~ 
nossa policia, que tinha por prillcipal tarefo. a eleiç!io. 

Cumpria, por:auto, respeitar o f!leto já c~IIli_agrado 
ua nos~a lcgisl:~ção , legalis:ldo pcla.lei de 19 de Agosto 
·de 1846, a formnçiío regular das listas. · 

O pnrngrapho revelo. ·um:~ nt!Cessld!lde real, isto '· 
ote o methodo :1etu:ü de quailli~iio é ioutilroente 
pesado c incommodo puo. todo• . Em vez porém de ~ • 
ndop~nr este pangrapbo, .se o go<c:mo imperial tivesse 
•istas >inccra.s de melhorar o nosso regimen eleitoral, se 
o •o"- fim n~o fosse si.:nplumente facilitax a sua ta.refn 
de obtr.r deputados ...•• 

O Se.. S.< E A.Lnvull'El\QVl! :-N!io apoiado. 

o s~. MAaTJ:<RO C'.i.,ll'OS: -Em m.inho. opiniilo o fim 
não d outro. O rcsult:ldo desta refonnn é da.r no _gover 
::to umo. eleiç;to mais commoda e facil ; porim IXWS sin
cero., mais '·erdacici..,, mnis naciounl, não, seDhor. 

Dizin ec: se o governo imperial tivesse em vista me · 
lhorar o syetemo. eleitoral entte nós, e .e nil.o podem ser 
:Ldopto.do.s ns disposiç~es deste artigo, outras o poderiao 
oer no sentido deste mclhor:unento. 

Eu niío \'9jo n~•sidndc algtuna do trab:illlo em r.n · 
blico, e em numaro determinado de di:~.& para as rcum<ies 
d:IS j:mtu da qualil!caçiio e orgo..nisnçiiÕ das l.ista!. A 
gar~mtil\ paro. o -.otante está na sun .indwiio nes~ns 
llitna e= publicidade dcllns -para poder tecla= b que 
ecteuder de 1!011 direito, e nio Dll. iacnldada de compn· 
recer e assistir aos trabo.lhos da jUllta, por~nc elle ilhi 
56 -pôde dar informn.,.-õcs oa lhe forem podidll.s pelos 
' o.nta5, e é absolutamente inJifl'erente quoesso.s ilifor
in~çoos, ou mesmo queixas, sojiio feitas ~ante n 
junto.s !la oecasi.iio dl)s sco.s trabalhos, oa quando as 
li~ t as sejüo pnbllcaéla.o, devendo . entõo ha-.er reclU'ôO 
para o. segunda renniOO. · · 
Ent<~ndo que e& te reca.rso de poder lqlpcllar 1111 pro· 

pri:t parocbin para a autorida4e que organisn o. listt. é 
commodo para e votante. 

Qnerere1 me&mo manter as dispor.i\)i)es .ia lei de 19 de 
.Ago•to do 1846, muito• líber.tes-, chndo esta facnldacle 
nus p:~.rtidosquepleiteio as eleiçllesnu porochias; 1llll,, 
como disi!O, niio hs nenhuma nec:enid3de d.- jnnta.s 
trab:illl= em publioo, ncro por n'QDICro certo de di~• 
pu:!. este trabalho. A nnica cons:e. con\·eniente fcri!l 
acabar com "' e:sigmcia. de 36sigll:.tur» de ~os de 
tccuno. · 

Desde que se 3Illlunciv.r.sem os trsbslhos da qa:ilifi • 
caçAo e ee publicassem, imptimindo-se as llito.s feitas 
pelas juntas até 6e wtall.arem ~ ()OU!IêlhO~ ~l!llici
pacs de recnrso, todos os que tivessem oeus direitos " 
recl.:tmar estaviio perfeitamente garantidos , tanto 
Jl!l!!l :tquelles '!Ue fossem t~Xeluidos oomo a respeito do~ 
qne tivessem sido incluicloo mae,ia..mente •. o ruvtivo 
~ara a qaei:<a do . .-otante íun.ia-se, n~o na publicl· 
cu1de <la remüii.:> da ~unta de qa.alificaçiio, ne:n no nu-
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-:J:;ero certo de dias que eila trab~lha, ·m3S ~im nO: ·sua 
e:<elusilo d:l.lista dos qualificado!. . 

O que eu quereria. era que a lei tornasse obrigatori11 
o. impressão das listas dos ~obmtes, pua estarem eooes 
amlsos impresros á disposição de tOOo ·o mundo, ou >ie 
graça ou me.-mo \"endi~o~, porque o "buso ~ grn>c 
que h:. ahi ó aquelle quo ~e :l':u: na occnsilio d.s ch:unada · 
dos ttotsntes, alter2Jj,doa~e na l eit!lra. os nomes de uns, 
trocando os <!c outros, c pr.o:ict.ndo·"" mil outr ... t W!t i
"~" em que a f raude cle.itoro.l ' íertil. Entretanto, ne
nlmm destes mele.; e:!lcoutra remedio neste ndditi vo ! 

A s n\e.mas ob•ervoçvcs que tenho feito q_n:mto A dis
pcns:\ do numer o certo de dins para :l.S reuniüc;; da jun
t"- Jo q~:o.lificação, o qu:U\to á d i•pc!lsa de •cr feito o 
trab:uho da. jUllt:J. em lugar pt1b\ico c SCLbido, militiio 
r•3T:"L 'lS C\lnsc)bo;; IDltnicipaes _de recur.;o. 

Todo o munõ.o snbc, Sr. pr~idente, que. nós temo• 
p::lrocbins em lngaxcs deserto! onde niio ha w n a H) 
casa ; V a Ex . conhece, no municipia em que moramos, 
1nnl:3 de ~J:l:l ne5te c~, sem mesmo haver a cMn. do 
vig::u-lo- . 

D3n4o-<e, pois, uron r.erfeitn inutilidnde n& r eunião 
publica do conselho e no numc•o ele din.s certos, i r.to é. 
quillzo di2s iorçosos, qn or b~j:>. ou deiotctn de h.nvcr ro
clnnl~~ ou queb:~s~ ~~:l emenda s~ pocl.erL:a. ftu;.er, 
com n qunl nnd~ soJr,·crin " · re;r.!lariilnile e perfei11üo 
a~ orgo.nb~çào d!LS liot~· de quo.htica r,r.o, nada. soffrc•i~ 
" protecçlo que se deve chr ao .Ureito de todos poderem 
reclamu, e rervirh de poupnr inutci3 incommodos ::.o> 
eleitores e ro:ü$ pc,.oas que formüo c.s:LS juntr.s. ' 

E st2 emenda poderia determin ar que os c~usclhos 
rounicipaes de recurso public..S!em as listas dos ~o
tante.s, e que oS prcsiàentes ou os 5-eCTeb:rios fos~cm 
obrigados, r.nra maior ga:-!I.D.tia, a pnosnr recibo das 
qneb<:l.S e rec!Ame.ç<ies oue appa.rccessen:!, o qne dcpoi• •c 
publicasse o. deoisiio tomada Jjclos coDselhos mUilicip:tcs 
reh tivamente a cs.as queixas ou rcclamltç~cs, m3rcnn
do· se um pra%0 maior do q•Jc aquello que é cst~belcci· 
do n :. actuallegislaçilo paxa o recurso 1!.05 tribunnes su
petiores. 

Mas o sd.ditivo n ão nttcndeu a nado. disto, não quiz 
ele modo al~m eimplincar o Dosso proçes!o de qunlifi· 
ca\'Õee. '· · . 

E lliio ·é s o> isto. Quem t~;m t omad..,pnrte nos tnb3lhoo 
eleitorues entre nós sabe que nli.o lia· p3lz . algum do 
mundo em que o. processo eleitoral seja·tão prolixo, tiio 
ma.ssante e tiío JIOUCO efficnz. contra. n fraude, como o 
nosso. ToàGS estas morosidades, todas essas disp~si
~iles i:lutais, adopta.das poln nossa logisla~o em · pro
ces5o eleitoral, em nada garante:n a verdade da. eleiçiio. 
Proceaso milito mnis simples , na h~laterra e " " Fnm
çn, tem dado re:;u,ltndoe mnito tuAls utisfactorios. 

Q , JDOtt.<lores, espeçlalmonte do interior, ooffrem mui
to, porq11C aqucllcs que têm org&ni>!a.do ns n rusas lei> 
ekitoraes 11i.o conhecem nada do que alli 3e passa, niio 
sabein q_na.nto custa ao eleitor estar quinze W.us·na ..-ma, 
longe de suu cc.sa,. de snn faml'lia, de aeo.5 interesses, 
par:r. camparocer'dinriamente á reunião do conselho mu· 
nk-lp!ll," sem ll8CC•sidade algunm, Eem taver recbm:l~ 
çUes a attauler. Entrcta:nto é este um preceito dn lei, 

'preooito que eu sei que se não exeeuta, que é illudido, 
c qUI) s6 consegue qne o eleitor """' e&tej" quiru:e <Ül>S 
em reunião, assignando-se quinze protocollos illuteis de 
ren)liúcs que não ti~eriio lugar, e _que nio .tinhio fim 
dcode que niio ha.,i& redamnç;les. • 

Eu niío ptoponho emenda lllg~:.ma, isto compete no 
governo. O projecto pa.ra mim ,·ai passando o melhor 
qve era posaivel~ mólto iiüquo, defeituoso e injusto; 
elle d!ve e::D. todas as suas dispo!iç-lies ser <llgno do fim 
que ha de cOllaegnir. 

* · presidente, ha w:e potro P"-'"~'S"''PhP deste mesmo 
aàditivo que dU; < Os que em grio d.e recuno, ete. > 

Niio' sd <J.W é o lim d~tc ~anígrapb.o. À5 nos~ reln
çiJ<l<l serJio UUlleCC3\-eiS crn materin eleitoral? Em .-.r· 
<l 'ldc ri. encontro mais garantia nas decisões d:ls rel:l
çõe& do que nas du.as primeirss instani:ias da& j untas 
de quallilcaçiio e dos conselhos m<micipaes ; mas, em
bora eu confes!~-~l!.to< · lliio vejo raziio g,ara daqtü levan
w~sê a infallibiJi<la<le das xe1açiiEa. Nio recónhi!Ct!Ildo 
inconveniente algutn em que oontim:.em esms decisões 
".;cr TC\'istas como actnalm~::~te éJ s&o, -roto contra este 

I 
I 
i 
I 

psrs.~pho por inutil, como tanbo-,·ota.do. ço:ltra tnd.o 
o m&ls que 11om passa.Uo. 

Outr<J ~P~•o ~ • •. Todos os crime~ que iore:n 
commettidos na.s l gt"Cl M .. etc. > 

Sr.. pN:Sidentc, Ol5 crimes c:ommet.Ude>s e m ca.ter iu 
eleltorol entre nó• estiio infeUz:mec.te at é hoje i:npunes: 
m as uobrar ,.. pecas s.,-:1. f!lcilitar 3 puniçt:o delles ': . 
E u sup)Y.lnbo- que não. O que eu quereri& era qnc nós, 
<'Onhecendo qnc t~lvcz :1.~ penn.s scjiio> e~ceõsiva.<, ~• 
~ltera~semos , i!JlpUZ6$$etr.os urna ~nalidtlà.zo m!lis rea.-
1iza.,·e1 sos crimes cowmett idQS :1:1!; matr!zes no:" ccc :~.~i~ v 
de e}ei~. Seria. Ufll CODtr:uenso dob:-~:r.OS r~~ 
que n:lo tem •iuo c~ecnt"ohs at~ hoje. · 

t;,, SR. Dtrt:T.\~0:-Ern matl'rin. c:oi~or!1l não !.G!~l 
sido c:tecut ados. 

o Sn.-. nr~RTl~l:lO c .\ :llP"JS : -Izfeliz:l~Ct'J.~ !l;iO, po:.· .. 
que JJ.ão ~tem reputndo CL"imes :ue;;t!l l~S.teri3.; hn in
dulgencia I\n:nr~l de toiios pua um4 e'pecie de ir:m
des ou criii:es que •• podem ncobert.:u: oo~ mot h·os n iio 
:pcssD<les, " s. c :tu >o. ''erd1deira é que 'quem appi'0\"3 o. 
cleiçiio saocciou:. tudo. O •crdndeiro c9st;go n oste C"-'o 
era uma ver~íicnçüo de poderes effic:nz, Co roodo que umn 
f ro.nde, um crime commet tido n3. eleiçilo f os~~ u.•1a d.if
fi eulàa.d.e r~r!l COD!eguir o fim de ser clei~. "Não veio 
q1:c dobr11.r-sc :l.S pena~ po-s~u te1· uenhu.ma utilicla.de. ~ 

Se o nobre deputado por t'bâ tivosso proposto reC!.u
zir :t. pcn:J.lid.:lde, converter por ~x~np\o em multa!. 
pectlllia~i>-• as penas pnr:. cert•.s froude~ eleitoraes, eu 
daria o meu ,.,to á sua emendn. Se o !:onrad<> dep!ltad~ 
t iYCSS(: proposto a m~nelra de fm:er accnsar esses ttimes 
indcpe:ndentemente d:J. ,·on!~G do go~:erno. ts.mbe..;l te
riA o rnen \'Oto, porque, como o p Jder juclici:u·io é .oa 
deve ser huiepe.ndente, seria. elle qt1en1 tomari:~. eonhe· 
cimentO .. das accueuçües cri:ni!lne·~, e e-r.::. po.:: sit.-~1 ou~, 
<>mbo•" fo"e npprovo.da o. cl~içõo peb cnmarn do;; "de
put-ados, o poder jndie.iaxio puni~se eHcs cdces mr 
meio dos \!.uses se tl\·ess~ obtido eloiçve> qne n cnmãr:~ 
honvesse ue j ulgar b oss. Niio me oppodn a. uma emen
da neste eentido, comqu tlll:o o credito d:. cnmar~ 
tivesse de soffrer, porque serin a. ma.nei.-a de con>eguir 
aquillo p or que todos nós devemos fAzer esforço~, qu~ 
P.ra tornar ~ verif!cnçiio de poderes fusi• escrupulosn, c 
sobretudo Je.-nr os c:llldida~os e os. o.migos do• cnndidll· 
tos ao ncaio do en\~oi,·er sua. clei~5o em netos cri· 
minosos, a desongnnaren'I·Se de que l\O&se pro<:elii· 
mento XL&o CXL=tra.rilo set<ão cllfficnldades para. eon~e· 
gnir o .fim de S8TCIIl eleito>, ~ o11e infelizmente ::1iio ~m 
acontecido. . • 

Na 01:dem em que os papeiS me c~hem '"l.Ui ns.~ m~os·· 
cabe-rne bllo.r ngcrn •obre o art. 3' da commi•Siio e; 
pecin! :-O go,·erho cx~í. re,qula::ne:.to p~ra a boa 
ex.ecuçii.o clã preoe11te lel.-N~o ha uma disposição que 
pareço. á. pri~PCir:l vh~o. m:üs simples, m:üs innocen~ : 
mas nó~ tem~s .~~qui d:tas q~tt>e~ n ,·er.tüo.r. A pri· 
meira, é se a cam3l'a dos deputruios pGde d~r !St:l nu . 
torisaç;<u. Se eu eollSlllto ns dhposiçües da coc.stitni~iio. 
vejo no l>rt . 9'7 c preceito positivo,:l'orm:.l,deqce o corpo 
legisl.s.ti\"O orgnnistir;. uma lei regulllme:ntar m=a:~ao 
o illodo pratico d!1$ eleiçüe;. Pó<k t>OI con~quenda :1 
Mroara commett!r ao governo o dl:reito de organ.isar 
re~amentos em ma~ria eleitoral! . · 

"Sr. presidcute , :I.S legisla:nrns :mteriores t.?m enten
àido o contrilrio ; duránte O! trinta e ~:!!;to~ :umos d e 
governo constitucional , mesmo t:.l qu:ll o terc.os, ne· 
nhuma legi!Iatnm jclgoa c;ue tüilia este poder: ~6 no 
BXLDO revolucionario de 1842 o miuisterio . qne deeret on 
os confisc:na de ben• decretou. .tambcm -..m r eg-..J.a
mento · eleitoral. F oi precise> um = de revolu?>. 
to~ preciso = quadro. 6:11 que os ministro• puderã~ 
deer&tar o• COXL&co• de bel:$ p<l!'a. o..ue o mii!isterlo pt!
<!esse public:.r um t egulamecto -eleitoral. . · 
· A lei de 19 de Agósto de l~ n:Io sô não <leu se=

lh rmte attribniçiio ao go,·erno, cotco posi:ivamea:c .ne
gou-lh'" no nrt. 120. E~s:t lei .cão }Y.!Ssou só com o 
voto daquelles pnm c;uem con:ii!o os to.ea c'.noo s,=os 
das Y:l.CCas gordas, p:1ssou ca:r. o ~·oto. de mni:os sena
dore•, dos cbe!es oo=~o.d.cn;s, especislme:ltc d.o ..,_ 
nado. Niio foi negada en.tiio a. cotnpet<!:leia. · e>."cin>i~ 
do corpo l~htiro -para rogciar ·o ~o p:::l\ico .h 
elei~ ; ao. co.1truio foi cc~~ expre!s=:e, 
creio .que no .art • . 120 âes~1· lei, ~~!or~ç- :to gc\·ecno 
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p:~ra reroh'er oó so dmi.da.s que appar...eessem n:o CJtceu
,_,-.., d.a lei, trazendo tudo imme<l..i:d:w:lente :10 conheci-
mento· do """~"' legislstivo. . 

..!. lei. de l \1 de Setc:nbro dé l8õ5, que nilo foi Yotlub 
dnnntc o• cinco =os à~ vaccns gor.Jas, foi pr~poMn 
e \'Otada, é ,e:rd,ade, por um herege, cuja "ntondnJe, 

· s~brctlldo depois da~na. morte, nós ~'hera% que está 
=ulladll' "''"' lei tambcm niio deu tl.ntori~ "o 
glll'el'llo p:u·u dar regJJl:uncnto :!. ~ccução da mc~ma lci. 

Sr. presidente, a autoris5ção que :tlei de 19 Agosto de 
1846 deu :10 go\'~r:w para resolver duvidas rut c:<ecuçüo 
<ta mesma lei pôde ser tid& como snpecllua, porque e.~ ta 
auoori~o O goverM tem perm:mcr.t<!lnentll pclo. cox.
&tituiçZlo; com t~to qne,ogo-~em, ~~o ~e ~tromcttct,tC. 2. 
:Ut-era: o protesso eleito~al, o mvdo pr:l:ico das olciç<lcs, 
tinha dle est:. s.utorisaç>io. Mo.s o cserup•>lo des~'legis
l~tura de \'IIC<'a5 gordas foi l.:il que põile obrigar :itol 
seus ad"ers"rios, n') meio da lut!l oni.mt>sn que cntiío se 
d.a.~ dos partidos, a e.e<lit:lrem estllJ'rincipio, :~.ronsigna
loem lei. 
• Agora, . já. nos tempos m:msos, pacificas, nos tempos 

<!Il1 que o Sr_ presidente do eonselli<:>, renuncilllld.:> as 
suu opiDiões antigas rontn. a concill:lção, da que n~o 
b:. um s6 homem de estado, de de7 annos n est.> parte, 
que niio a tc:nb.a· a<:eitado cordi:Un-..mt.c, qnc-ntlo ba um 
só homem de estado q11c :;eja capa;o de pens.'r 'ltlC outro 
governo· é possível; hoje, que p.uece qoe j á se devi :i I 
coutar com mais a.lgnm respei t<l pelas dispos!Çl!es da I 
constituição .do Impecio, com mais :Ugnm respeito pelo 
direito que e:<clMi'osreente compete ao corpo ~sbt.i\'O ' 1 
na sn:a C<lm;tituiçio, é pn!cis:unente qu:mdo !l commis- !, 
siio o esqu<!ce, quando antorisa o governo pat'!l. fuer o 
regcl.ameílto para execnl"io da lei eleitor :ti~ · 

1) éspirito da.legi~lai-'o com quo so v:ü fclicitar o 
pai.. é dar força ,, Uilluencin. p!!.ternru ào nosoo. bolll 
governo, e o -reoultado de tudo. "' con•dquenci:l de 
tudo é tornar a eleiçilo liDl ac:to !lltrrulho :1. popu-' 
la~, nma comêdi.a em que a popnhçS.o apJ!:trece &i· 
mulando o dir<lito de ~otax, coUlo no theatro· o come
di!lllte figura. de prillcipe ou imperador! E' perfeita
mente a me= cousa; esta. dispoSlção é !ll:ÚS um mcio , 
~ um meio cl!ieru:,. para is•o. :!lias mete~ cUS: :1 ap-
provaç:ão da. camara! . 

Eu estou corto, Sr. presi.dento, que só po~ in!l.à ... er· 
:encia, 'lUe s6 poo: irrell~ .emelhante disposição po
u.n-t. . ser 'iC~ pela.ullk>l'i& desta . camara ; o.iuJ,. que 
àodicacla. de mais ao :nlililiterio, só per irrefiwo d.:ir.i. 
$e:l. vot.o :li ~sw ~o. E' um atte:ltado contra a con
s~tuiç.'io do Inlperio, é a ~vogaç;io ele ·~m llrti~:o d:t 
coustitaiçâo =<:e<ler 11') g overno o direito de rcgulu o 
modo pr:!:ico <la eleição; ~ por descuido osu uulori.:t 
do actual mi:üs:erlo \'O~:i por w:ncllia!lto eouro. , 
' ::11:15 eu dil;se que a qllestiio des:s. l!ll:.Ori~Jo tem 
:ü:::.C.o. um otl.:l'O l:.õ.o, e lado muito ímpormn:e, por auc 
de.-e !fi:: en=d:i. Este outro lr.do é o Sr . presidente "<lo 
co:uelho. 

S. E x . <i!>se :>o sen:.do, rc:sponclend.o ao Sr. bullo Je 
Quar~m, sabre a :xatorif:tçiio pnrn tJ rcgul:nncntn Co 
$~' que cotava uutorisoclo para legislar •obre impos
~~, al;ernl" as !:n;.;as do sella, porque a lei lhe .tJnlla 
autotisa<l.o par:\ o.l:.exar o modo prat.ico ~a n=cadaçiiO 
ào P.cllo ; ·o:o.e a le~ nllo se podia. re1,.,ir :i l!Utorlsnr.>io 
;>ar~ zeglli:ír:en:o de boa C)(:ecnç:io da mesm:1 lei; que 
;,:;r(l il;so llgC' preoísa,·a <lo Í:l\'OT do eOr{l'l les:isb.
~; ·;o, pai• ti!llu €Sta :.ttribniçiio Cl<pressa .D!I constitui
ç:ía do lmrerio ; qt~e o. aueori,açiio, portantO, importnv(l 
3 i:le~dna~ d.e ligi><1ar. Assiro , esta pa.rngrnpbo, o.u· 
: o:is:ln<lo '> gOYemo ll.do.rregtilil.•"e"to p:o.:ra Cli.OOuçii.o <ia 
lei cl.eítm:.U, >!er:í. entelldido pelo ministerio ecnn o. mca
::u~ lo~ca., ,com o mesmo direito publico de que so ser
<;o o ::.r.·uresidente do conselho para alter:.r as t=:1• do 
~}lo. htô níio admitte a Ineuor dt!rlda.. 

S. E:;:; é homem degranderesoiuÇíío, de.m.uitacora
t;em, :naitc oOderoso; seria de.llXIl homem. m.uit.o sim.
'>les, seria. ~ama. ~~< se, tendo legislado o.obre 
!mpoli!o$, nio qaiussclegislar na materill qt!e mais lhe 
i:::. cie apro'1eit=; q11e. é ~gubr Jl. maneira de nomear 
deputa.ros, poisqW>, .dê-re por aqui, de-se por"""~' a 
<eràade .:, que "~ ele depoiados importA a.~
pr:~Tl!Çio do tal direi~ ~ ~ ~olm ~•:.Ot. E ' 
~dAd:: ~ q,'lll! o ~r. pi:I!Sid!!ute da conselho 
:liio ha <k àe.ixao. ae &Uender por Íónca algum.1, a de 

!l>segnrar-se do bom modo pmt!ro de proceder á e1ei-
çüo proxima ~e deputados. • 

sei 'l,W· nrgmnl'.ntandoa•shn recocmendo . est:J.~s
po•iQ<io ~ ~ollcl.tn..Je do ministedo. O meu intere .. e pel<> 
rcgnl:uidadc, pela legalida<le <L. Jegislaz;:io eleito~ seria 
cala.t:-mc sobre e:.te po.ragrapho; to.l\CZ 'lu~ , ll!>Slm pro
cedendo, alguns membro• ·da. maioria re8ectissem na 
cnormidnd<o do e$c=dalo que ~sw p:>J":>grspho traz em 
si, porque iufrins;e d~ frente um artigo da. constltui<rilo· 

M':lS; Sr. presúlente, acim<l dos m~res~es de mo
mcnto. da :mnlla posiçã.o de deputado, está·, o respeito 
pclos J'lrincipios cu.rdeaes da nossa f6rma de governo. 
Sei que bdlito a pa>sagem do paragrapbo fazendo 1~ 

. ObsetVa<;VeS que tenho feito , mas faço-a~ J'Orquo lliTO 
m e eoru_Pctc pr<Jwovcr o mclhorru;nent.o dis . medid:.s 
q a e o nunist.crio ~uer fazer votar ; i•to corre ;por e:>nta 
Jo mini•tcrio ou ue sel!s amigos, nJo por n>inha eo.ut:l.: 
o que ma compete aqui é 'mostrar o lado lXI:!.<:> dcll:ts. 
Sei que de.cobri.o.do â!guns cl.e . seus defeitos concorro 
par:J. que clla.s passem m:üs f~.dl~te; mas nliO depen
de isto de minha vontade ,- a responsabilidade toca a 
outros. · . 

Tenho em miio llll)a =~nda do nobre d<!putado por 
Peru:unbl!eo; é a que dispõe q,ue os pnrocbos farüo 
p:utc dn.s mcoas paroch~. · 

s .... ~tl.cnte, o que eu ~)orla era Sep:u'll% de urea 
veZ"D. eloiçüo do. igrej a. (Apoiado.. ) A igreja entre. nós, 
por pane dos ultr.amQiltanos, vai .ficando tão p.reteõciosa 
modernnmcnte, que já texlho muito reC<lio dellcs; IIUS 
neste ponto n>io é pelo temor que o riltramonta.nis!no 
me vàl já in5piranél.o que reeuso dsr ao pm:ocho esta 
:lttribuiç>io. 

E' a bem dos parochos, clu'Cllgiíi:a, do sGeega das po.
rocbias, pela nntnreza d"" funcçõe• do patccho,ptlo &eu 
caraeter •o.grnd.o, que elle niío p(>de, niio de'fe ser um 
homem de partidos. Chama-lo a tomar parte nos ooio3 

· cleitoraes é obrlga"~o a ter :uxügos .e i:ümlg~~ poli tipos. 
e!ll sw pat~bia, e >Sto uüo póde S..."t\'lt senuo plt!'nlll
troduzir a siznní:>. entre as o<clhas e o ye.stot ; 1sto nüo 
póde wrvir slllliio paro. prejuizo dr. religi.í!o e do p:!Sto 
esp~itu:ll dos freguezes. . . 

Nem comprchando n utilidade dMt:o. disposiç:io. O 
~ue J)Ó<)o bzer o par<leho! Dar infonnn~ões1 A lei · 
:~etoal autotisa :>. pedir-l.b.'as. ~iío ha pOli nenh11mm 
utilidade u"'t.o I•angrapha. ~iio é, repito, o temor 
<lo llltramont anism.o c da hypocriôia teligioaa., mniK 
!at:U ao catholici•mo do ~tnc Q.5 aeitas sd~lllat.i~M, 
qlle a~or:>. me inspira a i.Dlpugnar osto paragrapho; <! ~ 
uClll dos paroehos, elo soccgo ®s iroguezio.a, n bem do 
e:>.tholic\snlo mesmo que lho rocnoo o !Dto roto. 

l.'<mbo tnmbem entre miias outro sdditivo qne ài:t ' 
< A., clcl~üos do 'fr..-oadoroa e juízes do p:u: ""fi!o !cl:e.

>Cnl]ll'C po•tcnormentc ' ' do clettorcs da logillnt11r.1, em 
<lia u~-tcrminsdc pelo p'n!Si<lcn:e dll ptol'incia •• 

~r. p rooidalltc, .,cu niio sei .Ml logisl=o• oo,"ai por 
r~nt:uin, por capricho, p:~ra mostrllr fertilidade de 
invcuçôc• >cmclhunte•, ou se l$iolama& ~cgunilo n• 
<"!11usúlnft dn constitniçiio, por u tihdlldo ;>nbli~o. . & n~o 
,; um cQpricllo c f=tnsia d.l douo nobres dcpt:to.do-., 
qu:~es >ilo .,. rn•vcs !'~"' esu. mudn.nç .. ! 

Eu desejllrlB, Sr. p:e•ideute, quo pndesscmos d::r :t 
todas S.S no311ll! <llsposiçúes cleitoraes o rospcoto <;,uc 
r.nnfcm !l. legisla~0n a antiguicl..~de. N <•o ha de ser Mm 
grandes ra:ões i:. c :.nteresse publico, semm,otivos runito 
graves, que hei <l~ VQtar por cp;,alq,u.cr llltcr:IÇiío em qJO.-
tcrin eleitora.!. · 

Deode 1828 que ) neonver.hm:C ~ tem <lAdo em· q:;~ <e 
olcjiio de quntro em <cna~ :umos os jnizcs de p .,.: e os 
v<reo.da~s em tixlo o Imperio ! Nesta periodiclcl.ada de 
cleiç6es não ha seniio uma. gr2.!1de ~int~ Par• o paiz; 
c não COIIDCI'O nl!l:hWil i:lcoavC:>icnte. Nilo u i qu.al seri.o 
motivo, ~· não ser uma fantasia dos nobres deputs.dos. 

Este patagrapho é ti<O insi~te.. é tiíO eem illh 
pqrumcia, que niio ê J'Qssi•e1 àescobrir- lbc a utilidade. 
Segunune.nte O!> nobres deputados têm alg1lm mo~ho ; 
mas, se SS. EE,;. querem pre<"enir algnma hypothese, 
se to.."'m eonhecimen!o de ~ :factoS; cnmpre q:~e os 
mani!e&l>em, para qne a. ea.m:tra possa ~los. 

E u pe1& min1>a. p&rte :não conheço o :.J.Ca,:cc do para-
gr:a;>bo; pam:t·JI>e atá rídiculo. · 
~ qmzen; Sr. presidmte. llOW:r dn:r :ao nauo gys

tcma eleitord toda. a. =~da.àe que. já tem a. el.:içio 
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de juiz.es. dC "[>U e de ... ~, :m>a Vo:l: ·que UÜO po-
. -demos. lhe dar nliÜot. A elci~ periodica dois camaras 

mtllÜoiplllls e dos juizes de paz jientrOn nos-ha.bitos<ls 
nossa. popnlaçio ; é um cost:t>me político já adquirido 
pAU o. DOSSO pai:.- Porqtoe-ha de 6et" >acrific.dot 

P:~rece coa•a in~ te ; = ca :uão o tellho· por 
Lo.\.·R.cpu.to um costume politi~o '!_u~ ~"'"'P"" mnnt.cT e 
couserrnr. Por q12e razão ·::e Dã.o ha. ac fazer este ltilno, 
como pnrccc •cr o_ fux> do additivo, 11.-cleiçiio dos jui.l.es 
de pa.:z e· dG vereadores • 

Tenho aqui um :l.dditivo, que ó do honrado <lcputndo 
por S. Panlo, a cujo c:u-acter,. o. cujo mcrito politi~o 
rwdo 11. roo.ior homena.giml, c cuja amizade muito prl.,_n 
~aprecio. Mas plU'Cce e•tar uo mesmo c:l.!O do additi\·o 
•1ue o.cnbei do apreciar. ~ 

Dispõo eU<! 'iM a c\ci~o de jcizc• de pnz c de''=
olores ""faça no mesmo dia em que >c lirer" de eleitores. 

Nao eomprehendo a raz:õo e a. vantagem de scmelhv.n
w I~~edida, que •6 servil-i par11. tomnr a cieiçiio amda 
mais morOha ·e ineomrood.a para .a popal~.çilo do quo.;. 
QuallOOs dias <hl:ar! a ~lciç;io~ Em algJUXlas panes m:üs 
de quimc, porque vemos.em algu!Da:> parochias da cür
~ dora:r a- eleiçiio de juizes ·de paz e -vereadoren:nais 
de um.a: ~"""'- .·Se lhe ~tanno• a de·cleltoi'C$, 
o JltOC*JO 1e pTolougo.rllnllh de duu,Oil.tres •ctlUUlas. 
. E' justo, é possbel. que so lance sobra. a. pop~ 

semelhante ~of Póde-$C cxmtar-quaa popula
çiio . umtin -coq> algmn ~- a .um, -pl"'<eS!! tiio 
1>rolongsdo, e:rer'cer! -a fiscaliml_çiio, que-é .a garant.ia:da 
verdlldi> :de ums eleiÇiio! O que succcderá.-ba· de. >er oue 
u eleição &e wã.. entre ()S quatro ou cinco . mesanoâ, e 
lll!lls.alguma~e.; e entiio os.itctos duleição prima
ria fiearáõ.i. ~içiioda sn& probidade ou improbidade 

. politic:a. . . 
N"..o 1\:.põis possi'l'el admittir tambom . esto · additivo. 

. · Outro,. lidditivo ·diz:< Nos dias da. elaiçiio prld\llria se 
fará. m~- ®~UlXIe:co de -votames 'lllallnca.àoe e> .do 

.nnmerodos,eleitores .a nomear. > -
.Isto já; é di&posição de lei·q~e l'e .tem. considerado 

como inutü e l:llBS89nt.e, p<>Tque o numero de votantes . 
está nas .futas . de qualliicsÇiio. O que ê g!lofamia ·é a 
man\)ilo nominal dos cpl6 Wtiio á e1Ci%o. : Scmelhame 
~!içõo P.fll1ine ss fraudes, ·ou 1U) meno~ toma-as 
.:mru.s <liffioe1s. . 

'Portanto, G$t8 additivo nem .ner.~ee apT&ciação. 
. Temos .. um additivo do h®:rmlo .<l<'lputado pela Da.hia 

qae estiá minha direita, e .que t!io btilbante p:!pel. fez 
na~ugnaçiodastrel.as. Este sdclitivoisc::ntadémulta 
os eleitores que niio com~ noi; collegios cleito
raes, e 03 mpplo.onto• que faltiio -ás jlllltas dõ qualilica-
9iio, IIS!Úll como 08 wtantes ll&ll ~bl6a8 ~ines; 

P&:ec:$-:ne_ qne eeteoadditivo.deriu aer m&l& COlllple
to, acabando iblolnt=ente com· as,mzllw,·.tr.ato '!UlS 
elei~ · Jlrimaria& CC»UO nas i;ecundliriu; ~ue a 
~ tem demoastrado qne taea.:tn~ 1110 in
tairameDto ou.inut~Ba 011 inellidl•c.. 

Quem nio ni votar pslo interesso de -vote, ou oati-
- mníMo pelas aolieitll.çües d05 cmdidatos, nio o faz por 

medo daã maltas. Além disto, em parte Denbuma qu~ 
eu. aa:ba..oe cobri'o ·ostns multas, as. '1- em &UgusDas 
ca.rnua& manic:ipaes OO!llltil:uem lon~s r6es de muitos 
contoa de ~. e niio ~e fa;ooni. effectivas,- = ae · po
demfamr. 

En pois aceitaria o. additivo do·nobre deputado !lUC 
é$b\. d8 a.cc6rdo com os principiOI! ole..-adoa, justos e ll'll
pa:ciaea, que p~icliriio e dietáriio o seu importaQiti•· 
simo di8Cilrso, se S. Ex.cabolisse .. completamoote as 
multas por m~tiro eleit.mü. Esta ó da. mas idéa.s a 
que níio cstâ prcjndloo<l.&. 

O Sa. C.unrnt.o MAnuaElJU.:-Mas ha. de ficar. 
O Sa. M..llTil'<IIO C.Llll'O~: -Couaolo-,ae V. Ex. co

-:cigo' as ::tW!bas idéa.• estão prejudica<las h~ mais 
te~. 

Tenho,' Sr. presidente, -em-llliio UJn lldditho qt1e· ó 
meu proprio e c! os poucoo amigos que nesta C3S& emi-
tamos. · -
- A renda liquida" de 10()8, exigida -pelo~ S' do art. 91 
da c.oustlt'IÜ~, t~ntenclti-!.11 a"t~ ·mn moeda cor-. 
rente, e llio em pr.lta., coa>o que o G 5" do-art. 18 
~ lei dG lll de ~to ele 1846, .gue ~~ .. t. 200$ , 
i 3Zendo o. :müinção em prata. Mas o que ó verdade ~ 

I 
I 

l 
·i 

I 

qu e poJ:.mna~i~b que.atle>t.a as profu-:~dàs zaizes 
que o e5piritc . .d.(,.liberaliomo tem em noillO péz, pro
~e?"iv;unmte o ottffragio univ~al foi-50! apoderando 
a!' lU>ÇaO, .da·tu=u:a-<J.ue .. ,ngum o podcd._negnr, 
vu to .como .oa ooao cff'eJIQ8 estilo ·putent .. nenc facto 
incontestavel. · , 

. Eu provoco.;:, nobre dcpntad<> por S. I'llu1o, que fal
lou com tanto calor a rppeito-dos resultAdos do !iui
fragio llllÍ Ver&ftl, a <i.U6 uécJ.are >C: h& D& 61111. proviucia 
algum holl!cm que tenha Jon• braço.s, baa oRtlde e deocjo 
de trabalhar q_t:.e esteja cx~luido das qualifica~es. Em 
todA & parte em nos:oo paiz ua e)eiç.õ:o pr'lmaría o aui
fr~o universal é um direito dll facto adqt!i:rído h a 
mu1tos nnno• para a popolaçiio. 

Assim niio. foi par _a f!l.Zer parada de libcrallamo que 
c;' o o• meus honmuos =igcs offerceCmoo e•to :lddi
ttvo. Não quoremos .cnão fue.- cess~r de >obre " lei. de 
l!l de Ag~•to uma. grave bjuris que aqui lhe foi pu· 
bli<:<~n:cutc mogad:l. pelo assisai!o e prudentissimo Sr. 
presidente do càmelho. · • 

S . Ex. :nos-clisec aqui com o DULior deselllbaraço e com 
o santo fnror de que :se deh:a possuir q:umdo qna c&l

. .allrl!l' os seus sdwr.oarios: <A Jei.dí!l9 de Apto !e!" 
aq_uulcfensores, -~n:do clJ,. c..tretanto quem.tírou o di
rc>to de· voto a todos os que . não tenhiio mais de 10011 
de ren<la,.-exigindo que~,. nnda. r-e ·eal~a. em 
~--~ca, Po/'lUe tudo· tem tidb.def=>Ore!l; 'por . 
que a.propr,1a ~ )i os teve.· • · 

· O meu . .fun é . úuer cessar " in;uria que· pe.;;IL áobze a 
lei .dê 19 d~ .Agosoo,: inogada u~ím muito.ilnmcreclda-
mcntc pclo Sr •. presidonte.do COIJ~.. · . 

Tenho a esperança de que a ll18ioria; a &iiMtar:i, lliio 
. deciwodo que ·o . Sr, .presidentedo conselho.Íoí levialio 
quando jlllgou à.i~ de injuriooa. «n~nl":l ess.e. .-disposi-
~ .da-r«ferid<!. lci. -
-Eu,·.portal:>to, Sr. prosicUm!.e, respond~ -ao nobre.d:spu

tado . pc-r .s.- Pall)o. quo. ;fechou a <Üscussiio .do ari. ,l' 
deste .projecto, a. respeõw <le·tod<ls os· peri.gll~ que· S • . Ex . 
~ na .-mitiha emenda, respondo --que lá. se ·a,-c
nha .cow o .Sr. pmsident.e.Jo ronselb~. Nilo. acho reão 
llenhuma no nobre deputado ; . tna.s-niio..ddeudo ·a idba, 
porque. ngorJ, niio é rainha, é Jo Sr. presidente do~C(lll
!!ellio. A· nuvem negra. qu!l' pavorosa. 1i a 1ua "imagma
ção·va levantar, os hono~ da demagogia·nfinzrpliauta, 
nil.o. Ul !atem. entretanto •entir, e o •utfragio mu-.erSlll, 
de-í,.,..o.ontro n6• ha tnuito&-em;os .pa.a gloria ecoQito 
da. "'-0588 l'Ol'lllayiio, -.ai dl:smentüld.ó -$aes terr.orce o te
cctos. 

Espero que o :nobre deput'ldo, que ~gora. 1!t6..claDdo 
O &ell•poio ao S~. p..;dento do CCI~~eltiO, h de 10 \'<lt' 
om mll!S algrunaa difii~adeo gra~eo; O Sr. praai
dcnte do eolioelho crc> um homem tra'balbador q'llO oe· 
c:npav:. a tribuna, que diocu~a tudo : ba de mootrar au 
nobre deputado q11e. na t~~aior pt.rte doa objecoo• im· 
portantcs , o nobre ®puta® o O' IIClli collogliS ~-
lh03 •••• 

O Sa. NUJ.U: -9brlgado. 

o Sa. M.UTJ!IIIO c~: - .... HtKD e:dl&grll!ltc 
contnll!ieçio com o Sr. praoidente .do eocu1elho. No 
apoio que ."lhe .diio · qUliUto i refonna eleitotal , c à. 
qnestüo . ban~. 

0 -Sa.;· NEIIfAs:-0 nobre deputado é•mais · ver-
~o .. do_qne _ cn. · · : 

. O Sa. li.I.l1TI~<IlO C AIPOs: -Em sentido contzario 
pódc ser. . . . . . .. 

M eontrano, desde o pnmcU"O dunr"e aqu1 ma le
vantei 1"'-ra falliu- sobre est>< materia, confo1S>ei,_ e amda 
confesso, que . os nobres d.eputados· és·tüo procedendo 
muito oobere>temcn••·. Ha sdguem . ·quo · passou 
pela3 forcas ca.udina.•, que renunciou . todas · as . snas 
velleidadeo de 'orgulho, que perdom o direito ·de se 
qneütar de :J.CCUSações nesta casa e tambem ilo senado ; 
b11. lllgnem que ~cgou opiniões emittidsa aqui e 110 
senadO, opiniões que J>IISSáriio este auno no·· !ellado por 
têa3 ele trilnha ; ·mas o uome'deputado ~ C91ltà:; de 
art;;go ao Sr. -~i.lonte· do cooselho. ' · ' · • 

se . .,., 8Sti..esse ..,. :posiÇH<>: ãe·mmtstrõ, e me· tive!I!K 
Clllnnci:ado oomo o Sr. Presidente do--~:• respeito 
d~-artigo da lei ,kn de Agostodé l846r8DCUlreP
mc-bia de defender t. doutrina. O ~obre dep<ltuio ®..e 
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saber que en posso nct t \ cs~a crear.düliculclades so ml
ni~~~io, ~= q~e. fique mor:Umente :responsavcl pel..'ls 
OJlUUues que erruttu-. 

O nobre deputa<k;, parl3.1Iltmtlll', mo de~, til~ con
sutulll!Ldo, e q~ o.té tem d&do a morte a slglms minl•
tetiO'po~ a.e:os-destQs,Dão é o milipropri.o po.n me con
te~ts!' ~elhmte direito. O llObre d~putado, que teve 
U'Q'l papel truJ proemizlev.tc: na oppo5iç.âo parlamentar, niio 
é :.quelle que me deve fazer exprobmções ue•te !entid!l. 

O nl•bre deput(luo hn de concoràár que no pequeno 
.numerode=osquetenhotido uma~"'!ntono por1sru~to 
n~o me tenho visto na nece~sidJlde de ser íncoherente. 
Receio, porém, que ~e me vkr a m~nia wn ci.i:. de me 
alistar n" numero dos defensores d~s go-Jtado""s, hei 
da ter precisilo de pre.;;cindir de nlgumas das qualid;ldes 
que hoje en mais ·pr~zo e ""timo, qualidàd~· que me 
pnreo~m reolmente ser de grnude infelicidade para s~ 
pVder ser lJ.oo;lem I>OÜ!ioo DC!Sta ll0H3. ms.lftld~d.a. tel"t'-.l. 

Mas qu.IU1to ao artigo, o Sr. prc>idonte do oomclho 
• que o defeuda. Eu não acreditG que clle quizes.e .ter a 

le\'Üwdade iadesculpa,-cl.de conúderar >em !undamento 
a dispo•içãn da lei de 19 de Agosto de 1846 que ele1•ou 
o censo ell:itoral tão di~no de .louvcr ~.omo a poste, 
A hpreclaçii.o de nm art•go de lei nilo poderia s~r feita 
mais_ Eev&"amente do que foi feita por esta fôrma pelo 
Sr. prasidcnte do conselho: nl!o direi-mnis inconvenien
temente, -porque S. E"· conhece bem a minh;t theoria 
a _respcl~ a,. liberdade da túh1ll:la. A re.tric~ dessa 
liberdade er.tó. no or~<l.o~; niio h:i quo·reo.einr que<> ho
mem que· tem Ull1 ~senti) uo par1am<lnto se desdoure ; 
se rugnm praticar. in~oc•eniencias, t=to pcior !>3.I"!l 

CS$e infeliz; que .e rebaisarâ a "i p:rorrio. [.4poiado<.) 
Niio censuro, poiE, ao ~r. ptesidente do ccnEC!ho pelos 

tiras com que o.tacou a lei; eu n atacaria da mesma 
maneira que elle,. nchari~> mi e inju~te. essa di~po.-içúo 
de. lei, poque · po<lh :mtori.snr o :J.bU!:o é o é!.bulho de 
<tirei tos politicos de UI)lf< gr=de IrulSSa dlt naç;io : mas 
applaudo o espírito de todas :>.o .nutoridadeo do nosso 
paiz, 'lne, depois dD. leiJ.e 19 de Agosto de 1846, como 
:mtes, têm tolerado CJll toda a p=lite o suffragio Wli
~erssl na. elei;ão primaria. 

Já. ..-i! o nobre deput:..do que o meu artigo uiío é uma 
trics., n.ilo é um n1eío de agiU!çiio polltiea. Nós, rnem
l:.ros da Of'posiçiío liberal, temos rentUlcilldo, desde que 
entrAmos nesta eM",!e""es proj~tis de ~messo ti~os 
da sgimçfio e dn. intriga politicn. E' ao lado aos nobres 
<lep\ltndos '!110 ~ paTtida ~ patJ:iotadaJ; deode 1857, uM 
por motivo demonopolio dos generos :ilimen.ticios, q.uc
renào mesmo reopons:..bifuar o ministerio do Sr. nJ..al'
qnez de Ollnda porque niio chovin, e tambem porque os 
Ilegocil!lltes di! cijrte uúo etilo bastllllte activoo, agcis <: 
ambicioso& pata disputatem-se o co!XIlnercio desees ge
noros. 

Ea qniz sujeitar o Sr. presidente do. ~on.<elho a mais 
uma proVlÇÜo pnblicu. ~ .a snn O,Pinlâo ctnittido. no 
ptlr!Arnento relath·runente o. C$~e nrt•go da lei de 19 de 
Agosto de l 846 foi uma indi~iç!o que lhe escapou, 
como muitas em. outras occasiõ~s, ou então a maJOria 
d~e ,·otar por esta m~ida. 

· Tenno, Sr. "p!'ESide>nte,um entro additivo, t:unbem 
a;;signa<ló por llllm e l'Q< mcu.s e'migos, ~ do eeguinte ' 

~ Se pliSsar o projccto da conunissiio n:J. p<lrte que ele
. v a a doas ,o numero do~. deputados das pro,incil!S que 
actutll=te tem um,entilo adoptád&. a. ba.e minima,otc.~ 
l'~do-me ({Ue 0!- psragraphos deote .a.ilditivo estilo 

prejudiead~! J)'l1a -.:ot.a.Çiio do art. 1·; que m:mdou anne
xar. districto•; e pôde El!t" qne não o estejiio ; isto fiear:i. 
:10 juÍ%0 e decisão de V. Ex. 

Q Sa.. PuaiJ>~<.<rre : - Permitta o s~. dcputa<l.o que 
o Ülteuompa p!~ra pedir-lhe q"e$uspepdlt por ·Um mo
mento o sea. discilrw, :t6lll de se dr!r Clltrada ttO·Sl". :!Ih
noel Msrcond'3S.de Moora Co!ta, <J.ue se. a.clla na sala 

. i.nunediata, e ~em m-estar juxamento e tomar ausento 
~mo depttwlo !UpPlente p<l!o 3'" d!.strieto da provineia. 
de S. PaUlo. 

O Sa. :M.umliO CA.SPOs: -!Pois llio, Sr. p:osidente? 
Sendo introduzi® com s& fo'nn.lidade!l do est,·lo o 

Sr. Manoel H~ de !lroura Costa, presta fnra-
mBDto, e toma IIS!I!Dto. · 

O Sa.. P""'ltll~: -O &. Mnrtinho Campos póde 
eontinli.Br o aen diseur80. . 

i 
· t 

I 
I 

O ~R. :r.r:utn~ao C.o<Pos : - Sr. Jlresiden~; a ca.
mara tem visto que co não finjo estar convencido de 
q_ue o fim do ptoj<'.cto do goYCIUO não é melhorar o 
no.;:so systema ele' • "a1; tenho profunda con~icçíio distc:'. 
Se eu 'nio tivesse D l, . .itos outros. l!lOthos pa-ra eEta C'On
vi~, eu os aeharie. nas l:lt~S que me indnzl!~o :t 
tt~sentnr este :ldàitiva. · 
E~ proponho ~ue se designe o numero de ilej>uU!.dos de 

todas as provineJ.aS do !mpe"!o nn meslllll proporçiL::> da 
popuJar.~o das provindas que dão ...:tnalm<!ntc um e 
pa>>ão a dnr dom>. P"fO ~imple=entc :>. e:.t.ecnç~o dr. 
constit.u.i?iio. 

As proviaei:.s que t&m menos popula~.iio siii> l'reci~a.· 
mente no Irnperio as que tem men0s riqueza e ei~ilim
çãç ; por que razão, _pois, a c amara, tenrJ.o \;otn.do qoe ~ 
provin~b <lo Alll:'i.Zon>lS, que tem c!e 16 a 20 ou 30 r.:il 
nlmes, dê dous dcpubdcx;, ha de e:;:il'!ir que" c3pital do 
Imperio, que :l!m msis de 300 tni! h:tbito.ntes, d~ só u·es 
deputado• t · 

Por q t1e razií~> se h& de e"igir que .na Bahia, Pernl!m
buco, ll.io de J :melro e outra> provlncitto, um dcl"'tauo 
corre.spollàa ~ 80 c \JO mil almas, e pura o AJllazollas ~e 
<$tenda que 16 ou 2Q mil alm:u são snf!icienteE pnra·se 
eletrer um deputado~ Ni;o ~ei se é -porque tod.os·os ca
boclos do Amazonas niada n[o ·estão bnptizados: n5.o 
sei se é porque alli nem todA a população está d~do. a 
rol, porque A mór parte aindn (, errante. 

A.s J>?.Csrnas ob•ervnções que f~o ,q11a11to ao .A.n:azo
nns faço q=to a: outras provinciss. A camara não 
pódc vota.:< uma. base pa.ro. um"" pro\-i.nei.as e base di
..-ersn para ou.trru;; a uni<:li ~xcep\'iio <L> c=t.ituiçilo é 
que nenhuma p~>'iu~io. dei:s:e de à:u- um deputado e 
um $enador; bto j ó. é mn favor da constituiçiiO. 

Mas, Sr. preEidenre, se o ministeno nctnol.procedcsse 
pclDS motivos que allega,de melhorn a eleiçiio, lll..a:tgar 
os dhtrictos ~ara evitar as lutas brac;o e. br~, de~õ'a 
ser levadn a unnexur os cfutrlcto~ ou t~rovíncw ~ue 
aetuslrnente s6dioumdeputaJ.o aos<listric:tos mllis nzi· 
nbos. Mas a :razão do mirusterio nunca foi evitar as lutns 
braÇo a braço, estas nilo sül) snas vist85, !eu> :Iins; as pro
víncinz; que dii.o 'DID só drputJ<do, o miaisterio a. $lle
:!ULrla. a outtoD dietrit:tos · cleit.oraes, nüo iria dar dous 
deputados a c8trict<ls de tllll sO, q_uan<lo allego. Como 
rnziio para esta teforma injusta e itaqUD. o pequQIIO :nu
mero de pes•oas pentDte as <J.Ua.esse faz e. el.eiçuo. Qual 
é a provmcla dUque dio urn &h deputado aetnal.ncntc 
que tem poplllac;ilo q..e ma~Ç!l e.te augmanto! .Ao do 
Pa.ro.nã e Sllll.t& -Catha.nua. têm maioT popnla9io que os 
districtos eleit~-.. do Rio de Janeiro, Bahia, Penuun-. 
bucot Mina& e S. Paulo 1 O qUCI justi.tica, poil, e. ta pllr
cialicxade ini'lll$ 'Não h a outro. razuo aenilo a do qu~ Ql 

lu~ creados~U~a pro\'inci48 qtt~ diio um a6doputi.do jJ. 
tí\.n donos entre oe preoUJ.ento5 do .lsu-a OUtriUI pto,-Jn
ciu, e para iua nlio viU h.,vaJ' obatl\culoadc mniablwi
Aida.do$; oa qll&tnllu~ c:teadoa jCl. estilo di&ttlbllido.; 
niio ha outru ruiio ; nu provinclu pe9.uenlll os pro:.c
gidos do govemo siio ma& fa.cilmento llllpostos. 

M11A o governo a dB IG ir dere~~ganando : a elcüç~o 
de :üstricto será anisuila.ds., põda l'<.'r revogli.da; = o 
povo COllleÇOU a eonb~ q\Ul póde eleger, hn de fa2er 
todos os ~tor\"06 l'ua isw ; 9.$ potencie.s locaes, c1lj:1. 
inl!ueneia ro pl'etl)ndo acabar, hão de fa.zo~ todos os e~ 
forços, hão de ccn~cguir rooo~mr no governo que assin: 
oom~ .., podem: julg:~.r nece56a.rios para e:;;eroer o seu 
dominlo, assim ct'mO se podem colli!Sar nos muciclpio•, 
o e,aminho. esti .~bcrto "(l:lra ro colhgarem nas trelas. 
.As proprius p~víncirts pequcn~ !l:lS ulti:nas eleições 
se tílm sujeit.ado ~. encommcndas dos poderosos da 
côrte com muita repugnnncia; algumas mesmo i i r-e
cw;h-iio enoomrnend:ls;. a. csmara na legislutura actnal 
teve·= vistas em ma.is de uina e1eiçii." fazél' morrer o 
diréi.to de eneotmncndas de depntaJo, f= ,-mgar 
pua'" provincias .o diteito de nomeaT ;;eus x-eprescn
UUlt'l'!. 

Eu não pos,;o compNhender os moti\·os que jnst.i
fiquem·dar dous deputado• :~os districtos que dolo ~ctnal.
mentc um •••• 

UXJ. Voz: -A~mportanci3daspro·:incilU!-

O SR. ll..ut'l't~IIO C~s: - Qual é es•a importan
CÍ$ 1 Po\3 01> habitantoes de umo.pl'Ovbeie poq,ue:>.a têrn 
mais deputaclos qc~ os das pr~•incins grandes! Pois 

~ 
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nm.11. pro'Vineia mai~ pobxa, m.lls a.trauda. em popn
l~o, h& de ter dous votos, quaiUlo iguAl numero de 
popn~ em pro'lincias msis ricas :a.ii.o póào nOllle&r 

· um W:puWI.o!Qwa provincial!o Imperioemqut20 ou 
30,000 ~nomlla .um deputado! A base ~o nu
mero dos rcpreSC~>tantes , ••gunclo a nosso. constituição, 
<I. a popnlaçã~, diversamente da coll.!ltituiçl!o de outros 
paizes, div~te da coustitaiçiio ingleu., que acei
tou bues nrlaveis, cl&s de olllr06 paizes que aceitiio a 
propriedade como base para a rcpresentaçiio; a nossa 
constituição w · reconheCe outra lla--e para o numero 
de deputados senil" a poptllaçiio. · 

Qual é poís a :raziio p!lla a ~ção q<te oe quer 
n&ptar? ser& porque ... provindas pcquenu, mAia do
cw, m~ faceis de se aubmetierem por m.s.is atra.zad.'l.s 
em cidl;.;.çiío, c não porqu2 elegem Um s6 deF.-tado, 
diio lugar a que o governo •:nponha seus cancliW.tos 2 
Niio jlOSSO ver outra r1121iio. Os lugares crcados o publi
co já sabe paro. quem siio destiwld.os; 5ão para quatro 
pre.identes de província ; ~ara esses nilll vaf hllvet mais 
interillldade. Qa:u>do o Sr. miDistro ds imperio qnizer 
saber os nomes delles, . eu direi. S. El:. c:onhece..'lue 
f!1.QO aqui . estas observaçlles pot espírito de justi,a, 
porque o.lgnns dos · novos nomeados. são meus amigos 
pessoae•, meu., eor-e\igi()l)ari!» 'politicoa ll(; tolllpo em 

. que havi4 partidos. · ·. 
St. presideuta, a. Wl'!)>Íçilo <leste artigo é a melhor 

p.rova que se p6de acldaz.ir I!Ontra a reforma eleitornl ; .; 
... oollli~siio ao miDisterio e da. nWoria ele que niio havia 
necessidade do · alargamento de clistrictoa p11ra bi!Dl da 
eleição : havil?. lleces:>idade séria, urgente, de llls.tglll' 
os dàtrictos, lii4S uiio para melhorar a. ele!ç;;o, sim a 
bem ao in~se dJ) mUiátecio, da maioria, .. bem do 

· intaresoe·de ~çompôr os dàb:ictos, altel:l\lldo-os ' von-
tade, para i.nl!air liA cloiçüo. · · 

A luta da braço a braço que aterra os Sa. ministros, 
qao &tiorm o Sr. ministro ao impano .. ~to dA! decb
rar qao Aio re&po~ llela. trlllÍqui!lidãde do Imperio, 
i1110 nl'lo ~ps. os Srs. ministroa; Jiio os eollegios 
4e um aó clOputàdo, qua estio ·= peiote~~ caoalçi5ea i!c 
chillaaçllo, do riqaeza, de popul~, a qua 011 So. mi
niatzol viio dnr doua r"freoentantet, porque uperi!o 
que a clelçiio abi tliio ter t.o.n~ difliculdade eolllo nos 
actu. cliátrietol de uni deJMltado ••••• 

O Sa. Aun.u.DO 1111: Buro: - O Par liDÁ clíflicilmcn
te aooltad. cs.ndiclatoa do gov(lffiO; tam glotiae que 
lli!Om!IIDclll. 

o Sa. l!lAa'l'lltiiO c •• PO,: - Eapero qua 115 outm• 
PI'OJIDC!III farilo o mesmo : o Am!Uonac obr5M com 
ma.ls aaboclorla ae m!llld- a111 ~boclo oe!vu~, >o 
a eo~~&tltulçio o porm!ttleao , do quo aeeitmdo mn 
flJUrio do ruo da J!Uiei'IO; obtt.r!a eom lllals dlgnidrulc 
ee lllllllel&otO t1111 caboclo de-aroo o fteçlula. 

Sr. ptl!lldenlie , o. nohtel de!'uta<ioe ·que t~m tallado 
em eaplrlto do balrri.nno 11&1 de connr que o espírito 
de bll!mnno 4-u'IIIA das primeira nocen!dã<les da nossa 
~. quando o gove!Do quor :~mmear por O!lta fór:na 
o direito ele elliger , quando os abueos, t.!l imprnclen.cias 

·~ ~ ~da~&, doa~~ honuma poli
tico• , eio leftdos a este .r...ce.oo· ·para proteger a al
gun• d~ Mu· peito; qua.udo dociaem '!uc os <l!strietos 
:menorê& ·elo Imperio dlin dons de!n1taclõe, ao passo que 
diat:ictos grandes, ricos, ci<rilisados, •iio ser reunidos a 
outtos distrietos. Nos a!stric:tos tii,)Os , civillilldos, que 
actusl!!iente d5o um~ deputado; nM·proviucW;mais 
ricas , mais adi:mtadas do Jmperio, a eleiçãc. bmço a 
~tem perigo , n05 bourg:-paurrii. donosS'l~verno, 
n'M pri>viileias de mn só clel'!ltado , abi niio !ui. incon
venientes em pa~M>l' o circillo d~ uur ·:1 dar dGn• dep~õ-
tado.. . . . ' . . . 

Sr. pteSideaw,-ellaaásve""" r.4hemdem:rluras-,cllz 
o adagio: a a~iayão de toda a re!orma eleitoral estA. 
n05te artigo; E' para remodiar uma S811181h:mte injus
tiça, uma tüo !lagnmta contt"adieçiio, 11IU eor.tndic:çiO 
~. que eu ~o.qae, 1!8 01 Sn. ministros 
entindem que 1111 pr:ll'l'lneia que dão ae~te um 
<leputado por trinta ou quat'l!l>'2 mü almas d6m dotu1, 
lXI reato do Imperio os Bluileitoa teDhMo igul direito. . o llab~te aa prootincia peq1JIII1& nlô 6 maia bruiloiro 
do que o mineUo-, pauliata, pcn181Dbaeano, bab.i.u:o, ete. 

'l'OMO 1l 

! 
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O Se. Go1tt.1t>J: Soru:-Quando apopnlsç<io aobl.'u, 
~m dobrado a importáncia. . 

O Sa.. ~!Aun:<ao C..cnos:- .Aceito. t.s~\m eomo eu 
:1.1110 o .IC(:Q direito pessoal, respeito !ellp~te o 
direito ® p-rorlmo; nüo <J.Uem um ceitil alhei'> em mett 
pro~ito, ·o Dlel1!lO faço em du.eitos p<iliticos; usim 
<>amo .WO tolerarei que me arranquem coatn a minh& 
vootW um enbéllo xneu, niio admittirel que C>l1tros 
BrnzOeiros t.enbao olon.s votos quando ea tenho wn só. 

Se o min\sterio entende que ss nossas fulanças, '!.ue 
a civilis~ do Imperio, pernrittem maior numero de 
deputados ao que actu:llniente e:riste, tenha coragem, 

· Cll!Dpn. o seu <1-.ver, proponha-o francn.mente. Ta!vez: 
ahi niio esteja longe âe concordar com o mini~terio; 
compo.rmdo a rep:etentaçiío na~nnl 00 nosso po.i% 
<:Om a ·de todos os o11tros pa.l%cs que tólm a mesma 
f6m>a C~ ftO~Omo, a nOI'SlL é hoje Ül5nfficiente. 

Os f.ata.ios-Unidos ~ nm representante por 47,000 
habito.ntes ; na França o n umero de :rcpr~t.antes cor
respon<i.. ., 39 on 40,000 habitante&; na lnglaurra · & 

nutnero d.e repreaentantAls que corresponde a cadu. depu
tado, quer n<J. Inglaterra, quer ru1. Irlanda, ·quer na. 
E$COSSia, é n:iuito interior ao dos rcpre~tantes. do 
nosso pa.iz. Se, pois, o ;:;overuo entend~ <ttiB a. rep~
tw;iio nacimtal é m•uffiCiente, proponha o seu ·!.ugmento, 
c nil!> adapte medida tio parcial como a de que se t~t:., 
quo é iniqua. · . 

Eu niio sei o que pód.e justi6ear a elevaçiio do nnm<!t<> 
·de deput!ldoe em alguns do~ di!trlctos que·actualmento 
dlio um de{llltl\do; odo elles doe que se achio:nsm pciores 
coudiçõea de populaçíio, riqueza e ci villsaçiio. · A neccs
sidllde dessa elevaçôio niio está demonstrada; d~pre
ZIUido ·DM"'IIO a base dlt renda com que elbs eoncorrllm 
para a renda geral do Imperio, sabe-se quaellas síio que 
l'CC<lbem do ·orçamento proporcionolmente snaiores ver
bns. Niio ho. t al oeoesiidade denu~to de represén
taçüo; necosficlsde p6de ser qne ·haja, mllll· é parlarnen· 
ter, é ministerial =pl~omen~. 
· Aooiin, pois, .peço a eamara que, adopt!tda a baoe d~ 
população daqui!As provinciu que dli.o um~ deputrodo 
e passão a dar dou5, Adopte·•e a . m~sma btiS<l paro. o 
rosto do lmperio. . ·· 
. Sr. pre3Jdente, tnlvez o numor(r dos represe o ta.ntes vá 

assim ~ extraordinariamente ; eu nio faço disto 
o. menor diftienldade. AprecllU' 11.1 despezu ~ompete ao 
m ioiotâi.o que é reoponsa.VQl por ellu ; eu UDieiml!tlte 
sou rospoa&avel pela ficalliaçilo doa abclaóa c pela dc
monst:raç.iio dos incon,'«lieute.s ~ mcdiclaa '!!«~oU... pro · 
J;IOOI.as, e é o que mostra a injusta deaiguolUade que ro 
vai estabelecer. 

·Se, pois, h a nuiLO pllrlõ augmen~-•e o numero do! 
dep.: ·. ,(dos 1.5 provllleias 9.110 até o pl'OIII!lto têm dado 
um &ti, como quer o miruJtorio1 por um int.ere11e que 
llllo compreheudo; e que o publico n»o hs. oieju&tifialll', 
e quo t! impo!Sivel justificar, por que motivo ha ·do a 
capital do 1~o, tl!ndo uma popolaçílo superior a 
300,000 almas, d"r a6uumte ~ dépuu.lO$' Detsrminar 
que d@m dons deput:r.cloa .» províncias quo diio um 
só, póde Ger que seja n.occásario, !11&11 é para accomm<>-

. dar a.quclles que têm diftic:uldade em encontrar .distric-
toa em outra! provineias. • . 

i 

Tenho aindA; Sr. presi~te, umas. emendas. ~di\1-
vas, minhas e :ele meus IIDllgos. Siio' llllportmtJ.SSunas, 
po>rém menos li~s. do. q11tl as quo votou· s legisl.atll!"
p:oxima passa.d!l. e a actu::l acaba. .da. vota:r. em matena 
de ineom-pn.tl"bilidades. E st as incom}'&tl"biüdades niio &I> 

· foriío aliljiliadas, eomo 5e tor11io :u>a.s ~a. marcan-., 
. do-.e um p!'!lZo de e.:ercici.l de certos empregos. . 

Niío me opponho ao .que csU detenniD&tto .<;l» !c1 ; 
aceito M incomps.tibilidãdes pata diatrictOs de ua: ~ó 
deputado ; ma. n1o considerO-u como Wlll condiçuo 
eS~eDcial para a "NrciAde e realidade da elei~. · .. 

Di%em. oa nobres ~ud~ qué a .e]eiçliO po~·dls
trictoa, ® U!ll deputado, facilita ~so-no ·05 melOS de 
ootrllpÇ>ío, }lOrque a ~ ~u oe·~ aobre 
menor= de. pessoa.. )lu os e.ndichtos.~a 
meAma · facllidade. pua u=-m: .a. me in!lumeia, 
p,arr. advop::cm OS KID intel:'uiiCS. JDediante . OS3e pe· 
qaeno nlUDe'liJ, e 05 meios qn~ poofiio' ·empreg!!r '~" 
mais íortn, mais u.tnr:~a, .~~do ~e os q11v 
hajl\ de empregar o go"remo, 

12 
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Mas é~ crne ctn ms.ter'ia de eleiçOO A6 incómpà:ti. 
bi:.:~• t~rnii.o-se = verdadeinnecei>sidadc r10liti~ . 
E se.eriio ut.ei• com· o system.a. da ' lei de 1855, muito 
~o o.!o admittido oregimen daitt<:us. · 
. ComprGhendo que os funccion.arios que ~m feito 
pm~ ·aa armara têln trazi3o ao parlamento o.uxilio 
:muito valioso pelos ccmhecimer.tos. que· possuem.; Mm
preb.<:Udo que o aí&Stnmento de todos os fanccion:l!'ios 
pJ.bliOO!J de> seio da repre....,ntn~iio naoioonl nlio "'-"""" 
sempre vantajoso· paro. ella ; eomprehcndo <J.Oe a pre
>~en\)U· tanto d~ ctnpregll<ios chio, eoroo do militares e 
de =p;i>trs.dos, pó<le ser proveito><; ~o parlaroentn, e o 
tem sido. Mas hs UlllS ordem .de medidas consagradas 
peloo secalos, que a In~laterra. e oatros pilies ()ou. ti c 
mciO!llle·imporl:lllltes t~m adaptado. · 
~-me a medidas tendentes :1 manter a indepcn

dencia e o ·credito dos membros do parlnmento depois 
de nomeados, restrin..,--indo o direito de aeeitar fu!l.C· 
.yões pablioa.s retnôtúdas e de praticar eert= pro6 .. õcs, 
-como ha •xemplos.""' nosso p«íz, resultando ci'nhi se= prejudicadO&· os direitos q_ae 11- ·os- · <:~~rgo; tinhiio 
outro$·cidad.Hos mais modesto• , parAm niio Ul<)DOS uteis 
c habei> do que el\es, e que serliio preteridos por c!lu$s. 
desses membros ·do parlamento que· ti!m meios ·mais 
effic:azea dé .fszer prevalecer-assuas preteuções. 
(J.)r ooll!oegainte,_ 11-ós propomos a 2egumte medid~. 

A. ciUilllt'& ~omvr~hellde quaes silo os nossos ilns •. Que
·remos que o credito do pvlamento sejt> ··guardado con-

• "'a u terlt~ -do intare.se pessoal. Nüo digo quo oo 
tenhio- dudo !~tos desta. naturua.. Nõ:o irc-ogo injuria 
po.- 'llln3 roedicia-.De5te oc.ntido ; se &Mim qoizer-se en
tender, entôO o codi~ criminal seria uma m)url& a to
dos .os cldad.ios brailleirc>s. Esta medida ~menos inju
riosa-do 4,ue as leh :penotes ~tra os criminOSO!! ; ·tende 
:1. resgn:mlar 0·110!80 crtdito, e a. ·proteger verdadaira
mente· os 11111p111gadoa l'nblioos contra e.s prctençües dos 
mo.mbl'tl!l elo parlamento. 

Exeeptuo desta regrA os eegnintc9· cm~ll.clos. (U.) 
O. ·empregos que ex~tu" sii.o 4 ·.tAI !lAtureza que 

devem ser uorcld.os por homec.& politicas. Paxece · con· 
venienu s. eo<cepção para que n.i!o •ó o goveroo' .tenha. a 
maill· ~~n~pla liberdade .na escolha, ccnno ·pa.tt. que o 
eerviyo pUblico oolha mai! prnwito;.aenclo oooarreg&d? 
11 homeca politicos. · 

Detejo que ee combata 'COIDO ·prcjudicilll a t.md.e!lcia 
quo hoje moetra o go~erno do pai% p_ara_ -tringir a 
úúluenoiB do parlarOO»to no govern?. De<:laro fr&Dea
monto qua os m0119 osfof9os siio e ootii.o •ompre po.ra. .dar 
:10 parlamcoto -predorninio no go<tm~o do paiz. Traba
lho pan C(ue tenha t.llllto. i.o.fi.ur:ncia qnanto 6 lndi"t'<'n
lllvol.plll'a que ~~~ nOMa.s instituiç;'JCa nilo sejílo nmn 
mentira~ comn pre!lontcmentc o slin .. 
~o• mnlJ o HjttÜDte artigo. (U.) 
A justiça, B eO!l.venienci~ e a ef!ic~c:io. ileue artigo 

creio que lliiO pode rito ser negadas pelo! espiritos ainda 
maia provenld.Ga. Nilo restringimos o direito de llin,~~;~~em 
ab~lnu:mcnu, maa <jlleTem<'! que o caracter de reprc

_&olntante ela DllÇãO lique cscolmado Í!l.Uira.mell.te ele 
ceDSU1'11S e manchas. Adaptamos ulXU\ me<lida.gerlll que 
nunca terá de em 'barà.Çar as prot.e!l.çõe• de ucnh111n do• 
membros Js aetnal eam«ra do• oenhoros deputados. 
~p<>moe mAis o seguinte Bi:tigo. (U). 
A.·eaman eompn~bende que.os Iins dost.e artiGO são 

os m~:smos dos ~s anteri.ores ; porrun elOte amda é 
mais urgente, porque 5e refere a Ol:'lltratos Jeitos -por 
membros do cm-po legislativo, objecto mais melindrOso· 
d? qu; a ~ei~o de Ellilpreg~publi.,os. - 'Est:i disposi
çao é mdis~o;:l.'el para o <=edito da camara dos dcp'tl
tados ~ da& as&embléas ptovinciaes. 

A respe~ de.•te artigo Wcllo as mesmas ~ que 
me Jeviio a espersr q11<1 o minist.erio appto .. àrá a.minh .. 
oml!lldl:. q,ue.red.u o cén•(feleitoral ela eleição ~· 
'de ·:lO O li a lOOS. . 

Soàro este add.itivo ea. den> re~»rdor 1>. c:lolÍiara as 
cen&ur45 ~crimollio•IIIJIA!Iite llcerbas, <:~~mo llUDCil appa· 
:recêrio em llOSIIO P:"TlAIIWlto. inili~ o IIZlllO puai'Ldo 
pelo aét11al Sr. pres1deutAl do conselho ao Sr,ox·mbilitro 
ao !Jnperio, 110 senadó, ' por OOC:t115Wl da ~ do 
CObti'ato para_ n na.vega.çíio do Umga.ay, diotad, per 
t~s que S. Ex. quallikou de extrelname~:~tc 
e>elUldalos.o, trsna~s 'lne dizia terem elti$tido 

<!utre o Sr. ex ~tr<> <lo itn~io e um mere.bró. da 
eun!lrll dos dePUtndos, porque s; Ex. tc•·e o ctliulfdo ·de 
sal~at QS rellS eoll~u do senado, S. Es. qlli7. q'tl.é :~. 
odiosidnJe ·e o descred!to r.b pesasse !Obro ·a camarâ dos 
deputado&. · 

Os discnrsos do Sr. presfrlentl!·do êonselho, ·qnfl me 
p~cêrio, irnpt"f!SSOS 1.10\; AnM.t~ do Stnodo J ~n:is mansos 
do que impressos. :tos jorno.es. sõ.o entretiiDtO de ~,u· vio
'lcncio., eont.(!m umn accllS!l.Çli.(> de· rol iroportll:\clo. con
tra o c:al'a~tcr do Sr. minlstro do irnperio, já· nko digo 
c:ontra; s; ti\Ul. c11po.:idad.e, mas at-é contn a ~uo. hones
tidade, qu(! não tn!l atrevo s. I~ .. Jos nesta cn~ s. ; ~tao .li: 
di!posiç.üo de todos nos A.-nnau <lo S•'lla®. N:io sei · que 
=õe$ teve o Sr. presi.ien.te do con•elbo Tl&ra qnnliíicar 
ror !;eroelhllUte !ónnr., pan estigmati2ar tão a .. abrid::..
lllellte o car3.etcr e hones~dade do Sr. ex-minimo· <lo 
imFo c <le nm m<>-.,bro da· c !U'D:ll'a do.• ~CJ.lo."ltanoo;. 

Se~í-amcnte S. Er., qn.e' d.izia est:r p crfo.i tamente 
~to' mronn .. do·neete -negocie>, deve ter tido noas r&ões; 
ellM niio lhe foriio pedidas ~graçM~mmte, nem pelo 
Se. ex.· mi.o.il;tro do imperio, nem por ulgum mtU>'bro d:t 
cam=· dos deputnJos, e elle ri:ío se dignou '!a.ze:: sua 
c~ibiçao. Ellt.retanto a. 'tét<hde é que um estigma ter
rivcl pesa S() bre a caml!.ra dos Jepntn.dos-e sobro o _Sr. 
ex-mimstro do imperio po!' motivo des~ can~to. 

llfas niio é só essa Mcussção feita. pelo Sr; ~I'I!Sidente 
do cO'!ISI\lho ·qu& me leva. a. }Yt'O}lÔt esta ·mctlida; e·sbn a 
exeellenci:i deU o. en.ni, 1udmmensaB vantt:gm~,; que·della. 
dev~ provir, qu: r pan. o ~to dacamara., quer ~o. 
o gooerno do pa!Z. Sç houver deputados que quur .. o 
importunar ou contrarist o g<JVemo por moti'<os dastes, 
passando ~sto. medida o ·gove:no ficará ~vre de·= im
portlm~~Ções e oont.rariedades, e em ca&o algum daqui 
pód8 vir ainda o D>enor i:Ji.C(Invenieote P= o paiz. · 

Os membros do eotpo legislativo commllllU!lente''I!ão 
podem ~, nem convetn q-c.e o ~ej iio ; bollÍl!!1.5 en'l~lvidos 
em·· tran~s desw, oom ·grandes deP'I!lelOODems· do 
go~o, que tenhiio ·lneros a Ja.zer, ·ou damnos ·a. repa
~o.r c'()m o gM~~mo• O 118rviço -publico nilo tem IIO!lão· a 
ganhar <»m e:its. 'di!Posiçii.o; a mdu:stri&, o eommercio e 
todiiS as·empre;.as· dapaiz nade têm· ·que '{IEl'l'der ·com 
ella ; eouVe!n.ma.is que ·taes-emprazas cantctn com a an.a 
uti!it\&d8 e -eom o 1ielo elo governo e do CO'tpO legíslativo 
po.ta as proteger,®·que colrt'o-ínliereste de homem poli· 
tiCM ucllu onttados. . 

·Ma.a o:; horoe!l.B p()litieos que forem hom~ll$ de indns
ttia, grs:n~ eapil.aliatu, grande• proprieta:ricr., niio 
ficiio com sut>& m.iios atadas ; a aWm&Çii O dell~ niio 
nasce da inlluencla do governo. Nonhum direito bonosto 
e bom soffre o menor pre~ai~o com e&ta,'medida;.eom 
ella. só ailo pro)udicaaós mterll!ISC» e {'l'ateuçõea que é 
da honra e dignidade do corpo legislativo reprimir. 

A opiniãó .do Sr. prosicicute cio consolho ootigm&ti
sando faor.os desta naturez<> é mais 11l:la ruiio para que 
n~ da. O[>PO&içilo, que propuzen.>Of esta medicia, -deva· 
mousperv que s. Ex. queira. parecer um homem de 

. e~tado, que.nio~lllira parecer um dept>.tado ou een!odor 
que ! & ~Wileoe da sua cadeirr. no ~aJDellto para 
~miar simples ~ .plll"llmmrte .a se.u adversa.rios · po
liticos on _par.iculares. Nem eata. rado de &er-sd•er
sario politico oo dau, por<llle o Sr! ex-Jiliniotro <lo im~ 
perio nüo era Q.civ81'S~O político elo Sr. president:> do 
,conselho, er:t apeoa& uiJ> homem qne occtlpava ~ lugar 
que s. EJt. qu.,.ia p11ra si., tanto 'l.ue, immedilltamente 
que S. Es • . vio vag11 esta e~~dein,-(<> pom~ ll<io..,nlnu
:ros ) e assonwn-se nf))la, teve a mesma opinião eoono
mica e politica q~ antes combatia. 

Eu 'pois enlelldo que o Sr. pttsidinte cio conselho 
tinha profunda eo!l.vicçlio pua estigm.ailiar .estes COll· 
tr&too Cl01Xl .. peosou do corpo legislAtivo. Con.wgni!l.te
meút<> deve S. Ex. fazer aceitar como l ei esta e oub:as 
medidas qlle-aúatenklu quando meu1btõ a._ oppo•içiio. 

Se. :$. Ex. nio se pl"'valecer ela sua posiçii.o o.<:t-ual 
para • fazer :~doptar, o publico ficará crendo qnc 
S. Es. DiiO to1ll convioçio em.-ooqaa. algllma, q11e ~udo 
em sliAa Plilol ac tomll anna política, que tudo para 
S. Ex. e um t.nenal do projocti~ de armmcsro ;. que 
S. E$.~1Ul11do Mti~l.iüva contrate~~ do mm:~brna do 
eorpo ativo com a g..lO'IImO nio tinho. aaniio o cic
oojo cl<1· orl~ • l.ru ouqaatro me!llb:o• da C11!111ft.clo$ 
olopu:.aàoo, on a alpnl.ãdvenario 6Ctl e ao Sr. u .minis· 
tro do im~rio, c ac feri-los por uma maneiTa tio vio-

•. 
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leu~ c~mo lllUloa algnem er.tr~ nó_s foi.feJ:ido n~ .eol!'p0 
le~I,Wvo. · . . 

Sr •. p~i;lentc, o.-rmS~>qs artig0s.hiiQ de p=r • ~
mar ... á. prUi:td.rs .>'i' ta, íne<>mple!-Q.s. Em.t~ a~:provi. 
deu c in:; que. ·.propomos apcJ?.a• no. s .refcriroos a membros 
da.e==a !ios depntados..e das a.-<sembléas provi:lcia.cs. 
Não é por . :ntn!l deíerencia fingida pelo~ Jn.emhros do 
senadll que as n:lo eomprchendmnos 'nesta.s .di>posiçõP.s ; 
llÍÍO : o> membros do S<"nado pela vitaliciedade de SUl\ 
cotpouç:io nos. p:~Xccêdo cstu e:n .posiç~o diversa da 
dos membro& da c:>m:.r<> dos depu~ados c dns .assembléns 
pro-..inciacs. . . · . . 

Se, por6:nl-, ns.Ul no~sa. crença l:z.io tem no aninl<J de 
to.~os tÕ<i:l. quanta forçll tem no nosso, ao scna<lo cum
pdrá mais decente e bo.nrQsament.s s,upprir esta lacuna, 
ou, com autoris'!Ç!>O dos senadores, os membros d:t c:t
mara que entenderem que é nooessario· inclui-los na 
roedi4A <> farii<.•. Qu:tnto :t nós, repito, enrendsmos ou 
parece~nos que, se n vitaliciedade do se""dc n~o g<>
T'lJ1Je. o. ind.ependencia dos se!"' . mc.mbros, .nenhuma 
outrn .condição n póde gornntir. .. 
. Sr. prOf.!dçnt_q, em. uma. <Lu; e!lluà.as que e-zuninc.i 

.h a. disposições r'elathas no recebimento das C<!àu,~&s. Diz 
essa e.newla: · , · 

·c ~as ~leições p:mx:hiaes, logo _que fôr reee)?!da do 
~llta.l\te a =pectiv<1 cedul:)., _~er_;\ esta immedia!:unentc 
rubric:Lda .por 1li!l dos secrewios oti e5erut:tdores que 
fôr. desig:nndo:pclo jt;it de .paz, c ~6 _depois. disto seri 
então lanÇlldll nn U!'n=>-. > · · 

S_r. pro•idente, todas ss medid,. tendeute!>.u di!ftenl -t._. '\S ·f'\Uudes em elêi~s p:im:orias e .óecunduins s~o 
em geral boo.s c dignas de appro,·açiio. 
. E~ta rubrica. nas listas iD.çont.est:J..vclmente é mais 

um:J. gar'!-Utia, .•endo, cowo aqui :;e propõe, fOi ta per u:n 
~ccr(ite.rio e um çSCrutndot:,. e por lsso n•·o tenho auvida. 
de votar por o>til emenda, comqunnto .c.ia pos.si\el en-
contrar n~a algum ínconvenient.e. · 

Tem-se_ entre nos :J.doptado o eserntinio secreto,. t:lllto 
Iil!$. eleiçõe.~ prlmnrins como n~s •ecnniiatln.s. Nas pri
m.aTll.s a posiç~o do muitos vot=~' nutoriso. que ta 
defend~ .9 escrutínio seorew, e com tudo. ni'io vou p:llll 
ahi. Eu desejnde., !IObretudo c~.,anoio " . o)"ignl'ilo de 
vot~, nbollut1o-~tJ :tS IUulta$ dos \'otwltos que Jlii.o com· 
pnrccercm, ~.ue desappnreccsse o cscrn~inio secreto. 

A ''otnçiio publi~n me pnrcce mn1t medida multo mo 
r~Ji,ndor:L, 11tno. mr>dido. <J.uo, habituondo todo o :>osso 
povo o.o e:ccreieio carnjoso do scu• direitos politicos. 
n ilo pódo ~ndcr '(ln[•o n onnobtecer o cn:rllctcr nnc-jonal 
(apoi<J<lo•), n!ío pódo tund.-r •cniL~ n reprimir 118 frnudc• 
com quu a dinimuJnyão c a tl:liçao Quxíllr~ n. (!loiçio. 

A c!ciçJLO c nm negocio publico, c em bonrn do n<>"SO 
~nr11cter ú preciso Dl"l,lllf' proi>O~k-i:c:i quo ec tc111 omit~i · 
do UI\ tribull:o. pOt motivuo dcate refomia el.:itor:U. 
Tum-se dit9 ngom," j:í so di,..c em 1855, quo u clci
çVco pro,•odo vw,;nnyn~ o nllim<>~<id"•lo.. Sr . ;:>rt:•iuen
to, om todo. n po.r;o dQ nosao r"iz onclc> o• pnrtidcs n~o 
t\'a> c•t<tdo rm nmn lnt.'t AnJmo . ..,, M oloiç&• "" t<:m 
feito blliiqu~te:u.do-oc cmcommmn o• tunigo• e ad.vcr-
IRrios. · · . · • 

Eu n:.o· <ejo uos lu~arcs de. que· t<mbo.conbccimcnto 
e!-S<:s adio~, essas inimizades in·:c.tcrad..'l~ prMenientes de 
eleiç\íq$; não se\ onde· se dio. Esses odlos o iDimizades 
inveterndns . que ;.e _dizem l'ra~euli!nt.:~·oo e!ei0es siio 
odios o lnimizo.des Dll J?CSSQ.'I.es ou politie~s:. D1go pes 
•oaes, p<1rque, em muitos lugarejos do' "osso J':Üz incii · 
viduQs Õ.h""er50$ tomão- po:;iyões divas.a~ ; UlOstrü~-se 
a.dversarios em eleiçõe• ·"l''ml.ue j:t erüo inimigos pe'l
soaes (.opoiado•).: uma inillllõ>&ç!~ p~s.wa.l.é a cousa ds. 
'li~ergecci.:J, eleitoral, niio é Órigiuad:\ da ·diver~ncia 
cleltorlll; os partidos cxplor:l.riio em sen pro,-e1to ns 
dc~a.v~cç110 .pessoaes, Esta .é a v~dadc na mbr par'>!! dos 
DO~SOS lU{:_&:ÇêS do W~rior. 
~~<>Se pQde ~rg11.roenta.r ()()lll o mal d.~s. inimi.t!tdcs 

politic:tS; 'ã.ellas niiQ hu; que recemr, 'o&mpte que o go
vemo. .e "l! aut.oti~a .. rea~t~m .. o~direitos ·.de S<)lts 
ad.~$Uios. Aslllta&_sa;>gre:n~,q~. ~.tjdo lugar em 
cle.çGç•IWo t<',m. s~d~ nucea .por CA~s .. do .FOno!WiJ~
de&, ·I! .estas liltaa -~ do-~ll:a:â pela reforma elel
~al; niío aií.O. cllu M moti~O! q~ jus~Geio nenbuma 
~ ~~~~ q~ue~w~o, é'ii* ,t~!li~-~ar:S:s 
o~ de cliatri~, via to Cllie já etio iníell%mlll;lte mul
tas veze! ~iHc.du ~tes destas "elciçõoa, bem. ~mo n.iio . 
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sUo.or>tranhB.S. ~s. ou.tros paizcs em qund.rns de lu!as 
ap1.mo_i.~· de:p2,rt;i9-os politi_cos ·ou"'"'· 
· 1:\ii<>. p:>e p~e q~-" vo""çiio publica em nada preja
dig_ue • ~ v<>t"'ll.~ nei:n J;Il~u n .. , e~eii;li,o pr,i.maria. O 
esçru tm10 . seçreto. é mna .-rerdadeirii burl:i·; o vot:mte 
que teiri pai:tid.), 9.ue 'tem chefes~ <int rcgo, a lista 9,tic se 
lhe iJà. ·. Ha. de ser difficíl ao go'1ernn inventar meJOS de 
iD),P:OSSibilitar qúil rillla +-tsf;:l. possa eer co~heçida~ De
pau, :lj !Jeições se d~q na p::rooh~; ·o c:~,r:~.cter," o.ru.l:
dad.e do .\·ot:tnte ~ oonàecida de todo o mundo: :mtc• <l:~. 
clci-~iio todo o m,tllldo s:~.be perfeita,mente qnnl ê o vo
't~te lcnl e prc~bo, e qual o tro.tnntc, o qu~ ~cebe n. listr~ 
de dous, tres. oa qua.tro; es~ ntlo t:ll;ja!là. a nlngne~. O 
cscrutiiliopois.é uma bnrla, ntio dá gara..~tia.nenhutlla.. O 
in'convenic:;te que podia ter o parag.,tpho era facilitar c 
l'Ccori.becimcnto dw; ccdulss; :rnru; Düo ha i~(':Ollve!lien!~ , 
porque .!lüo .h11.. meio de evita-lo, PÇ)i& que os. i..u:c:e:.:ses 
na cléição ti)m outro• multo> :ncios de alealll'~l' este fu"ll . 

Eu cnten!lo que um.a das máiores néce5Si.d~C.e! c'ias 
r.osS:l.$. elcjr;Pcs, .uma d~ mediq~s. !!!ni~ ~bera~.:;, r.cr 
ser m~is nobre o le~! ::t-. ~~optar:--se, é n. \·oto.yiic.> p ubhria 
por qu:W.emO!;. Isto impossibilito."" ns trocas de listas, 
a .. urn&S, a substituiçio de );,;tas, abuso• 'l,t16 snbemos 
l~ sidq ~mpregados imm~ ve~es~ .En pr<;(erir.a 
uesde já. ad<iptar na eleiÇiio pr!.mAria a eleiçíio _por qua-· 
derno, como umo. medid:;, ::nuito h.õcrali. adoptà~l.'l.-hi:l 
to vez do escrut.inio secreta~ E>tc é. s. fayor do cob!:r
de, do.pusillani:lle, do home!Jl, , dissimul!l4ó. e qe ,;áo 
C:l;mcter ; n!io. é. um_a .ga-rantis para. o elei~r hone!to, 
sisucio., citt~!JeCto.: ~e n ão foge á. r~~~abi)icl;ule 
do sou .. voto. . . . . 

A ,respoosa.bU_idn<k pes>;olll à<> t.odos os .ndos·é .o futl
diUile~;Lto ,<k1WS'a .f6~:tt~a .de.governo. ; de;;<i_e o .sob~;ano, 
quu p:u:;o evit~r .~ respqnsabilid:J4c. n:to .tem aoçõ.o pe~
roal em.cousa algu,ma nlio p6<le ·ter .. acto sem a .r~e:en
dn .do .. lUlnistro reepon•avel, dcsd.e_.o gpverno suru:ez;lo 
:~té o ;iltím.o cidad:\o, convem. ~e tod<ls .. tenbiio .a res
ponso.bilidade de seus acros. ·E' pois e.u uma :me
w<Ll mornlisadora, e_ medida que tende a emlo brec~r 
o ca.ra.cter nacioc.al, q,ue tend~ .. o. adc:o.trl\f .o nosso I'~ •• 
no r~gim<lll do govcr;~O l."OEras~ntatí~o, n cltam~-lo ..... :o
mar uma pt:.rto ostc.nsiv<L, ptblic:.. Nüo h a claqni se
aiiO ' vw:.~og~ris: por co"scq_ueiicio, ~o· tenho nechuma 
olúvi<Ll em vq:a-c_por este p~:agrap~1.cmhor: p~ua,cllc 
vlol.'tr o segredo ilo cscrutüuo. . .. , 

A.!!si:n p<>is Sr. prc.-.idc..:.c, rccnpttul.ac.do ~ qnD ter.ho 
. <lito, niio me ~· poasi~cl deixar de "otar C<>ntrll, o :ll:t. :1· 
d:1 cotumioilliio, coa•idcrado a.etu!llmcnt.Q romo ~cütho. 
Por Ci~ artigo 11 :amara do's <hji'nt:>.4oo vai d~ ':~o go
veruo u~ ctUtor""l'.iio qnll ncnlmmn d.·• lcGlalo.turo• 
lllltoriorcs <!oa. A ccnsti::.Uiçi'.o uo· :u-t. 97 toJ;!UI. pri~11~vc. 
do corpo lcgislntiYo· o fnior um11 loi .rcgulwnclltQr m~r
cmi<lo o modo pr:.tlco dns clciçilc.•: não tomo~ inculd:~~c 
de dclcge.r e•ta dlrdto no mi:üstcrio, o, 11iw!n qu:~n<ln ~ 
tivc~scu;nos , .nio er4 po~h·c1 dtl~g:!.r , poi$ ~umpro .:.:ue 
nos lembremos W. tbcoria do Sr. prccldonto do cons .. l úo. 

< .Dclc,~:"ar !aculuadC :-.0 núni.<=ío pua fizer 1'!J:tttl:-.
mJ:UtO$, di:r. S. Es., ui'.o é <flllc~nT-lhe ·a ft\<:Uld.:.<le .1c 
rue r .regu!.lmcllt05 va.r:i . a boa ''"'ccuç:to d:Js"lds, r.oi• 
esta n constitüiçiiO JÚ. lhe dá ; é dclcg::.r a. facul~u~ de 
legislar _co.mo ·multo bei:n a.uízcr.: Isto f~i dito pub1i.cR 
c solemneme)lte no se::~adc pdc ~r. pres!de!ltc do con
selho. ').quelles, portanto, q'tle ~otarent' p0;: est:t~anto
risaç:io doru;t. 3• à a commissM votJ:o ao· Sr~· presi
dente do ~onsetho um~ diet:J.dut~ eleitoral; e ...o Sr, pre
$Ídcntc do coiii;~lho i.íiS~ir<i por seti car:t.ctey; ·.po~. sua 
c'ohcrcncfu politiéa, mesmo ao• h'õnrados -dep~naos da 
maioria.. co.Úfiá.J.lçit po.ra semclliintc a,.tori.saÇii? 1 

Q'g nÓbres d~jiutado• da m:iiocio. .fiãó-se, -p,..a, dnr 
~ren:eJ.hali.te:a.:bitT!o, ila. presení'.a do Sr. J_Ii.ini~t;ç? do.illl:
'P!mO no mllllStetiO. C_()DY~O q_~e, ~:C<J.~to,_O ~f. l'Dl• 
n~st~ do imp;et:o fiz~r.Jl~ do &":b.l!letc, os bo~~dlls 
depilt~~.'?~ da .~oi:_la_~_o .. ~ . pas_sa)io .que apo1uo o 
Sr.,:.mtpU;t<o.do nnpono e.•?.o gara.n_t1qo_s :. "las a ca
mara IUíQ te:x1 de 'd= :llaiS que dous mezes, se .tanto; 
~~~a -~~a,· o Sr; -~~d#tê dn. éô_iise~c ~"-?é 
b_ome!Jl,Q_Ue e~a, -n,e.m :c_a~ç v.cncer; o Sr. =.zus-
~~ã~Jf~~~lrt:~~t-~;';~~$,' ~;;t 
o.,r. ~ ... ., .. o~o. · 

·o-,ST.· tiü!ll8~ do ~pejjo, ezoCerra.cà a e&mata, ha 
de ~d!!f,a .Fresiciellcia ·do coo..<clho <;.ue tem ~rc1do 
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actualmente; ha d.e ceder, quer queira qu~.r l'~o : c 
entlio o s~. pmiclente elo ·roDSelho, llCtualment.e ho%10-
rario, ha de tomv inteira desfonn~ O Sr. presidente 
do can..c.elho é homt~n mllito habil, muito cheio de re
catsos; qut\ixou-se r.t:~r.pre de q~ todo o m.~ o acb!l· 
t'a muito ambicioso : não sott eu ~11& o chamo ambicioso; 
elle mes~no clúia da tribuna que todo Ô.mtllldo.o achava 
ambie>oi!o, mM 'lne isto nio era defeito, que a amblçio 
de _go"ernar era lllDÍto nobre, muito louYavel. · 

Fiq-c.e poi& certo o Sr. mmatro do i~, qliC, 
encerrada a c:unare., ha de _paga= caro, ca.nssimo, ~ta 
~rclC%"encia que a maiori~ do s.mo pas,ado mostra. por 
.::;. Ex., esta de!erencis. q.::e mesmo ~s membros da 
op_P.Ooi~ nrostnlo ~~~ ~soa de S. Ex., defarenci!l 
aliás que elles mostriio ~as pessoas de tod'l6 cr.; oatros 
milili.tros, e:teepto o :)r. prcsid.ente do conselho; :1 
re~~ito do q:tal creio que e~ apen:~a .niio ~tro-'llie lá 
mmto grande JUnor e mwts a.dm'r-aç~o, que meus 
companheiros ~ ter JX!a.is do qu~ a :nl!liorla do 
liiiUlO po.ssaão. Quo.ato a S. Ex., COMO particul!ll', mal 
o co~; como mini•tro, me pareec det..stavel •••• 
u .... v~.- Dctcstavel! 
QSa.M..ur.n~<ao CAD>OS:-Sim, coano müüstro me 

parece detests\·cl .... 

U• s~. DZPCTioDo <li um aparte. 
Q Sa.lliBTIM80 CAMPOS;- Vou. responde: a V.Ex., 

e até me lembro de wna citação; ella! estiio l'ln moda, e 
eu, como homem .do men seculo e dos .meus cliu, ~ 
qll()ro fiear atrás, tambern quero fazer ~t"fÕ!!3• e hru de 
procuTar autOridades a.s maia gravt~, u nws compaten
tes, é d8.lci aatir.f~ de mim á mesa e á camara.. Me 
p~ qo.o o Sr. présidellt.e· tem querido algumas yezes 
ex~- a maDeira, em l>U:l ~ini>io pouco conve· 
lliente, por que occupo a tn""buns. Estou IJer6uadido q-:te 
isto. prócede do muito interesse ~ue S. E~. toma pelo 
meu Cre.fito parlllmelltar, o 9.ue mu1to ma penhora; mas 
S. Ex. uS.o tem taziio, ~ela de mais o meu credito: vou 
jus~&r-me com suttoridade rueior de tod11. a n~
çio, diante da qual o corpo legUiativo do B...ru toao 
re.uüdo póde Ab~ a ca~ •em desar e com hObl'tl. 

Sr. Jlre5idente, todos oa que t<."'m al~.ma _liçüo da 
bistoria parlamenta:- sabem & extrema hõerd!lde com 
qu~ ae dli.c!nte na lnJ:laterra, ccrm que se dlacutio 5CUI· 
pre em França. ldt& libetdade desagrada selll.Ift 
iquelles que so!frem com ella no 1n0mento ; n.iio lfes
agra.da hoje a mim, e ha. doua II!UI08 deM~n-me : 
d~ hoje ao miniJterio e aos ho!lf11®s membros 
da maioria, OQIIIO me cla,agru<l~ ji a tD.Ün propr.io. De 
cena, quando vi ~ com Wlta \-loleD:cia ao hon
ndo Sr. marque:. -.re OliMa, ao Sr. ~ F:anco, 
con!es50 que &lgumllS 'I'8Zell me~ que bana el:· 
«sso. Nowto, iSDOr1Ulte dos· usos parla~t~entnres, vendo 
es~ a:easos praticsdo• por homena que raconhecia 
o~ primeiro~' ào corpo legislativo do Brazil, porq11c eriio 

, oe nia elo ae~~a.lo, erlio•l!.! mo.is eou1picuo• I:~cmbtos 
deata cu a, ds !racçiio deàta eamara qo.e tillha direito n 
6ez' mais COIUiiclení.ca; 'udo taes exceasot~ partirem de 
homCII& et~.jo criteri;> a maioria actaeJ llio pôQa! con· 
te&tar, refiectiaobrea couse., procuniaconsclh~~r-me com 
a ptatica de ou.ttos ~tos, e vi que esta =· 
çlio = effeitoé frequente e incess11ntc e111 tocl& a p2rte, 
9.t1e em toda a parte a~c .scmpro a ml!:llns e.xp~o . 
lirn.çiio quando os·p~ oe trooiio. O min~tro iln ves
-pera e:n todos os paues de go~-erno regular Xllp=entã
tlvo (no nosso 1!8 faz tlDla triste excepção disto), o mi
Ili!tro da ve!!peraé o chefe da oppoBiÇiiOdodia seguinte; 
o lllinistro da vespcra n.iio d&aprendeu l1ada com a 
oppo&içio qu~ Cllle ~u, !le qne ~e. f<?i chefe, qne clJe· 
fer para mb~r ao mlmsterlo ; tnlaleJll. VJgoroso o ataq ne 
contra· o a.dveraario, e queü::l-se sempre elo que soffre. 

EJttre J>6s s6 é que se cU. o facto de cahir hoje um mi
:olst.erio sem apresez~tar-se sm~~Ilhüa em opposiço'o: isto 
p6dc aer muito generoso, muito honroso para os minis
tros que cahem, e que apoiiio os Illillistroll qno sobem ao 
pc<l.er, sahldos da ~posiçiio de honte:m ; ma.s niio at'..esta 
o :1ndmDento re~ do go~e."'lo representativo, nem 
_çanda força dã conricçõe politicas e zelo por estas, 
porque no go=o tepre&elltllti.o t'e11:111ar :u qnestões 
niio alio d.e pssoas; o proprio <'.hefe <ÍO E stado de.-e or
ga:úur "' JIÜ;Ü$tcios por moth·os politict-s, peitl c:tp.:~-

cidadê poütica ~ indi-.idnos, e ~ obripdo a ter como 
regra isto, .e n3o suas alfelçõcs ou dcsa.lfei~ ~:>es. 

As razões que se dlio entre n6!, por exemplG, de !1%%1 
p:esidente abDZ~donar a aohnini$~çiio ~ ~ ~m· 
cta, cotno já. &eO!ltl«UC;)Il:l o sctual Sr. munstro do >m-

. perio, P'!t' deaavença. com t&l e tal ~tra, estAs razões 
que se dão e11tre D6s .de retirarem-se os ministroe por 
canss.ço "iio ~ dascouheddas em paizes em ~ne 
o ~.ema representativo regalar está em Tigor, em que 
o governo f\'Pre&entatiw é nma •crda.de: nelles o qne 
6 re~ 6 isto:-0 chefe elo mmisterio eahido é o 
chefé da oppo•iç~<>, pot"qUO .e elilie do mi:li.s~o c 
sobe-se para o mini.~terio com &s opiniões qne se. tinha. 
Porém wltemos á questão. Estes ataq~ de qne se 
quel$Ko aetunlmeote 05 ministeriaes &:io constDZ~tes 
e::n todlls as lutas psrl.amentaxes; queixas contra elles 
nun~a têm faltado , todo o :mundo u tem feito. E sta foi 
a inform&Çlll que collü dos parlamjll.ltos do todo$ os 
pmM"zes."" • • • • _ .,_ 

as .. zeriio Em meu cspll'lto mlllta unpressuo ~~
mas obscrvc.çu~ de um di:;cnrso elo Sr- Gai;zot. QUOi-· 
::I::J.VÜO· :;e OS 11Uilg03 aeste senhor da gnerra VIOl!"ltiL qt:e 
clle .olrria. Todo o =do •e recorda. que o ultimo =-. 

· nis~>io do Sr. Guhot foi =:usado es~it.lmente de 
corru~o, e &UCClllnbio arra.""tandt' comsigo o throno 
de Lmz Phllippe. Note a camara • gravidllde,a:Paltm!z& 
das · accnsações diiWte das qvaes, ee a dynastia de 
Or~s pôde ::nmter o ministerio Gnizot, niio, M pôde 
manter clla no tb.:roDO à& Ftança. 

Queixando-se o• ronigo& de Guizot dessa• guerra 
mtccssiva, este po.rl.o.mentar e:ümio ~rimio-ae elo 
seguinte nJodo: 

« O Sr. Gui;ot: -Destas lntu tio vh·as e :tlguinu 
vezes tlio rudes, meus !lellhores, eu níio llMl q~arei, e 
niio Jne tenho jámaia queL'I:Sdo. E' a condição da v:\da 
politiea. de um p1liz livre: homens que o mundo honra, 
c ao lado dos qnaes ea. repntari11. @'!1\de hoan que o 
men nome fosse. um dia posto, têm sido tao atacados e 
tiio calamnio.d.os como cn, e elles :niio Wm meno• OO't:.ti
nu&cl" :. servir IIAlS &C\!3 p:üzcs, e lll:lll ti!m sido me~We 
spreciaao~ por iAso. N6s niio tellõOS cliroito a querer 
ama mis&í10 maill COIIUDOIUI, e o fim >1 qut Jlt>S pro
?Omos vale· 'bem rus .provaçijCS do c1õ!Dinlio que é ne
cassario Pcre<lrrer. DCIIW.s, se eu &au atacado, tambem 
&ou sustentado .... etc., etc. 

c Eu o direi, !enhorea, entendo que ee é Plln!: com 11 
opposiçüo, ~com osjomses a a imprensa, mu>to exi
gente e mmto tlmid.o. Pede-ao lhes uma i~t~pnreWidade, 
uma.~t~oderaçilo e urna jueti)'a que u iio permittem !IO$SIIll 
Si tu ações n~Ciproc:u e 1L UlltUtoZIL do IIOISO f;OVGmO. 
Ellcs t!m 1111 suas paixões nós temos u ~; aeeite
nJos, o toletlllllO• nossas llb;;dades reciproe~ -= ve:: de 
nos qucU:armos del!As. Qnanto mc.is eu teubo vivido a 
vida polltica c :rraticn<lo C? regimen collll!itncloll3lt tal! to 
mais mo tenho con..,ene>.do ele que a libcrdudo ~ dis
cussão e a hõerdiide de imprensn t@m d01varios Íll!ep&• 
ravci.s da sua ·emte:ncla mesma. Eu :~.na creio que estes 
desvarios sejiio n:ai! cxc<ls!ivos no nosso paiz e em 
nosso:~ clill$ do que em outnJs paizes e em out:oll tem
pos; e se éj nsto nprimi-los quando cUes affectio eou
sas q11c il.e.cm estar acima de todo o ataqna, :IO!framo-
1~ sem emoçi., e c:om satis!"9'o no eun;o hahi!n~ dos 
nossos trabalhos cdosll<I&SOScomba.tes. E' estl\ =co.u
dição essencial do mo•·imento <1 da activiclacle da -.ida 
politica, e clella resnlta, tudo 00121 cousidcrado, m~is 
bmn que mal. • 

Q Sn. L>.."'<I>UJ.P80: -·Siio pabvms do mestre. 

U• Sa.Dum·ADO,-E· ao!e!~do Sr. Fettaz. 
O Sa.llill"tm~O C.urros: -0 Sr. prcsid131ltc cio con

sclho prl!Cisa :uesmo de dolcsa, JIOl:'lue em ~e níio 
ha quem neste paiz )ttiC~ mal> de lle1" j ustificado dos 
eeu• exoe~.os. (N.to apoiado•.) 

Note V. Ex., Sr. presidente, Cj.UO ~~~ por meu intertsse 
e .por .con-rieçHo advogo uma opinião contr~_â do mi
lllSter'o nesta questão. Apresm~tuclo 11 oplllUOO do Sr. 
Guizot, eu nii.;) faço nma juatibc:açio. E' a6 por can&a 
des$a autoridade que me atrevo s fall&r eolll uu.ia al
glim \"igor, e tenho 1IMm disto PQr mim a doutrina d~ 
outros mestres, c o e.emplo ele nossos pt"Oprlos pnrll· 
mcntnrcs. 
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Sr. presidente, h:~= t'oragrapho 'l'elatlvo i qualifi
c~o de votante>. .AJ; umca• -~mds?.s qt10 me a.ni1X10 a. 
o!ferecer .oão a<j.ucllas que deduzo dó relatorio do 
& . lll.inisb:O do unpetkl. . · 

Not.em·.OS oobree deputlidos que, se os Sra. roíaistros 
entenderem que eu estou tomando tempo, eu para fa
z~· lo· nio preeiJ!o de sabir da ordem, ainda quando 
tenha ile falls.r ttes ou quatro horas. A materia e a· 
poslçilo do m.inisterio tne J:io ~s JHU1l isto. · 

O additivo que ~u tenhc>de oii"tt'eccn- ê no sentido libe
ral; lni\S já p~:;ente a cnmllra que o meu liberalismo ,; 
m.Ut<> divet!'o daqnelle q_ne proíassárao alguns qne se 
chama vôo liberaes, e que hoje nam disso .se recordão. 
O Jnell liberalismo é mais moderado; contC!1t&-se com 

. a constituição do lmperlo tal qnal esti. Nlio quero 
n~m su!fragio uuher.~!ll, porque a ~.oustituiçiio do Im
perio lllio o qciz , nem tambem que se flllle de reformas 
de cODS:itniçiio po.m assnmpto algum. 

O m"- liLemlismo faz-me conhoo!!r çn~ ho. medidas 
indispensa~is parn a rro:tica. mesmo iias instituições 
mais liberaes da cM!Stttniçio. E com rehçiío ao ne-· 
g.>cio eloütonll, parece-tne boo. a. base que s. <:amara já 
votou p&:r& a. represcntaçüo ~inl, e oerls se111 incon
veniente ne11hum, seli> a clim~a que a restringe, por
que hs ilesi~ald&de a inju.•tiça ll!l. diminuição de nu• 
mero dg ele1tores resultante deo;ta clausllhl. 

Niio posso presentemente OOC'tl~·me oom llllla emen
da que.l!~tendo o!fe.=er em. 3• ~uss:.o, CQJhida do 
relatono do Sr. nillllStro do tmjlerlo, comqnanto S. Ex. 
Ille autorisa.ssc a. apresenta-la. Offerecerei,Forém, outta 
com relação á desmem1raçüo de J1arúchi.XS. 

.A lei marca o nuro\lrO de clo1tores, teD<lo em vista 
Ulil liJuit.c. que níio posso. oer transposto pelo \nteres<c 
e\citcral. A. di:;posi~iio ~ in~pensavel ; n>.s~ o que se 
tem praticado -50bre 11 annc=9áo e a desanne:.:ação.de 
p!I.I"OChias parece qucannDlla em parte os beneficios deSta 
isposiçii.o •. 
Certamente ~ se pódé angments:- o numero de elei

tores !rnndnlantamente , t:Jmbetn liC p6de altera-lo · 
frandnlentamente desmembrando on snpprimindo e 
:wnuando as parochias- O que ettmpre á enmara. é de
tcrmiDur qae o.spnrochiat! nOVMou alterad.M aio> teahiio 
ropre>eDtantes, niio nomt-em elettores emqwu:to o corpo 
legislativo lllio marcar o nümcró de eleitores que Uies 
CO!ll.l"lto dar medimte infonD&<;Qes que o go,·cn.o deve 
ser obrigado 11 prestar. 

Esta. mea.i.ds. ~ indi.spensa.v(ll, ac se ob~ar 9._11c 
a sltllr&çiio fraudnlenta. dã. represcntaçiío paroch1al 
produz granW! detrimento; e cntretanto não se prejudica 
as attrilíuiçl!e:t qw competelU âs assemblé~ provinciJies 
p~ em "Virtude do f.Ctonddicional, alterarem osUroitos 
cb.s fr~~. N~ o~tcsto á.s BSsembléas ptorlnclaes 
o 11s0 de.tas l(ttrlbulçõe~ constitnciono.es. Di11t0 porém 
que o modo pratico da. eleição ~ompeto excltalTnmcntc 
a.o ~ legislativo ger.~l. A$ a!INIDbléns proviociaes, 
ingeriii<lo~ na ~tAçiio eleito~lll ~ pAI't>chw, 
n~o exercl.tlio attribniçõas suas, U.tror:ldte!Zl-se em 
rc~ o modo pratico da. e!eiçüo. 
· Por «:oll>ll'l.tl<:ncia, a ~amar& de~ deput&c!os e•torll. em 
se11 di:relto prohibindo qi1C! as -parochlns novamente CNII• 
uns teuhio reprcsentaçlio eleitoral emq_=to por le! 
g~Jtal não fôr marcado o numero de cle1tores que lhes 
compita. da.r. 

Esta dil;pilsi.ção, Sr. presi<U.nte, traz rund~ umo grsn
d.e utilidwf• para t> g<>•C)rl)O ~- E" ubido que nas 
assembléas proviucls.e~ se tem abnsad.o, por amor de in
te~ses eleito~~, d:t crc:v,~o, llrulelClçiíoe desanncução 

. d~ paro<lbias: isto é notorio. Entretan:.o " c=çiio <ie 
· now.s parochias é um?nns pa.ra o or:çam:nto, porque, as 

congr11as dos respect.iros parochos estao a cargo o.os 
co!"ies geraes. 

Ass;im es!s. roedid:!. tem as dno.s ntili<is.d.es qtl.C acabo 
da men<:ionar. • . 

Niio se diga qne esta m!!d.i~& é ponco liberal. Et:: <ie
scjo que as .u"Cmbléas prorin.ciaes goZ\lln de. todas a• 
:~.ttribuiçiieo que lhes fQl:~ ~das pelo neto a<l;d!clo
nal, mEUllliiO quero que :;e lllg~XIll) em cousas polit1c...,. 

Pugnoparaqne :tS&uss fun~~üvs.asejii.o 
as mais l.atM e~ I!mill i.ndepend.etttes do ~o~' 
mns r05tri.nj~o-se l\ i.s::O s6ment.e, e i:; suas atrib111ções, 
sem quebrs d<>• nonos. Isto dc~e parecor tanto mais 
CQil\'e.:Ii.ente ng= que o go;cmo abre de IJ:iio de aljs;;~ 
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grani!iGsim:J.s v~r-tagensy>liticas qec dcvliio com o tetn
po pro>'ir da. cleiçiío de district<>s, a. q11allibertatia o cor
po leg'..>b.ti\"o da intluencia dos chefes das deputações 
n1Uller<>o<tS,que, se mio!orio, p<>dião ter lido e pOdam ser 
caudilho• pe.rl.ameatare:., cuja. i11fluen.:ia nem sempre 
rem mui,.to con•entane~ com os mel.llorC!! interesses das 
nossa• i!lstituiçõcsli,-res. 

Sr. presidente, um dos maiores males deste projeeto, 
lml dos maiOl't'S inconveniant$ çne lhe ~cho é volt.•r 
atrã~ do pa.so qne di..-idio a• gt!U\des depntnçüeo, di
JD.inuindo a. t.o.flueneia. provinciul no P""IIUl'Cllt.,, e ce se. 
tar assim dado novllS arras á integridade do 1mperío, 
sem p~juii:o al~m das pro,ineias, pcrque o facto é 
qn~ entao essa> deput:t~ões er~o co-miDaodada.s por = 
à e-= membros que por setis t~Jent<>s, pelo interesse 
de suas idéas, pela: sua h:t bilidade par1amentsr, elllfirn 
por.seu ~de merioo oecupavaessa posiç>;orespeitavel; 
tno.s a m!luenda que elle e>:ercia para com o.govemo 
~om o peso do otnllero dos votos de 5<!DS comprovil1cia
nos niio era legititnl\- Ser:!. m:ililntDa raziio ptlr~ qne se 
ul.opte " emenda qne pratendo off~a :teste additivo, 
restringir un:~o. pclSi\)iõo politica. qu& as a..emhléas pro
vinoiaes n~o tiv""iio pelo a.eto a.d.dicioual, mM qne 0<:1!1.
heriio bellamente e•tahelccer, medillllte estas tres armas 
de que se tíhn pre.'alecido para o.s eleições ---aev;iio de 
parochio.s, anne:<.ao,:iio ou divislio de paroehi.'IS, e tlnnul
hção. de parochias. -Temos disto mnitos e~emplos, e 
se estwes•c-prescnte UDl Sr. depu Lado pl!1n ptovincia de 
llf"lll&S, eu podaria citar es_peciãlm~nte o setl di.atrlcto, 
onde este :fucto se tem dado muitas vez~s. 

Pol'do tel'mo !t isto, defendemos os cofres ge-raes, que 
estão pagendo as cnsta.s destss tric>Ul cleitot":l<ls, da que 
tnnit<> "C6iio. ns nsscmbléas d11s nossas ptoVÍl.lcias. 

Voll pois ~edig\r uma. emenda pato. m:mJa.-ia ó. mesa, 
oonjlUlctamente com mn req11enmento dq adiamento, 
afim de contiPUilr :t di~cusBllo mai• l:egnlarmente. No 
estado em que está. o projecw,com as emendas e artigos 
additivos que se aehiío todos em discnssiío, ha 'llltUl 
confusão tal que niio nos podemos entender; nssim vou 
teqnerer que os additiro!: vão :1. ~m~ respectiva 
para. qu~ nos df o seu P"-"acer sob~ elles. 
. yem L\ mesP., é lido e apoiado, o seguinte artigo ad

ditivo: 
< As parochia.~ cre<\dns depo!G in dv&ign1l9iio do uu

mero d.c eleitores que compoto &s pe:r<x::hia\ c.c~ 
ni!O nomenr!õ olcitores emq~to po~ lei geral niio filr 
desi~ndo o :~umero do cloltorea que lhca comwto dar, 
contmtutndo os votantos l'l!spectivos a. vot:lr ni& pa:o
cbillll ~ qu~ pertenci.Uo :mterior:nc.uto .-M artinhc Cam
po. •• 

Vct11 mrus 6. mcen, é lide, apoiado, e Cl!tra em dlscns
aiio, o seguinte rcquorlm~mto : 

• Requeiro o lldia.mcnto para qu_c a commil;s.iio cspe
cltll e:o;=ine 03 110\'0a 11rtigcs nclditivos. - A! artinhn 
CampOJ. • 

A diacnssiio fica :ldiDaa pelA !!ora. 
Dndo. a ordem do dig, l•vllllta-so n 6eseiio ás tl'eS 

ho-ms e meia da t1>1:de. 

Sess:\o em :lO de .J"CIIho. 

PRE;!l>E!I"CU DO SB.. V!SCO!Io"DE DE C.ui.UU.CIB!:, ~lC>:• 
PkESIDl:!iTE • 

S1n01.\RIO.- ExJ"&iente.- LQttticu.- Oxac{u ao dia;
R~(ormo. ~Z.i!M'n/. Dio<':V.rsos das &·s. C...<miro M«<i<t-
.. ,i.-a. e F. Ocl<l<iano.-Orça.metliO do imperio. DisCUrJO • 
do Sr. P~ot? de A:ueáo. 

.A's onze horas da mllnhiia, feita li <:ham:tda, achio-sc 
presentes O! Sn;. ruconde de Ca.maragibe, Pereira P":..cto, 
Ca:nd.ido llez.dcs,_ Gonç,.]ses d:t Siha., :Machado, Mon
teiro. de :iunos, J.oiio Paulo, S:unpai? ~>llilll.a, <llineida 
:Peteir!l; Costa Pmto, PoohllCO, T~ Soares, La.
mego, Gm\,"ia de .Almeida, barão d~ Porto-Alegre, Bel
fort, Br.;tns, A11gosto Corr~, Cerq;~aira Leite, Rodm 
:Franco, Cruz Nachado, Malloe1 Fcma.niles, bltliio ele 
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1\fmnnnguape , Henriques de Almeida, barão do Bom
,Jardim, Calheiros, Peixoto de Azevedo, Paula Santos, 
Ferreira de. AgLüar, Souza Leão, Pe~.ro !Yioniz, Villela 
Tavaree, Meneies da Costa, Casimiro J\hrlureira, Silvino 
Cavalcanti, Sá e Albuquerque, Dias Vieira, .Jaeintho 
ele Mendonça, Xavier a,,. Rocha, Paes Rarreto, BramU:o, 
Torrc~-IItnnem, Nebias, Tob1as Lei. te, Pm·anagu:í., P:-üva, 
Araujo Lima , Pinto de Campos, Gaviüo Peh:oto , Ahe
Jardo de Brito, Luiz Garlos, Cynllo, Pedt·cira, lhrro~s 
P imentel , Fernanc~es dtt Cunha, Atlgusto Chaves, Lan
·dulpho, Duat·tc Brandão e Jaguaribe. -

·Comptire;endo dapois'os Srs. barã.o de Mauá, Castello
Brauco, Fausto de Aguiar, F . Octaviano, Teixeira 
Juniot·, Peraira Franco, Peclernein.s e Martinho Cam
pos, abre-se a sessão ás ·onze horas e meia. 

Comparecem depois .<Je aberta. a sessiío os Srs. Rego 
BHros , Sm·gio de iVIaceclo, Barbosa da Cunha, Cunha 
Mattos, ChagA.s de Andrade, Pinto de Mendonça, Sal
lcs, Viriato,.Moura Costa, Oautas, Delphino de Almei 
da, Diogo Velho, Aguiar Barros, Cos ta Moreira, AI
cantara Maehado , .Belizario, Francisco Campos, Gomes 
de Souza,. Franco de Al meida, Serra Cameiro, · Para
ilhas, Tavares de Mello, Lima e Silva, Silva Mir,mda, 
Heuriques , .Bltptista Monteiro, Panlino de Souza, Tos
cano Barreto, D.o.miugnes SiLva e Augusto de Oliveira. 

Faltiio .com pa1·ticipaçüo os Srs. Saraiva, Athayde, 
Cunha Figueiredo e Paula Fonseca. 
' É lida e approvada a acta da . antecedente. 

O SR. 1' SEcRETAR IO dá. conta do ·seguinte 

EXPEDIENTE. 

Un: requcrim~nto de l'via.noel Ignacio Lisboa, petTindo 
autonsaç:to par a fazer não só o exame de anatomia 
como o Jc p\nlosophia , unico prcpamtorio que lhe falta 
afim de poder, no auno proximo vindouro, matricu~ 
lar- se no segundo anuo medico tla mesma faculdade~
A' comm issão de instrucção publica. 

Outro de Francisco Ant.onio de Carvalho, capitão do 
3' batalhão de infantaria de linha, pedindo para ser re
l.evado.' da quantiii de 750S que soffre de descontei no 
mldo que percebe.-A' commissão dH mar inha e guerra. 

Outro de D.· Carlota Joaquina da Cos.ta •Baneto e 
Almeida, vit1va do brigadeiro de engenheiros Viccn,te 
José da Costa e Almeida; peelindo . que se lhe conceela 
uma pensão. - A' corrimi,;são de pensões e orelenados . 

LOTERIAS. 

.Lê-se, julga- se objecto ele dcliberaç,ão, e vai a impri
mir ·para: entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte 
proJecto: 

.: A assembléa geral resolve: 

~ A1:t. ... L ' Fieã? concedidas eluas loterias, que se 
extmh1rao nesta corte conforme o plano, adoptado em 
favot da caixa cconomi~a da cidade <le Ouro-Preto.' 

< Art. 2.' A ex tracção cleosas loterias só terá Ju "'al· 
depois que os e!;tat.ntos da mesma caixa forem app~o -
vaclos pelo governo . · 

<.Art. 3' Ficão revogadas as disposições em con 
tran o. 

~ Paço da camara dos deputados , lO de Julho de 
1860.-F. de Paula Santos. > '• 

. O Sr. conde de Baependy entra no salão, c ~oma a 
cadeira da presidencia. • 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEiVI"DO DIA. 

. REFORi\Lt. &LEf.TORAL. 

· ~ntra: .em: ~1s~ussão o·.requerimento de adiamento elos 
~r~~&os . add1-ttvos ~'proJ_c~cto de reforma· .eleitoral , offe

. remdo pelo Sr: Martmho Ua'!IIpos·na sessão antecedente. 

.'0 SR: SERGIO .nE:MAcE»o .r,eqiter o encerramento desta 
disC\lSsao, e é l!pprovado. . · 

Po.,to a votos o requerimento do Sr. Mttr~.inho .Cam
pos, é rcjeitl!.do. 

Continúa, pois, a cliseus'siio dos· artigos aelelitivos . 

();·§•·· · Casi.miro :- ~Uafhn•.eh•a. :- Sinto, ·Sr. pre
sidente, tomar .>tlguns ' momentos ainda á . maioria da 
cam com esta discuS'iío, porque vc!o que ella está so
.frega ela votação deste projecco; todavia,. te!tdo ,apre .. 
sentado um artigo que fo i consi<lerado nelditivo, qne é 
uma clcducção logica d.;s principias que se tc·m proch
mado nesta disengsão, e tendo Hido este artigo ·im;m
gnado por um do.; nobres membras da opposição, p~sto 
que só em parte, tenho necessidade ele ·explic:ar o meu 
pensamento e ele da.r. as ' razões por que não apr~sentei 
uma cliepasiçiio t ã.~. gernl,.eomo o nobre deputado deseja 
isentando· os eleitores e os votantes clns multas que con~ 
tra élles for:'ío estabelecidas pela lei. de 19 de Agosto de 
1846. 

1 
Essa disposição, que estabelece multas contra os cida .. 

usos bralileiros porque não querem,usar .do . direito de 
votar, que tolvez em apparcncia lhe uamos, depõe muito 
eontra a nossa civilisação e contra .o .espirito publico 
que Ee deve desenvolver no p.aiz . Obrigar um homem 
por meio de multas a exercer .um direito político, 
qu >1uelo vemos que o fôro de cidadão hraz.ileko é t iio 
ambicionado por .tantos~strangeirosquc o,procnrão·todos 
os dias>i~edimlo dispensa. das .condiç~es · marcadas para 
anaturalisação ,.parcce envolv.er contraelicção. Se o povo 
não quer usar do unico dil·eito que lhe ·1·esta, o direito 
de· eleição deve a lei constrange~ lo por meio de mul
tas ? Creio que não. 

·Os nobres eleputa:los• que ·têm sustentad6 o projecto 
o·.tem feito considerando-o como uma <mecliela ,qu e vai 
.garantiq)!enamente a liberdade elo eleitor. Pois · bem, 
eu penso que tambem. é · ttrna liberdade o .direito que· 
elle tem de ilsaN1ess~t fnculdaM ele, eleger , e então se por 
um lado se lhe quer dar liberclarle , por outro .se lhe faz 
constrangimento obrigando-o a un:m despeza ou a um~ 
viagem, a qual terá necessidade ele ·<:urYar-se, para ir 
ao, seu inuuidpio · entregar uma seuula., á vontade ·'lo 
mandiio da aldBa, on d'llegado de · policia·do munieipio. 
Pois eles de que o eleitor tem clu viela ele votar · na .. chapa 
do dclegaelo, nüo lhe deve ser li cito ficar · em sua cas~ 
recusando o.direito que se lhe. dá ele eleger? 

E' ainda por. uma deduc9ão logica da cliEcus~ão que 
tem h a v ido que cn desejo se estabeleça esta medida ~ 
fav<Jr do eleitor, porque· aqui já se dissc .que o· eleitor e 
quem .produz o vot(lnte, cp1e ningnem é eleitor. sem 
f,azer. levar. seu nome em uma lista á ·urna. 

J á se disse que na eleiçüo indirecta ,nenhum valor 
moral dá. ao · eleitor o voto :desms r,ssembléas paro
chiMs numerosas que em toJos os paizes se .têmjulgac!o 
c.omo uma garantia da üapacidade elo eleitor , e que 
lhe dó. mais força moral do que a r iqueza qne serre 

~ de qualificação nos paizes que aclmittem R eleição di ·· 
recta .por censo elevado. Eu, com tudo, penso ~c o b
mem ·t]Ue merece os suffragias . espontaneamente el ados 
r-or nma certa porçé\o da populadio . tem valor político 
mais .elevado que o Créso aceumÚlndonle ric1Úcza. 

· l'vf-as · se se tem cJjto que nenhum valor te in . essa m~
nifestaçiio de uma as>embléa parochial numerosa, por-

· que niio é uma · manifestação iivre, porque o .eleitor é 
quem produz o •rotante, é quem o cham,a ·para votnr, 
como é·que quc:-emos por meio de multas constranger 
este eleitor a usar de nni direito parao qual ·elle já em-
pre.Q;ou todos os ·seus ,asforços ? . 

Embora admitta-se que o eleitor produz sempre o vo 
·tantc, ~eja-lhe livre usar ou deixar . ele usar. do ,direi to 
de eleger, para. que 'se tiver receio ele que. o chefe do 
collP-gio de municiJlio, principalmente desses collcgios 
de vinte membros, queira exercer pressão:.ou influenci:l 
sobre. o .. seu voto, .possa.elle .esc.úsar-.se··cle ir votar . 

E' preciso attendcrmos, Sr. presidente, .que temos 
.muitns.freguezias .qne·dis.tão das cabeÇas dos :municipios 

· mais. do que os ,municípios .elistão;uns clos:outv.os, e que 
·.por isso, se estabeledermos··csta c ~egra de um .. colleg!~ 
··em ,cada ,mu nicípio, ·.m,uitos .eleitor.es ant~s. quere~ao 
. fiear ,·em 'SlJHJS. ·casas ,do .que .ir, ao,:seu ·mw.umpw, vJa-

j.anJio,,maisAe ' vinte. leg11as para .,entr.egar·;uma chapa 
,de·)tres .deputados q11e lhe-ha de impô r o. deleg~dfl : 
d~ãci .desacreditemos··:aos . . ólhos · do5 .paizes.elVlh1;ado& 

::os ·:eidadãos <i.Jjpazileiros ··c.omo .apreci:anilo .t ão ' ,.p.ouco. o 
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dircítn ue ole;:er os repre..<.entllnt.es UA · naC'"iO, que,pa~ 
irem i urn.t1.lc·~1.t' s.. ~~~ cedu\A é tl~S\.~io serem c:oagi· 
de>s l"'la pena ~e mu'·"· 
- O quo d.íg" " rcsp<!ito do> eleitorc.,, o.inà~ a rospcitO 
do1; suprle~~~!i '5~ torna mais l1ag_ran::e. 

Qu1: 1njusti'(3 :não é . ob rlg nr i) sup,lcnte, Oepois de 
\'t1leido· n~ 114.~3. el&.:torol, do desapreci!"..tlo Q ~eu noc.e 
c o seu rnerit'J, a concotTe: <.-om O'> el~it"Jr~ na junt-t 
do qu:ilifh:a'(ilo~ c n:t futura mes~ ·pnrocl1iit.l ~ 

Ni'!:o COtltir:t;.:; ~~ mult:t contt-a o~ sup:)lC!itl!ll, porque 
~ q_ucHcs que nlio th'C!\'c:n n.cmha!ncnto, qu~ não sen
tirem- se robni:tc~~s pelo hcto · d~ serem dorrot.'lllo, 
na eleição, a;>re>.<::>~:U:·SC·]lãO a fa:z.e':' p ntt& U">s:>S 
j t:.ntas1 e :Lc;~to:\les ~n~ ~~ ~u~gí\~n\ m~l-rrrczso.clo~ pe:a 
perda. d:t clo:!:~::c, n ;io .;éjrio co.:1stran~idcs n ir aanc
.ciu~la.t o ~oto c:~. ma!ori:l, pD i::; que o j 11iz: de pnz, que 
~ d.a ~aioria. eo:t!..,r:n~ !1 lei Jc 1845, e m; fl OlB c!c:.itorcs, 
~~ os O:Je h:=.v Õ!.: ili<.: t~r !I !1!! ll!l. tnesa. n:;r:oohi~l c no 
processo A da €!\:.~ti<'~t;'âfl. A -

Desde q_ue se e•ui>e!e« :.nultn r,~r~. se obti !l;a~ o cxcr
cicio de uz:n dire~oo, se reconhece que níto é direito~ e 
sim Ontn' tnui! o f.CSr..do , ::tO ·qll2.\ tem-se repugnancia, 
porque certamc:>te " elcit.>r q ue ti<er de dnT o seu "'to 
etn umo.peque!"::t. reu r.irío de vi::.l:epes!!0!-8, t::Mins iDf'uen 
e!irula.s· )le\O the~c d.o TD\Ulidpio, poY esse ma.n.dio de 
aldi!~ que os dafefl.Sorc$. da· r~formn. " tigrnati!:to , en
'tcndc ~ue o e1citorado foi nm çurgo que se lbe deo. 
p~a elle' compromettor ·se com a a utoridude c •offrcr 
no futuro t :><ias as oonsc'luencias da sua indepcndcnci n 
se nüo ,·otar como lhe fôr ordetUidO , ou en\ão ,·er-se 
eonstrN.lgido ~ vot.t!.t' contra a ~u~ con.sciencio. , o .qne 
moitas vem~· ucontecc desde qa.e o eleitor uao"" acha 
nas renoiões num.et'':>S:ls , cuja i.~fluencin lha ~s~Gnta 
o poder ~e resiotit ás seducções, qua do govtn>c, qncr 
dos govenudoros <los lugnrejos em qcc v~o pcb refor-
l»D. cotuil.ittlit·f.& os collegios. · 
Est~ \'e.-da<ies. .íor1\o nqm muito bem maniiestndas 

J>elos membros <ia maiorill. 'llle •11$\.entll.~tio o project.o ! 
porém o projecwos cootradi•, -porqueest a.belecc collegios 
de mu.nicípios, e ne;scs (cl!egios é que tôm dllltünio os 
numdões de aldfa., e ní.o nos dalei de 1855, .porq_ae súo 
de eleitcres de duas e de tre.< comarcas, do n(!ve e de• 
m nnicipios, doze e qunt.<:>!'Ze parochiRS, nos qnaes se 
reunem todas as intlncncius legitiwas de cllftercnte• 
localidAde;, e ~upplnnt,üo os n:a:odões de a!d.i:a. 

O Sa. :hhi.TL"uo C.urPos: - Apointlo. 

O Sr;.. CASnnRo llf.\DL'lll!in.•: ·- Sr. presidcutc. eu 
llão csts.bolcço, no n:tigo que defCildo, uma roça abso
luta, como g,ucria o nobre deputado quo h ootcro trw 
brilh:mtcrocnte impugnoa varios additivos, 110~que rc

. co:mc.;o que pode1t1 ll:~.ver emba.raçoo da p:.r t.o dos clci
to:ros 1\llC niio quizc:em concorrer ás junta•· de qc.nlifi
caçiio, ot\ mesn:o âfor:u,ç:iio das rncsas·parochln&; neste 
caso, como cl!os tivcrúo gnnho de enn~a, t~nhiio tambcm 
o cnus de oomp!ll'Ccor, pnra que de snn !:Utu .niío rcsulk 
cmb>U:nÇO no p<ocor.r.o o\ci\\Ota\. 

(O Sr. l''"'~"u r.oncid<t o Sr. cie<:·pruidcn!< ll occu
pnr " cadeirc:.) 

A.s nnicM pe•soM q':lc eu niio iocnto ela mult.a silo os 
eleitores, convocados Plll1> ~ ac~os da. jtmt.a de qualifi

. cação e da. forma.ç;lo d& ~ .ParQChinl, p<>t'lne $ao 
actos indi&pensa\'e!s, c ainda roc:e1o ctne clcitoros que vo
t:lrem contra a sua. conscieocia. pela 1:nposiçiio do dele

. gado, ne. clciçiio seguinte niio queTeriío mais sor aleito
rei-, e 1ugir!õ cias junta.s. de qnalifieaçiio e da !OI'tnllfiio 
do.s mesas parochtaes. · . . . 

N'l<t.a unica hrpothc•e deixo n multa que 11 let 
de 1~6 cstabclecÕu, porquo ,,. elcit.<:>r~s podem por si 
constituir a me~a., à.esd~ q,tie os snpp1e nk.'>9 renunciRrem 
esse direito, sem !ico.r· embaraçado o ·processo· clcito~!\1. 
Pela falt.a dos eieitnreo ~os coUegios niio dC\'e ha..er 
lD,)llta, c os s"pplent es ilevem. oer ~t.?S de$tll peua em
todas as í &l;as.. Se tenho e·st:t· CpiJllno a reop<llto dos 
snpr.>lonte~, ·o qne ,;:!io direi dQs cidadãos qns sio cha
inic!os a vow nas · eleições rounicipa.e• ! Pois ba de = 
homem se< obriga® a e&minhar leiUas e 1~, oem 
intere= &lgulll-, ll~ rccebec uca. ccdula e ~~-la 
llR ="• 011 a. pngac 111ulta, oe ll~ qllizer usar deste 
direito! • 

E" minha opililiio ~ue •• de\-em pros~ todas as 

m ult.:Ls que 0"lt:io· esUbc1~id-v;. t:.:l.., r..O!!!\s leis para os 
~iib.d.Uos, <;uc ni'~o ~u\z.crcm Q.S.o1r do~ . t<CU"> direit~s. Qs 
~- '.tt&dos m~o .tJ.M de,·eril;;.o . ~t . t:>-uj.~tO'\ a multa-.; 
poré:m não ~ .agora QC(."Q..:Üã.Q de tra.tc.t"l"núõ di.:;to. . 

Os dist rictos Ua lP-i d~-1855 nii.rl . tinhi:io eo1!ep;io n!l. 
rua.~a, u::; cclkgios eri:o .n~ cid2~es po(Jl.l!O.'-a.s, nas· ca
'i>c;:s.s de co:n.are !.\ eo:np~t.:4:s de muit.as muuicipios, l!O~ 
tolleJ;ios counião-se cenu:nnre,; d& eleitores. Coll~gios do 
ahlfo::t s~ ectc5 d~ múnicipio~ de t.~httc e.l~it:"\r~·, que d.::c 
n3 rcalidndE: o. ru:'UltR.do d:t ~te:içü.n t,;o.cie:~acrcd i.ts.,la 
d!! 1JroYir.t e!'i3. em collegio_,; d!! m.unieip!o-' A cteir;t.o pelo 
systc:n!l d~ rc!"oE"m:l niJo. será m~i:i do fJO\'O, ha de ser 
da policia.. (Rtptzido.J apa;llà.Q.s da minori ,,.) 

En tenho <>'<peTiencill- do.s elei<;<;.,; h ,. muiws am:os. 

O Sn, 1 f .utTISRO C An nQ.'i: ~ Conh e.-:c.: t~·Hio ~ os vido.;: 
desse bonito .:-.y~te,n3 ':?,Ue :1e ...-~i ~~tutJelv~c:-. 

O ·SI\. C.l.!lxmo j\f.\DUr.Etn.\ : - Isto '= t:tnto mn.i.; ' 
~dio~ em n :na lc.i qu,ludO !!C r-etieeto qtJe milnno o po
dt:!r executh·o, qn:~ado fez- ~s su:l~ 3n~trucyõe!- 4e 182! 
c. d.e lS-12, n5o e:"tahotcc...-u· rrn.:ha:s, usou do que ! e deve 
·u sar 110 ~y3tema I'Cpt'C$~~~ti"o • C.eixou ·liberdade :1.0 
elei-tot' e no vo~a.n:: e . Não ha.vin a menor CQt\CÇ"~O ; os 
cidadãos crão "Jlellas advertido< que de•eri~o ~ocorrer 
á.s vot:IÇ!les, afim de ctue nell:ts hoaves.e maiori•., e a s 
sim se ·cnanife!tasse a op\ni~o publi<:11; qu o é quero wr
daderr=>meote ex!'rime o• sentimento .. uo• t.abit ant.<:>sdo 
paiz. Nas reuniu"" numero• as ~ 'lue •c dis<:ul4m e •• 
conhece lXI as quu.li<iad11s dos candid4t<>s; :>:io admitto o 
systemo. sy billitto, pelo quo! o eleitor nii.o devo conb.ecer 
o csndidato nelJl sal>cr d·> re•ultado da eloip~o, conllan
do-sc·cegarnente no que fizc~ o contador dJ< votos, qao 
h a de.· ~e~ •emprc ~ governo ou oeu3 delegnào3 • ••• 

O Sn. MAnTIN>U> c...,...,,, - Muito l><:m! A pmrrs 
do nobre dcl"l~sdo . tem·unLO tn.Üs Hutorid:Lde quanto 
6 lllCmbro do pa..-tido conscr~:>.dor. 

O Sa. G.u;•••no !II.<nr•~uu'- T en1to de õon:b:~.l<l ~ 
t ambern um additho 6m qu• •e clíamZio o• pazochoo 
pan fonn:u'<ll:!l ,. mo>a. !""ochial. 

. Scuhor<>s, os p<\TOChos têm U1U omcio torlo e<piritunl, 
c por coosequmci::t nrw pndo<U •cc en'~ :>'idos na po1itica . 
O goverAO meomo nijo póJe (digo-o .•em alto). niio pódc 
incumbir no parocho e•ce serviço, po•quc o Concilio 
Tridcntiuo, n!\ t'C cç~o 23 C3p. 4•, probibo que,,~ paro
<:hos ou q_uolqucr outro ll;liOitte do poder e~piritnat ""l"" 
empl'l!gados em •crviço ~l<'llm tc:npor11l , 'Qc<n por uleiç\t<> 
popular ne:n )lelns nu,ot?Jado• <ivi,. Os ~l\rocho• sãc 
instiruido.~ pelo• bi>J>n• pnrc curá d'olmn•, pnra n 
ndmlni~trnç;.o do• •ncr:tmcntos. 

Eu ~ceio quo CJJIO nrtis:o •ir•·a p:~ra Argumcnt.~r- ' .' 
quo o• purochn• r.iio '""l'te~;a•lo. l'"blioo•. a J>Ort=tc 
dcpondentoi do govarno t!rn lie!lw;a.s c ~uttml o.c!Q~; . 
E .. o a ltigo •~r~ o unico quo vir~ li~;t~r~r (pntll auto · 
rí•n• o• to pt'>to:tto) ctn n no•~n loglol~tçli o, o"'lo n üo 
hn di•po•içuo ~uc oujoite o• p~rocbo, ""' po<lur :o:npo· 
c..l. Siio cmp"'Jt"do• pnulico•, nu.• niio t i:o arcnt.e> de 
poder temporal, süo >Õmonta n~tento• do poãer cspiri·· 
tuol (por c:<otnplo, os bi•po• viío c:nprcp;udo• vublieo•, 
e silo 1a~eit':t!Tle<:to iuJ..~ndcntc~ do f'Od~r temporal) ; 
os parocuos so t~m obti;a.ç:lo do obt>deccr a.o bispo, quo 
é só quem pódc· di~1lMI"-'l-lo• ela rosiclencí~ da >ua pa
rochia, na quo.! e!tos princip<!s <h ig:rej" instituem <» 
rm.roeho• pau dc.cmJ>Oa.,arom um preceito divino, quu 
foi 8 ol\e; proprios incumbido quando as dioce>eo er ii.o 
circum&Cl"ipt~<e. 

O coo~arío dl.•to é nma ÜlfrnCJYi!o do direito cano
llico ; nlio seria. arnoumel'l te p!lra dar ao go..,emo o 
dil'eito de emprega-Ye< em ser~íço temporal o diú.r-se 
q_ue se tem chamado oo panx:h<~& empregados -pub!ico3. 
Se fosse cert<t que t al d::nominaçúo t inhiio cUes em 
algtUll~ lei civil ~m vip:~t, serW. .,;empre um" n!mrpaçito 
qttc n•o se funia·em diroito,qno Ataca. a 'iodepoudencia 
do po>d"" e!piritu:ll. A= é <f<1e.., quer fazer com que, 
como omp~gados publiros, 50 cnvo!vio ~ eleições 

U • Sa. Dun~.<»o: - h to é muito ;c!ho ; é . desde 
as priroeil'a& d.i.oposíçõe•. 

O ~"· C.t!'<K .. o MU.oaBIU: - 'illas ja se tiron esse • 
onits aos parochot. E demais, .lli.o.·pocl~os oõ~-lo< 
de novo ~ i090, IH=f:tueniioJlO'iemoÁ faer ouma 181 con
tra o Concilio Tridentino, qn~ e~tá· aceito = ·nOs.> 
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pt.iz, nem t>odtmos transgredir principiO! etern~s <uze 
.ssegurlio &a poder <!Spi.rltual in<lependoocia do pad"er 
tempor.U, p:i:lcitúoo q~ :lilo J)Odt'lnOl! ataca.:r cmq=t.o 
a religião do pau fôr a ~<)li<.'ll. 

Portanto, o p:m:>cho não depende senão do bispo para 
residir f6ra de su:~. p:uochia. Confio que o Sr. mirustro 
dajnstiça, sem esperarqne sãiA do archivo da co:onnLs
siio desta casa a decisiio da. questilO qne stl.citou-<e :1 

:re.peito) do seu a'<'..so, pclo qual arrogou ao go,·crno a 
fii<:Old:r.de de concOO.e~ hee:tÇ& s.os pa.róchos, sendo como 
-é catbolico e i!ll;to, ro•ogará, quanto ..ntes, c•~ seu 
aviso, e porá o metropolita:>o em paz com a sua co!l
S<:J.ellcia, p:tra nio ~-lo a lutar e11tte ~e!ls <le,·eres e 
as ordena do gove<no. O mett'Opolit:wo !'aclamou, C<J!l1 
tod<> o direito, que o psxacho, embota o eb=em em
P~ publica, é agente do potler cspiri~.W, e não do 
poder temporal, e po~ conscqnencia não p6dc o-governo 
dis!""'sa-lo da residencis e:n sn.a. pa.rochia. Sabe-se 
que era d" obrigação dos hlopos, no estndo primitivo 
da rcligiiio catb.oli<:a, aclrni.Distrar os sncrumCD.tos a 
~U!lS ovelhas; m~ ;,;<o poden..lo pclo augmento da po
pulaçrw acudk a todos oslugares1 estscelecêrüo os curas 
ae slinas ~as igrcjll.S par?chi:.es para ahi serern admi
nistrados ossacra!llcntos por estes seus agentes. Os cu
ras d'nlmas ~•o por con5equenci11 unicamente agentes 
do poder espirit.nol, e s6 <lo bispo dependentes em toda 
e por 'lnalqlll!~ funcção, quanto mAis nn de ,ultnhli•tra · 
.,-em. •&<:ramentos em ·~ paroc!ilil. Só os bispos que 
sio à e inotituiyiio di Tia a, que silo os pastores a que"Ql. 
J eaus-Christo incumbic ll cura d'a!Jnl1.5 dM ovelhas, 

. pod.,m <llipeDsa.r os parocho• da resídencin em &u'! pa
roclüa. O contrario é nma invasio do pode~ espiritual, 
uio é y<m objecto que possa t.et decidido pl>~ est!l cr.sa. 
A obnga.ção <to nobre Illinisfro da justiça é. restituir ao 
metropolitano os direitos que reeeb!'.a do J esus-Christo, 
que núo vem do poder temporal ou dos ímperantes. 

T.unbem f alio eontra o artigo por wr reconhecido qne 
na cjUja, ha o costna)e de 11iio se aceltar qnalquer im
~gua%o, por melhor qne seja, ~ -mn da oppooiçlo. 
(N<l~ ~po~.) Eu não pertenço á. opPQsiçilo, mas tenho 
visto que se lli10 qu.er ouvir a opposiÇiiQ. J :i. houve por 
ventur!l exelllplo ((o que se praticou hol1rei!llle$ta casa ? 
Foi UIIla reprehensüo qne a maioria. deu ao presidente 
da camare., ~otan~o pi!lo eJleen-&mento. Taf encerra
mento niio se i!evitt vota.r ; porqus ni.o ae póde encerrar 
uma. d;s,~ ant~ dé ter principio.do. Qualqu•r e.tad~ 
à<l discu••ll• que~ dizer ui<J.d4 a ~,.. !fflka. cMgado « dis
cou•a<>. Foi u!Ua o!IQ!lsa. aos direitos da presi.d.e:icla, foi 
uma postergs.>ão do -regi.l!lento. (Jpoia.l"" 411 miMria.) 
A presidencia. da ~mara não é só par:1 zelar os direitos 
de. minoria, da oppo•içl"w, 1'~<1\ con "'-1<\ nos limites do 
regi= to; tetn tnmb=. o direito de dirigir o' mAioria. 

- .A. maiori.o. devia. ser-lhe obediente, • niio re~P<>nder-lhe 
com a mordaçG, pois já não .~ cncer!amento, niio ~ ro-
1/><i, é Jnordaça para Jtilo ..e dizer 1:m11. palavra. 

· UM Sa. DEPUT-U>O! -A mordaça nilo foi pos~ ao 
ptesídente, :r:11U aos que queriüo protelar. 

O Sr. C.lSilltl\0. M.,ouaE!il~!- Foi po:;ta. li oppo
siç~o\ tn!U faltou-se n.o de1·ido respeito oos direitos ila 
pre!Ü<SeJlte. Eru lieito · eDcertur s discussão sem res
po:~.der 1 parque os votos suo m:o.id e1oq_uent.es ·que p~
lavras 1 parem encerrar-se sem ou vu-- •e uma pa-
lavra1 ... , • , 

lia t:llnOOm ontro Brtigo addltivo que s~i que à:l. de 
p:l.!Mr, porque é da commissiio, mas :w qual niio posw 
deiur de faz.er observ:~.Çõcs em respeito :i. c:>usti:mção 
do lmpeTio. . 

Antorua (L oornm.is'l1\o Q govemo a íazer regula:ncn
to para excençlío de Un:!l lei regalamentm-. ~ nm pleo-· 
nliS!JlO 'ttle não ooneello-regt;lir u 'lue e j >i. :rtigU!ri:.en
tar.-Eota leí qne :tco.ba de passar em 2' ~m.ssU.O tet11 
o nome de re~lament:J.r, porém n:>da regula ; roda•ia, 
!líio de\-emos dar ao govet11o =direito qne a. coastitni
çiio nos prohibé que lhe dcwo;, lt_egu!a.mentar cba.ma-
36 o . ílCto de csta1>cl.ecer o m-:>do pra.tico de e:tccutar 
aquillo 9.ue uíio telll reg\Lla.mento ; o gove:nQ, oomo a 
coostitwçlio se e:<prin:.e, c:<pei!e -regnlaJn(!llto 11am ~e
eução de uma leiqnalquer, masniio de Ulllll. le1 regnl~~ 
menta>-, ·~nc ests jó. é nm regul.amen:O feito pe!o 
poder leghlatlvo. Ora, se de q<alqner outra lei r~gn
lw:leatar a con5tÍtuiçã~ não consente que o governo faça. 

l 
I· 
; 

i 
I 
\ 

\ 
I 
I 

n.gnlarnento, como havemos de autori-a-lo para n.gn
lar o modo pratico das eleições ! 

O Sa. ll!uti.SilO CAJ(l'()S :-Apoiado, muito Mm. 
O Sa.. CA.SnHitO MADI:IB:EIJU.. :-Qnem legisla em ma

teria eleitornl é o corpo legi'!lativo ; aliás o governo é 
legisiJido~. (Apoiados.) Não li<) ehruna a este meu :u-gn
mento e>t-a.bsllrdo; parece-me. que é Iogi<>o. Se 6 go
verno regu1n M eleições, o '!_ne é que não r<Jgulm-á? Em 
que é qtre n~o legl.sl.a' 

Nós e.umo~ u:ostu:ma.d0'3 po~ no:;so ~o=odo, ou 
por essa defe::-enc.ia que temos par~ com o governo, a 
não f:u.cr lei algum~ <le mais d~ dous artip;os; tudo o 
que é mais complic~<lo, tudo o que d.á. mais trabalho, 
entregamos ao go•erno. EllHe!ll. achado Isto boro, por
qu~ quando tem autoris,.çüo, por=plo, p!!ra reform:ll' 
as """reuu:io.~, angmenta o pessoal, augmenta orileru!.
dos; isto ~ uma •·antagern, é ex<:ellente pau o mesmo 
go~erno ·e pnm quem ui goz:tr taes o.ugm<:ntos. 

)liu.;, sciiliorcs. poderemos dsr tu.do ~o governo, todo 
o dire;to de reguiar o pai~, menos ~s eleições (opoi~d"os); 
porque põde n.&sim o govern,. ~ o .'ITbitro snpreJno de 
todos o• poderes. Como ._., respeita. a. divisõo dos po
deres politico> tJ,Ue a constitniçüo tn.nto ~mm~, s~ 
o poder legiSlat1 vo, fazendo abnegnção do ditei to que 
lhe é confer1do, o del~gs ao pJdCt oxecntivo! 

O go~erno nZio oóde ter antorida.de sen~o de fa•er 
~:tecutar· ,.. leis .l:e reforron el"itOl":ll on ·parlament.'l!', 
se o;e tem ..-ontad" d.e augmentar <>.rtil;los, escreva-se este 
-0 governo fo.rá •=tar esta lc1; posto <J.Ue .ej:t 
<>Cioso. tal disposipo, porque o e,;;ecutor é o gowr11o; 
mas dar :w governo :mtorid<làe de regular aquill.o que 
jã. e res,Usmentar, é, CI)II)O bem disse o Sr. IIÜillstro 
da fa2enaa, autor:is:tr a legislar na mat;eri~ •• ~ 

O Sa. MAa-r1Na:o CA.liiPO> : - Muito bem: Ell., e>tó. 
concebendo grande esperança ; do Sr. ministro do im
peno desca.rt.a-se a.•sim que sa fechar a camare.. · 

O Sa. C . .sJliiJl\0 MADtm,.JIU.:- O q_ne deseobrn este 
pensa:nento é o p=cliurento às commissiio; nio C:tr 
tecia me:>mo que ell,. ap~esentusse "'t(; artigo parllo que 
eu c<n;lhecesse que queria. d~tr ~ governo o direito de 
legislar em !llllreria de cleiçiio, porque 11.pre~tando 
substitutivo , con!l'.nteu4 se oom estabelecer collcglos 

· mesq_ninhos de mnni.cipio , com o direito que dett no 
governo de ul"rgar os c[rcalos, e niio propoz IlllÜs 
eGtJJ>a a1;suma. llouvo, portanto, um pm~.samento occnl
to, perm;tta-me & commissiioque o di~, de Jato &o go 4 

verno o direito da legislar em ma teria eieitoral, PQ~ que 
ella. nii.o ~ fel: cárgo de inclui~ no ~ubstitutivo as mate
rias do JU't, 2" do projecto do Sr. Sergio. Sendo o motivo 

. car.:leal da reforma a ~>lá execufio da lei vigente, os in
couveniente~, os abusoa 'l.= se aer~o na eorecnl'ii.o (tu-lo 
iV.O llllegou•se em g~, sem cspe~:)fica~iio ileiactos), o 
projecto da commissíio ntío tra.wa. de dar correctivo a. 
cs~ abw;os, recoohocendo desta sorte qne l!âo ha,ia 
ainda experiell~i.o. contra a lei. A experlencil!. que hou
ve fol desde o dia em qne dia p:ISsou a ser lei do Estado, 
pOt'!UC incommodon sos afilhados ; ~e en!:iio se disse 
qll:llíll.a(>âo podia continuar •... 

O Sa. MA-UI!UIO CA:.ti'OS: -Para o Sr.- presidente 
do CQns<:lho essa ~ptrienci.:> cbegcu depois ,q_ue a -maio
ria lhe fez crer qn.e era & teforma da. lei a condiÇ~Q 
princi,?a-1 do apoio. 

O Sa.. Clium•o MAntaumu.: - .... enti'io todos os 
a.lilhados das chapas dlsserão - is:.o ni"10 póde c~ntinuar 
porqt:~e o lllinistcrio ba de ser obrigado a e:s:eJ:cer =~ 
inl!aezu:ia indtrecta, ~ pedir com aca:ili~ento ou dissi·· 
mnlaçiio, s: fazer simples rewmmendaç<ies. .A.ssil!l 
aco~teceu;. o go~erno não ~de ma:ci!c;; a pollciaínten-ir, 

: por'11lfl e~a. ooD.t<!l.ri~ a lei n"- =rea O<'~a.siüo de: 
executa-ta. 

Nós vimos ·que os inconrenieutes, os males desta lei 
!oriic trazer á. rcpresentaç.õto nacional. o• mom b~s d.e to
dos os pz.rtl<los, ;~s opiriives toJas e1:2 qt:e sa dh·idis o 
paiz (não :!a1lo si> de liber2l:3 e COllse.""?admes); trouxe 
c~ta e"leiçiio t<;>dru-. a$ opiniões q_-.w podiüo represent~ 
os diiferentes m~ das localida.J.~ em que cs~ di
•-idido o hnperio; tronxe todàs os l!o:o1~::s que ~iio 
aqu.i a-~lutr o manillW<>. )??J>'<ls: eom independeu
da, o eserw:Io dos dircit~s polit:~s se:n snb.ernellcia -
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.so go,·on:;o1 por·:tue:. ellc não dc<i~o •ua eloiç~o. Or&, 
uma eleiçiio de e/tapa ruio pO<le ser 11 r.!pre.eotaçiio do 
pma ;·neJ:D. a camat"a deste modo e!ei:~ tx><le <JellCilt de 
1azer tudo quanto o gn~eruo quizer-1 porque ••ti~ con· 
trariar .um dos sentimentos nato• no ~omern, 11 grnti· 
dão. Sai que a comtcit~o p'f0C11r.l. aeaba~ com :1. grnti .. 
dão, porque núo quer que n> lo~u,lid:td~s nomeiem aquel· 
las pe5S033 :~.quem devem scrriços, a qt>em deve~~~~· 
tidiio; quer que o• eleitores sejüo iodilferent60 o.o C<Ul· 
<lldato, que ac>s deputados se)iiO ,,. proYinciM ou os 
circ.tt1ós , ou. as :t<>Slus inteita.me.ntc indiffi:::reote~ , como 
,;m"" no domiDio W... chapaJ, em 'l,ue criio os deput:uios 
ho=~<• .indi.f[=tes tws eleitores; :> t>ro<iucia do11dc · 
stthi~o eleitos. Esses <2cputado6 n!ld!t tiuhúQ de ver ror.; 
ss provinci><s,' h ast:wa·lhe> eutcnderem•se con-. o f:OI'er• 
no que maud:wo. SC\lS """'""para os collcgi~. 

Eu t.<:nho mo.ita confiQllÇ:> no go-:erno .... 

O Sn. D,~s VIEr nA· - Nv actna.l, nuo. 

O SA. C.\SJ>uno ?lfAI>Ulll:ru: - Q.uondo Callo . de go-
. TCI'nO ne~ta qUestão negando .. lhe :~rbi crio, não me re .. 
firo a v• roini•tros actunes, refiro· me n qualquer minis• 
terio. H :t'>· tendo conti:u-._çn n o go~crno actu!ll , com o 
disse, rocelo (\Uc nos acomeç .. como em tSU. Entii<> 

· <> ministedo ndsersarío dn lei de 18tl :1 pô~ em ''xecu
ç:io par:>. as elciçõ.:s e e:serccu 'oh a prc .. iio sobre o 
paiz. Os >;enndores que t inh.:io c:omb,,:ido n !oi d~ 18-1 t 
~biriio t10 po<ler A'll 11H4, oproveít>"'io· so cl~ll:< c •:tor• 
.:~õo tad~,. pr~••iic:. •obre o po.iz. E' o quo noJ h aJo tal• 
vez acoa.teeer se pa..-ts::t.r esta. lei. 

:Mas, &enilorco, peln conlill.llça <tUC tc"ho no mhti• · 
ter(o"é que achav:i multo máo~ c•~c< collcgío~ de m u· 
nicipios, em que o• ·eleitores ~m toan n fultr~ de l i 
berd~de, ~tes coUe~ios de municipio túo <lesncrcJitot~lo< 
pelos defen..«lrcs da roforiJin. O projecto substituid~ 
pelo d:~. comtnissão eta. ne3t:!. po.~\e n,e\hor, ror'lu• U:>Sn. 
-ao :;overno" Íà,.ld:tdo de embelccor os collogios, c o 
governo bavin de ter pejo de estolioleoer .... 

O Sn. Dus V1Ímt.\::..... Est (l. bculdado é quo é logi~
lati\'a, ()nobre deput:Jdo 63ti em opposiçiio ao pr'.nci
j>io que h:. pouco. _esta!Mioecu : desiguar co!Iegios é f!l · 
-c.~ldade_ legil:lllti •·a. 

0 Sa. CÀ.,lllno M• vua>;nu :-E designn.r o~ cireulos 
n Tic é faculobde le~•lat\va ~ Ntio é o que o•tá nn lei ~ 
l':.n nii.Q quero n~d:. dh to; mns, C<>IDpnrando os dous 
mntes, nccit.o o mo:uor. A minhaobri;;&:ç~o :\<}Ui 6 .. , ,,.,. 
lher o melhor, ·c na blta do melhor a<>Jitnr o rn~l 

· menor. Orn, é mal muito roeoor estnbele"'!' o gove•·no 
os collegio•, por•1ue h avh d~ ter p<ljd"de >eporar ~ clei
ç'io por tllrtn:l$ de vi,nu: elcitorc• %lOS mwicinios , est:wdo 
estes n::a. dist!lncirt do se!s, ~e te, oito, %lO"e ·e n.lnda. dez 
le~as, porque n<io é gr:m<l~ iucommodó par" o eleitor 
.an"<i:tr dét.legu:t.<; ho.vio. de ter pejo de <>•t~balcee-c, Dn 
ph~aie do noEro ex-miniE!ro da I ""<'lldo., mod~•t<>< colle· 
,gíos do "int.o eleit~res, podendo reuni~ ecm grande 
.Jillieuldade conto<> ~i.llcoeat:l eleitores em um collogio, 
p:u-:. d:u--Th~ Da.' grande> reuuiões força de t&3istencia. 
o.s >edueções: · 

Os nobr~ . deru.t~dos nUe~:irÜil , e mesmo o n.obre 
elC.-:IIlinist ro de C$trangeiro,; 1embrou que eJ:D. FrUDça. 
determinou-re «nc os collegios fossem de Cellto e ein
·coents e\eitQcC' pa.r" um deputado; que· PnBcl;::ic~ um 
deputado do•ia. rcproscntsr os mtereúes de um dístrl cto 
de <tU:1t"<lnt.a m;l hftbitantes. On., o. mér p~ dos :tctuaes 
oollilgiO& da lei de 1855 siio de cento ~ eincocnt~ eleito · 
res. Us eollegios que, proptu:, no caso de querer-•c ji1 t'll · 
form ar " le1, erüo de duz~n~, trezentos e qu:lt rocc.ntos 
'cleitorco$. ,A!!; W.ve.s:is localidades que formão um distdc
to p:resent.erceute têm qn~rcnta, einco<:nt:t, ~es•on to. e 
<>ite-:1':>. mil habi=tes tepr~cntndos em assembléa.' nu
mero~ de .:!leitores. lito é o· que foi estabel~do "-"
·Fnnça. em 1831; e depois na Belgica, •egundo <"O~fessa 
-o. n"bre depnt~do n quem mo refiro. Admira me=o que 
-..c 'J.Uizes!'e ·co.mpB1'ar " retoma cam a lei que o vuda-
dei:o psrtido conservador estabeleceu 6<il 1831 n :1 F r3D • 
ça.: se cU. ti"'>~se 11 t>&!:lvta.o.inds n:. a· discuuiio,mos
uaria ae nobt!' _-el<-c:rlni>tiO da f~enda que n;io pOdin 
~d~. a ~,.· ~mentaç.ão,· em que nag.Ju a: !JO'>ibi
lida4e de gue.rd~r-«~ ·pro~rçlít> n est11 m atoria e.c.trc o 
Bruil e a FnLDça; xnostmria que Os eollcgio• dO!! dis-
rictos dA _lei d e 1855 11~0 d~<!fiijo nesta comp!\l'aÇii<> 

TOMO"H 

' &té·' oarlr.ntura. E s$as asseiJlbl&.s numerosu d e cento e 
vinb: e~ eleitor~ tiio t~e .. re "" ttae diio liberdade 
110 eklito~; mu con.-enticnlos·de VÜ>te eloitoros eu> ~ a.dll. 
muu!rtpio, eollcgios tiío des~~creditaõos llo domínio da 
eh:lp~, como o co:nfe.~ou. o mesmo nobre depatado, hão 
oieae.- ~~mprc' dercndontcs . · . . 

O Sa. MAaT~uo Cu:ro•. - 0s · ~c1egn4oo. ~ •ub<le
le~ado& os escelb.edu n•" iw l>om, t: '" rerã? • t é de
ba,~" J.e fórro.o1. t\.~arda.d4» em e}}.'" "!1$rt.Q~ ~tê :.a. hoxtt. 
de ü·t.:m votar~ 

O Sa. C4Sn<t~o M Al>UII!!JU : .-'- Poctanto, 3enhores. 
este artigo d!!. couunis•ão é cie~ne<:essario para a e~e

. cuç:io d3 lei, porqne o governa é obrlgado a. exeen
ts·ls ; é anti-<:onstitad ona.l, é cont "" o oj-,tellla ~eprc

. Eelltatito, ·staea os direitos do corpo legisbti,·o, e 
~utorl~ando o 3-o.,rerno n ín.zll'r ~cgulame:ntos rle uma. lei 
regoiL~mQJ::.te.~, 6 IM•mo cO\ltl:l\ o S<llls<l <:()mtnutn: o go
ve-rno niio dcçe ter est:L autoridade entre nós. (.'l!llito 
bom ; muiio b<m.) 

O Sr. l,i'. Octa.'\'hi.nn:- Omet~esta.do de &aude 
me <Lbaohe~ia dn, <>brignção ele .fallar sobte e•~ a,ldi. 
ttvos, oe ou niio tí,mse cle obedecer oo recbmo do meu 
Jsonl'lldo oollogs pela pro-iuci3 Jo Rio de J IUlelro. 

O Sll. !1 .. aTJMll'O c •• ...,s: - Falle, 'lue h~ de bU:tr 
bem. 

O Sn. F. 0CT4 •·u~o:.:_ NiíO o <ll'eio,·nem tinha. inten, 
çao du "fucr. Sei que V. Ex . houtem brllhontelll<!llte 
tratou doa additivos, quer defendendo os nossos, qner 
dt•tattndo oi to!!to.nte~. Por i•&o podb o meu :sml~o 
11iio ln~l•tir em que eu blla••• · Nii.o 'tenho relllcdio •eniio 
fucr·lho e.vontadc. 

O Su. Dus Vn:nu. :-Oaoure d.eputadoestámesmo 
incommod~do; vai aggrsvar-o !1811 il•commod.o. 

O Sn.. F. 0CTA. ,.,;.,.ó; - Agr .. deço o iotereose ; mas 
hei do suioitar•nle ~o• Os.!Os do officio. (/lin da-r.) 
~ten~e " hountdtt commis~o e!peciitl. pretcude " 

maiori~ dcst.-. cns~ que acoor.p=h3 o :;overuo, d11r-nos 
um4 ~present~? illustrad• e co.nscienciosa, quo u5o 
scjl\ filliB. de ~leitores igoonntcs, criminosos e sujeitos 
ao> potentados de nld~a. A oppcsiçiio_ divcroge da m :>io
ria, po~uo temos n dOCP. crença de q_ne· !'tlprese~>to.m"" 
int~re.~~es legítimos e o voto de d J.udiio$ honrados. 
(Apoiadc.a da opp O>iç/Jo. ) &:atendemos que se olgouia 
cOU!tl. ee. dc\io. fnzel' ) niio ern. no !Ctltido d~ putific-J.r·!.C 
eo eteitondo; .era, E-im) no ~eoticto de !lrredur da. ca. .... 
IQ.O.ta. 'I,UulqM~ •u•peitl'. injn.lioo~, qu:Jolquer dilfam::~ção 
du c:~~lumúia. . · 

Sonhore>, enmpie dizer lU\ te~ de tudo : não eu::tcrgamcs 
no pnss:~do dn camari algum" pagina tris:.c, nem pos 
sibiUdnde do corrupçüo esn torno d.o• caracteres nobres 
que mo fue:n " obsequio de prc~tsr ntteuçiio; roas 
<iosoj&mos qae " rep~tnç-:lo nocionnl hoje e sempre 
p<l9ao. aprescnte.r-see.$00lmndndc qulllqner.oollSnrnMsse 
terreno. • _ 

' Dent':'o desta e:l3:l não se t em impugnnJn os sddi ti•1os 
que O.pw;entámo~ com. as vista,. que """'hei de C>tp(ir ; 
mns tenho onvido -que ellcs s!io nt rit:Ados como utc mo· 
nDp<lliO das nltM \"'SÍÇÕC~ administra tivo.o em {av<>r dos 
deputados. Penoei q•~ o nt:tque !os.,c de outra nuturct:.: 
11 c•to ó fa.cil re;pond er-sc. · · 

o, c!lrgos el<ceptu .. dos, para os q'C:les concedemos n 
facu\ol.ado de oe l>Olllcarenl_ os deputados, sito, é ~de, 
c:•rgos de :llt:t adrninistr~ção; nisro m~~IDO cstã. 11 de
fe>a dn. e:s;;cepçi<o. 

P>Lrt. is lllissõcs diplomaticu.s e" tmordin<lrh s o !_tO· 
Terno ~~ltn. ·dos homens políticos_ espcriroentados 
no; negl!cio.! · pnhlico9, e <Iho tcnh;:.o repro! cnts<;iio no 

pa~; pres\olenciu de pro~bclo. . s!io ;>:o>ições poli ti
"""· (upoí~1o•), Dio s'io eçopregos na ucepc;:ilo rigo~~a 
da palavra (ap~).. No momento em que se orgtln""' 
u m· minütcrio; Diio esta <xrmpleu a= ,o~o •e 
n i'<O escoih'e d 'tlltro se~~S 'ami.,.os políticos delegado$ qu~ 
"OiiO roa!izar as su&!S vist~. ~uo comprehendo pre~iden· 
cíu htiMadM de tninisterio delllittíd<>. 'A. opPo8ição ,., 
~ m!:il..terto nio 6 quesUo pessosl, é _dt prmclpioo ; 
qawdn " oppod9""'. faz eah.lr o r:tinisteno c soba o.o 
poder, biio y.ódo Vl,yer=. o~, ~gos d"'iae!lc a qu.c:n 
mmba~a (~f'oia.I••)· O l2WI"'I >no quo eotr.t se.n prcs•· 

13 
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clcnfu.4 ..,.,., matllbtlr'.i na inc~a, ~ .,~reri o ri•co 4e 
se tr"hido. A!! pre!idell<.oi&s siio wnmtc misWe5 roh
~iau em qile po.leul8lt s.proveitâdos ()10 membros. dll.!l 
eamaras. 

Reeonbeçó, Sr. p~c!ente, que para alga:nu rrovin
clas do lmperio tcl'll ti!Sllltsdo woon.....ruentes,....., pre•i
dencias te:xl~ co:.. fi~ a ro='bros do corpo leg'.:;~ 
b.tive>; re<:Õslheço qae e.'<igindo-•e em principto·que aa 
presi<l.e,.ci.,. de provinci:u nf«> ~ser c:ontiodas r.en~o 
» milrobros do coq>e legi:l.3ti1'o, niio ló&lll&rclla ~C>ll!ii
tucionalmen:c: é o:;t.a s minha opiuiiio. 

O Sa. MA1LTL~Ilu CAJOPOs:.:... ·Nii& é di.-ersa da minh~. 
O Sa. F. ÚCTAVt.,"o: -Mas tambem pelll\0 que in

cous ti tucionaLtlante 'ie' m=ha decl:trao.âo·se que .:><; 

mec:ibros do corpo legi>:la.tivo niio podem ter o dlrcito 
<le admiliistn.r as J>rovincias do Imperio. ('Apoi<ldM.) 
Entre " " ill(lQnvtn\ente\ dos dous llhusos, tendo ~u, 
<:Omo o n~eu bonraill> callega pela pro•it>da do. Bah\a, 
de ~lher dos mAles o menor, uoolllcria o d"'~ pre
;;idenciM temporari.As confi•das o. ,~mbtos do <:Orp<> 
legislativu, . . · 

O Sa •. M.A.ni!'IIIO C.u1PD$ :-A!'oiado : é menos peri· 
gii:!O. 

O S~r.. OcTA'I'U:IO, - A• 'ioe·P,<e$idoncia• niíc;> ilevem 
se:- talho.du n;~. eo)rte á. feiçno O.os pr<>tectores natos ; 
:niio dc9om ser preco.chi<Ut.s pelos. am1gos do r:iro, mas 
sim pelos homens uns f••o•incillS lDDÍS C!.ltpetnnent::.dos 
e hOllestof. (Apof<ldos.) Niio ha, pom.nto, grande íncon
,.~te em que os pretidcntcs ~o toma: usento 
no pa.damento par.~ n.,. e.sclarcc.-erem A re<peito df!.s ne . 
~idade!! dss provind:u qne ru!ministrilo, dei""-ndo llO 
reu lllg:u" pe.•..:.aa que os tcnhiío au>ciliado, e ctue ""nti
J>lletll "' rea\iar o sou pensa,m~.nto. E deycis, senhore.<, 
nilo b" um meio constíruciol:l.lll de Euer ~tmlllli!C<:l' = 
presic!cnci!IS os homens do parl.:unento, qu:mdo o recln
m:l um gr:1ndo pens~~mE:Jito, w:n interesse de~ monu! 
O &;-Jverao n:to tem para es.es c:tsos um meio con!ti tu
<:ional de impodii que ~ prcsidel!cias rejiío tcmpo
T311as~ 

O So.. l\f.,IO'•s •o . c ......... : - · :»rwto bem. 
O 5&. F. OcT""'A:.o:- Qn:mto aos. commendos 

rn!llta.re.s, a =•ra s&be que níio temo> !lin<h :lbun
d:.llci:>. C:c officiae!, quer do <!>:errito, qu.ec dA m!lrlnha 
J>3l"' a a.dministraç.-:o snl""rior lhes conferir ~-s&es .com
m:mil.oõ, dch;:m•lo de e.eolher ~~udle• qne :p<lr ,,_ 
tura. kührio ns.!Cnto nest:l. C:Q.!:O. .. E' raro :ncsmo, Sr .. pre
sidente, <~,ue o e"e::ci\o e a D>mt.Ilb:s. tejiio "qui. repre
~tados; esta e"Cepçi;o n1:o teria pois um grande 
ru~:lllce, porque . >i> ,...,.;~ "Pplir..,do. u.n~ ou oulr~> 'l'ez. 
Tra~ agot~ de :Üg>lm!lll e"S:cepçücs que H> referem 

<l.eArgM hoj., con•iderados empregos pnbl.ico., e que a 
oppuiÇUo considera emprego~ poli!.ico• de commiasiio 
tr:lntirori3. que acompanhüo :1 .-ida do! mini>tetios ; 
f:Ulo Úool'llg:u'C$ de otliciaes maiores e directOr<lS zer!les 
ol<) ""rt•• repnrtiçiies. 

A. ea-;n:~n. ~m obcrnÕ::>, e lra à1aa ..e<>b.ervoa no 
~ns<!o, qne o pod~: exe<.'tlti'l'o ni:o oe .apresectavo. no 
nOH<.l plll'lllmento rc•'e>tido de t<>do o pm~r;io '!"" lhe 
é lleces>!arin p:u-:t Diio •• huruilh.si 114 prel'ell\'a do. 
outros podere$. (Apoiado•·) J~ um ilhatre •epte><:.Ut:mt~ . 
da Babio, que~nco disl>U'çar esc.. sit~ciio tri•te do 
"POder exccutivu n3.s <::am:tr.a•> enuuciou o·bn1h8.l•te ~o
pb itma a., que era d:.~ condi~ do •y•t= rcpi'C>ell
'-atí>"o defender-te cada mlt~i&t~o ~soaliilente e defen
-der :J.S ftu:. JWOf'OOlA.'- M~s ~e wphi= torna-•t de<. 
ne<leSEatlO d.,roe que re>titnirmos :toa governos <~rt<~s 
etrgoo <le natl:!Tel:li polltiea quê um abwo vai !a:te%l<lo 
cl~>iliço.r :M nnmero doa. e:nprcgos 'l'itoillci~ . ~o o. 
e~rgos que "x«ptultmos. minueio~IIJDWW no primeiro 
r]Os ~rti:.os additi~oo. Desde que O> iJt~ funccionarios 
oo ~tado rouberetn que c~•es ea.go• nilo .r.~ empregos 
:mm.me~>~ lucr:>th·o•, m..• ~llll de ~oll<i!lriedade miDi&
terial, n iio •e h~o de e~ntenur com offCr..<.-er ao go"= o obc>lo·® f t:'ll ~eM>: l'>il<> aet:uer-Ibe o &!l("rlócio 
de •eus emnmod<!!<, e ajndo.r na defesa é di~<:1asZ.o Jaa 
medi.Us ~nantes. ; · 

Nioé,· JlOl!, um monoJ:lOÜo dê f une~ ele,.,.Q,.. P""' 
o corpo legi~letivo <> qqe e.~ ipieiad.o :o.os addlt.i'I'M ; 
,; um mtlo .!e puriSear e• tA caDl'lt:>. sem >ocri6cio dos 
g i'Uld'ca c~m'coíenclo.s .4.:> u<launi.."1nnç;ío e do ~nxi-
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llo que )l6de ;>rcst:.r·nos o cl~t~ lldmini•trativo. _ 
x:· um morço que offereoern06 óo poa ... c.secu~ivo, ll<JJ . 
que somos e:huln:tdos ,,. Jwmi:::,os do pnncipi<> tou""'
vlldor. !-:a n~$6 fóm:a de govtrno é ore.".ifo que~ mi
bisterios, sem que "" •iljeitem â ·CCII!nra de reaociona .. 
r tos, ~ pelu. natureza politicl. do• cargos <!emiltlr · 
oeso~s posiç~s elevl'das lle\nelle~ que o• Uiío an>:iliiiu 
flar&Offe~ê·W a .cus a!llll;OS r.re•timoeos. Creio que·· 
lSto é go\'ern2~ntal, e a=<1ttrã, t\05 Srs. rnini•ll"<>e. . 

Ha outt'u d.ispo,;içêks 'ãos no..os a.ddíti•os que nlio · 
precis~o de justític~ç:<o. Utni . delW, sobn: que ·nad,.. 
direi, é a cons:tgr!lçifo do. dO'IltrinA àefendléUI. no oen&do · 
pelo Sr. pre•idente do cono;clhó, qnllll<lo tT:ltou de cer·· 
tos <'Ontratos q~>e lbe pa.rec<:r~o at:~cuocit. (.4poêod01 

. 44 oppo>i~ao.) • 

o Sn.·MAil'J:J:(ao c."PO~: -Ataeou ·ol! co111 l:nuits . 
,·ehemenci :.. 

O s ... F. OcTAva~o: - Ainda nhi •o mos· govcrna
mcntaes , e n íio ;O de princípios como de-ocoll.$ião: 
ofierecemos ao nobre prosidente do coueolho um m~io . 
de re:illz:1r na st;:lS id\!:1..!'. (Ri.•ada.< • in!ur"['~~u.) · 

Chamo agor;l a ntteuç!io oh cMll para um dos addi
th:os. ~.ão e!l-~t'O quo arloptc os DO~fO&. filho:J; ma.s b4 

um da diítkil rojci~üo, c que devia ..,r·. apre•cn<.ndo "'"~ · 
tes pelo ;to'\"ernt> do paiz dO que por ll~. A1frOJ1~lldo ns 
malqll(t'Cnça• qne ildle J!O<'em provir-nM, a maioria. 
deve npL·oveita~ C>U en<cjo que lhe offereoe .a oppo•iç:iío. 
p ara uma medida. $alntar. F ullo, >enhores, dO artigo . 
que prohibe aos empregados p14blicos que for<>m cleito11 
parn e~ ta c.1mara ou paTa 1\.• as~emblcn• provi~ cines e 
receberem a:u;menws de ordenado~, a"u v;ln~'lgen~ que 
cUes. mesmo~ t1\'&rem"ot.."1<1o,ou t.er a~ o oa ·prot:l.C)Çi\o . 
•em se~ em •·lrtutle de lei ~terior. 

ALcç~• Sas. DEPt:T.UHls:-M~ito apo~ào. 
O Sn. F. OcTAL'JA:<o:-Quem n~o ~al-Al do ahn~Õ hoje 

muito ~neralisado de »e p1oeurar !\ depur.nç.io proYin
ci3.l como meio ce obt<:T emprego, acoe.to, n.po~~ 
ri.:l ou nugu1en\o ile ordenndos? Em par:c i-.o rem umà. 
justilicnçiio: o~ go•·crllo• t.c'm feito d.,_ cl"""" pul:unm
t:w 11:1!< pTOvincias orna clu!e privll~n. Todo• pro" 
CUI':io pertencer n clla como uUl meio d~ triumpbo on 
t-omo ""'"' de de•forço. Mas os abusos e•\iiO uhi ; silo. 
geraes, não .ba provi!Lci& 'l~ os não po$HL en:umerar. O 
:odditivo da op~içiio encontrari di!ficnldndes nos inte• 
reS>e> individu'!l.es, mas fôrn bem c..-.;:tranh..vel que a, 
encootra~se t ambem no governo e lla; m .. iorla deota." 
cm:ru.r ... (Apoiada.. ) Di:r-u-hiu. que pretendemos liber
ur o go .. c.no do~ embw:~~~ com que luta tm1.frente de 
nm fCinci'>nall•m? =~çàdor, e que o ~·ernop~er&·· 
vi"B! com eHes embnrnço•! 

Sou en!hu•io.:t:~. do acto adcidoMl, m6~mentc hoje 
que •eus pnls rene~ilo o filho 'lÚS lhes deu tAnto lu.tro·· 
e >"<lntagoms: c:>da ili:. lhe D<'l>o.mni"' ball~%a, o o q~eto. 
eom o m:Uor carinho. E• me•mo par bem do arto nddi· 
Cion"l <tU e <!011'\'erio. elev:>r i J:>o~Íçi\0 da.• a•...mbwllll pro-· 
,·lnciocs. Contma opiui.iio~uellcsque ro olhio l'lll'll a. 
~uperficic da• couso.o e parn os defeitos npplU"ell~, crtio . 
que ns :~s>embltns provinci~e• t.ô::n 5hlo in•tituiçi;es 
l.lencllcas e o .:lo da Ulli~o do lmJll!rio.. ••• . 

O Sn. PEDill'II<A' - ~il:o se N>ntes;a i"'"' .:!tl<tt:GS de 
s.ccütào. • 

, Os~. F. Or.T)..VIA~();-Qucro,porérn,queem";iru.ti
tuiçVe:s não :ce Conver:io em otficinu de empregos, e 
que 11>'' ~üo arral!tades a ~btll;os 'lue 115 :~~>iquilem. 

(O o•ador (a.::; aii.d~ diot r><>o ob••roaçllu, • COnli!UiQ 
as. âm :) · · . 

O meu mas~re collo.;:. pelo. Bc.hia , . 'llle t11Jbva. h11. 
pa!::rO coll\ =~ $incerid&de e couvi<:Ç®, deixou esca
J"U" um:. phrll.e a r.,.peito da o~Dda eoncedendo ao • 
go,·erno faculd:~de ['o'l<&e):pedir regul:unen:.oseleiton~, 
pltr:lH que peço licenç&.J?><r& ~tir por' minhA vez.
E~~ f3euldi!.de é ÍU<:Qn>tltucioxW. (..J.poiados de~ ~po.~ 
•ir44.) ·• · · 

Niio rou eu ro qne o digo; e V. E:.t:tambem (t"ir.o,.. 
do-n paui ·o Sr. Dúu Vuiro). V ·Ex.em um~· 
lNnbroo.-:me o~ t31~ t'l>f.pmsE..,& dcoap<:rC«bido. A. 
coostitliiçiio aqw e~á; <!ex presas. e te<wluantc. 

0 Sa. àT.!.aTI:<&O C.ooro~:-Vo!j:l o :Jrtiro ~'1. 
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o s-. F. ÜCTA.-U.NO (L!nd<l) '- «Uma. hlregnla
. mentar mucnri o modo l'"tico das cleiçües, ~ o numero 
·dO$ deputado• mativaU'.=• i. populo.'J'iio do I..,perio. • 
Ora;-dcis:ando-•e áo !~:<?<crn~ a. dl)ijg"flVÔÍO clo_s di•trio
to~ de do~ ou de ~es, · C:.ei:<ando-se-1hc o arbítrio .-
1'eçeltc dll.'lcircwnOtr.-ipçõe•:·te,.,.itorlae<, niio vem a ser 

· o gov~no quem m:-.t>:a. ~ 'li:tmero dos deputàdos rcla
tivamcnte · á pop-.í1~çr~;.-'! Já não f>lllo da eoliceosilo de 

-dar reglll.amcnto p~ra ·as leif n:gubmcmtares ~ F alio só 
deste pout~. que me fo~ ~:o.ggeriiio pelo t10bre <leputado 

-do ll!srnu!W.o, em um .~f-~rte ao meu colle<!a que fallou 
ha {>OU~O- . '. ,,. _ . 

S<mho~~•, isto ~ e'li~tll- P6de c!!iea.r.ar-se sobra dor 
· 011 n:io a ar r~gulam.et~to " leis qua ji são. d& suo. n~
tureza ....,gul:unontarcs; !Das o que nãe F~:!: o:~trar em 
du,·i~aó que delegaunos ,.o ~~:o,·erno, por esta lei, o di
reito de marcar ·o numero ifos deputados rclativ:unento:: 
~ populaçüo do Imperio. 

Diz-se qua ji se fez o m~mo na lei de 18>5 ; 
d iz-se que, ,;e lia golpe na. ~stitniçii.o, nu<> 6 novo: 
mas JlUtiiO de O~ vir 'lU" O. COIISCt<ndores fuem de um 
nb~UC "'~", " .:.lmitt•m preCedentes contra & CODSti
tuiçiio do ~ou pai%. (A]>'>iadQ• do cpposiçao.) Se os prece. 

·deu~ mãos Valem, por<lue 1lilo SI' lembrar~ a C:utl!ll'll 
dos prcccdeatco boi\$ T Recorde ·se elln dn~ ir.strueçQes 
dadas pelo poder eJ<ecuti •·o em 1824 po.rn a eleiç..'io dA 
primeira camam. No .• § l l (creio •?i &5 dispo•iç<;~ 

_ ger~M o J?O<ler execntbto ti!ve o cutdado de declarar . 
<tCO taeS Ul.•truo<,:ijes ·erã~ para aqueU:t vez >()mente, 
porque o modo }'r:ttico de re~lar ~ eleições era priva
tivo d~ lei que 9. as~bléa íizesse. Entendia-se ent5o, 
como· 11& entendeu em 1.84.6 , que o governo n~o ti.ttha 
<-'<>Inj>O:.encili Ji!ll'a iegular aquUlo que é d e nossa pri•a· 
tiv:. ntttibuiç.o. - · 

lT ,.. V o%:-Essas instrueções ~erdrã.l depois por 
muíto .tempo. . 

O Sft. F. Ür.TAVI.~'l'IO ~-'-Perà.Ge-mc, sct'Vir~o, porque 
. u camans de 18"28 re<~eado.-~ dcrii.o-lhc força de l ei 
lX>r um w:to ~l<ptesso. 

O ·llobre depUtado pêla Bahia, de ctucm sau disoi· 
pulo ,.c ClljO$ p•ns•me~ttos felizes apen~ repito, observou 

·COru rabio qn~ e..<te 9llliO ""delegnçõGs tnconititucio
llno& vão tendo um perigoso elAsterio. J.:í. n~ ,c C01't.
<'C \e' ao governo· o fazer leis· de [>equeoo intero<se ; · 

· dá-;e-lho e. faealdn.de cfo fllzcr tooo.s "''leis rei<Uiamen
tar~s. U e-x.eropl<> nfw partio do.q,.i; pu.r~io do -senndo, 
qu•! tOa>.<.'14 s libetdade de fazer ign.n.l feridu. na consti
tuiçiio. A lei :l.a divi$r,o dos miuisterios, a lei rcgula
ro~ntar do poder e:<ecutivo, foi por aquelb c<>mar:t 
c<mtiac!a "o :nesmo poder e"ecnth·o. 

Notai bem, senbor""• que ""t.. oolo exem;>lo p:u-te de 
:membros desta camar:>." c do ~:.do, que ha. d.oll:l Arul.OS 
clom:.v:io contra ~• inva..<Ue-i do podet eJ<ecutivo, contta 

-11. :tbsorpc;ií" dos-outms poderes. Cada" di<>·me convenço 
TUa i• do que j i _ ennndei ne<ta tribuna: o mui que soffre· 
mo~ n ão vem d& SO<'.iednde, -.em de """' direcçiio, ,-em 
da •ens homens pnblicos • . De ILtrn<> n :lUIIO corumettemos 
illeoben~~ci.u e \liobçõe> gravo; ; nílo contentes com t1 
JDorte do• partido•, ~bem :Dllt.,mos as idé!lS. (A poóodo• 
lia oppo•i,ao.) Em breva o unico :>ppello ,.ossivel será. 
para o bom 'senso do puiz. (Ap!>i<><ki• d~ <Jppo•·içi1o.) 

l'llr<><:e, se.nbore&, que se ca.pricha ~m mostrnr q~e a 
lllZ da_ ruiio só n~s a.llumia por intcrvallO!;, ~ uo& 
-Alluntia qu~,!i~ tsta:nos em . ?~içiio. Sub~ do-se no 
gvV<lmlljteJCltliO·!e todas· as lclé{l.S que 3 :-az11o e~cla
l'il<'idn o!fe!'oeêrJLoomo a.rmas de comb!lter-se o. ten• 
, donci!l Íll\'a&Or& do pode: executivo. 

OSa. C..SJ1011ll.oM•lllliiUU.: -05r. pre>idcnte do con
. lelbe>ha de eomba.t.<!r n•> &<!Dado· esta ttatori~nçõo ll!ega!. 

O 5·a. !f_u.,.,,.,.o CUPOs' - Tomâr3 clle mais. 

O Sa. F. 0CTA.VU.'fo::-Sc a interpret!lçiio da. lei, em 
mo.terio. jlldiciari&, nio pód~·perteni:ét !lO executivo e 

-é rnvatin do poder judicío.l, como é que. os holi!eas 
que atnc:iriío es..-e abllSO, como ~ q_u.c os homens qae 
:zelátoO OS direi~ do PQder jud!ciflcio, &bllern toiio dM 
Te~ do poder ltgíolati..,, e diicrn ao goven~o :-F"
ui as l ei.s ! -Ha "doas an:~os tenho ~o uma fll
-cilid.>d• @ b:mttaar-se<> que aoc.thuira " !:.411.deira de 
-certa o;>p<>>ição;·tc:nho vbto t&llt" ardor sagra<i')~frittr--

r 
\ 

5e rocce.si•3.t!lente, que, po!t'dôe·_me .. ""-"lM!!., vivo cs-' 
pantado. · · · · · 

Ntio 9'"'r0 ent.n em G,-:m<tões :ardentes, não {'tetend.o 
fazer · CttaÇ~~ ·""111 retrospectos; re>pêito U...to · o eo.
t'llcter l""'ooal de algtm•·nomeas puhli<l06, de· ouem di
virjo hoje Oll divergí:o anteriorment.e, que _aind.i nu:srno 
qn~mmrlO CUlSura-IOs) l!le l-in to~ .a u~oe~~a.dã. lli~C' ... 
dado de e~<:p~ssüo: mas p-:rmltt}o-me que lhe• d'i~it d• 
utnn. VP7. P"ra senlprc ·. -lsw,.. 3enboreõ, !".à O C "Ó\·cruir· 
6 t\tl~lllr au governo, mas ti!l.o é govern.nr. 

0 1 

o Sa.ll!.u.rtl<aO c .. nos~-Mnito bem·· 
o SI!.. F. Oc't.lYI.L"'O:- Sr. presideo~, estOu rouco e 

doente, pcrmltta V. "E~~:. que descalll!~ um po:ineo- p:is
sa.udo ·os olhos pela.ii oatras eml!llchs e t>dditi<'os. (De- · 
pois tl.t algont4pa~~Sa.) u, dos oddith·os, qili! eor:uba.te-· 
rei com permis.s;o cle'S<lll..i!hutre :1.trtor, é o q_ue coilcie:1 
os pnroehos no.s ·m""as etd~~ae•. Niio h a nisto . philO-. 
eophismo: Eu &ou philosopho n~• IJUlt<!rit\.S em'que'té
nho a r:u:5o livre; abstenho-me de philosopha.r ctil os
tuutpt.tn d.e rellgtiio. Peço~ porém, :'• cam:trn que uõo 
arr-.1~te ~ paroebos p:>r:l :u; lutas elei~l'SA!'l- (ApoiadM.) 

N110 desCOnlio do clero, nem. me quClXo de sua i.nter-
vellçào. Nao ""i do q11e .e psssa no Norte, mas o cl'!r~ 
do Sul, o clero de'Miu~, po~ exemplo; é · muruiudo,'e 
r. a. vida política. tem ·presla!lo ·bons .~rviço< · <!!> p:l.iz. 
( Apoiados.) Isto, porém, n5o me lev9. :1. q,uerer dMnatura~ 
lo, assocümdo-o ~paixões eleitornes: ·Nüo i>c9o ineom-
p:.tibilid.:tde p:~.ra o clero.... · 

o Sil.' p,~~o tu: CA:>ttoi: - Ji existe de !aeto. 
O :s.a. •. B.,~uos Pm~~..;..;•: - Ta.:>to- niio lciste, qae 

V. E,.., esb\.aqtÜ. - - · -
o sn: .. Pr.m~ n!: CAKI'OS :- Aqni SÚ . hil dottS ou. tru 

s&eerdotes, e e~ses mesmos póde sar qu.e U:. eleição so-
guinte o jacaré os 'oo:na~ (RilcdQ.>'.) .. · 

O Sn-F. 0CTÁvtAiw :--Eu só os n~o deoejoepvol
~idos no processo elcitoral.. Nesta casa, porém., lliio de 
utilidade. Era ~on,.-cnience mesmo.que houve•se gr3Ilda 
abUlld:mc.ia este ap.no em que t~da a maiori:t es t:i d~
cnrregliiid.> a conscien0i11.. Qu!indo pedi.!.mos argumen
to< contra a leí vigente; niio thconas· e'ngeiihosas, mu 
:t~gnmentos -tirados da el<perieooia, o nobre--rnimst~o do .. 
i1Df1<1do c seus amigcs ~esponàiüo "ppell!lndo pnrn. n 
con>Cicncb. PorisS:oéqueou digo '}ne am~iorlad:LcMo., 
qucre~poudeuó.quelleaweJ.lo, tem a conscienei:t cnrrcga
da e ·prc~;isa de.obrigar-•e; fõr:o. pois convenient<> ter<Uos 
aqui .este iumo maior: numero do s:>oerdotes, (Ri•arku.) 
Declaro que por llOSsa f,lUtc temo! 9. COllS<'ieacia.limpc 
o o · contrsrio da m:tiorla, acreditamo> repr~sentar ge
nuin:uneu.te, t.w.to qu.anto ó possivol, o pm e niio. e. . 
i:;noruncill, a fnude e a violen.cia do potcntàdo. 

O parocllo, ·como já. o dis.;e o nobre deputado pel4 
Bahia, meu li!es'C<'6 (riladas), deve e!tar em pu com 
,.. fll~ ovelhas. A elciçio .sepa= amigos inti:aos, per
turba muitas \"ez~ as boas relnçi)es. Par:t que expür o 
parocho a estes ~a'l'Cs mnles! (Ap~iatf.o.s. ) -

Sei <ttte o nobre dP.ptttndo de Pernambuco, :mtor destn 
idé::, nAo 11 •!""sen taria ..,m gra<'<ls motivo• d~ otderit 
publica, tirados da ob&<~Nnçoio de ~1.1" pt'Ovincia; elle 
noo dir.!. s~ clll Pernambuco ha noce•oid!Lde de eham~r 
o clero"' inWVir na eleiçlio- Se o illust.., acputndo c.n
téndo que & eonsciencia da. deputação per.oambucann 
precisa da inter,-ençiio do clero, ntio me oppor ei m~ l s 
a ~•ta medida (risad<u); pedirei sómente qne seja. adop
tada. como excepção para. alli e ni<o eoaio. regra. 

0 Sr.. Pntto1>a 1.-'A."<PPS'-Concordo,nio pelai mêles. 
<lad~ na ><:1$ãG de h ontem )>"lo Sr. 'Martiahe> Campos 
que 5e lnOSWU reo:ei.OSO da. IDVa~O u\tro,mo:>nta:l&, ~ 
I>Orqua de~ejo qu~ os paroc~os sejão af .... t-,doo; ~lutas 
com Eells rebanhos. ·Precisamos dos t.>~rocholi para 
adminú!t= os· sacramentos, c niio para ter parte_ na. 

·. 1 lu~ ;::ir:.alocr .. "-'-"'" : - Enoontro •qni t~ !'m 
a_dditivo 'do nobre deputaao da Bahia, . q'lie m~ dis-

1
. cuosãb; Quer ello::·'l.ue se rcle~em de m..!ta> e~:!~to~ 

. e supplen~ :que niio co~m '"'!' ~"":Wos ua 
formação -·w . me.<J~S. ·Parte elle_ deste prulClplO, ·!f!l-8_ nio 

.

1 

se de•e rons~r,- a pop~ a~ um· c1irciW e. 
que ntpngna,; 'mô..-me!lte qumdo :. Ill.!l.lon& ~ts cama- -
ra u~o:: coin' o go~, que a popal~çio :aão ~ti 
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:r;cuito hnbilitado. }'QU exe,rci;-lo .em o eoaecti•o 4& 
~ ou,llliÜs clegani.cmeut.e, dos lu~ colleclol.• 
'1'0~. . ; . 
E!lt~to o mtu :nobre amigo quer a .relevcci1 da 

:rnulta, segundo -..os disse, prillcipalmcl.te para oa 111p· 
plenteo; por-,-úe nno u,p@ tido ll ''""~ de f~er <> 
<leputado,. Jl!io devem ~OliU o ouus da 'inalllic:o· 
ção' A~ peço licença para dhugir. . 

Un Voz : -A oppo~içio niio está. de ará>~' 
Q S11. F. OcrA~lA.l<o:.....:. Isto prova c boa fé oom qçe 

entr:lmo• ne:ota ~ssõo. Se o pri:lcipio-do meu ruu~
tre 'io:ni~ ~~ nüo su mui~ llceit:~vel, 6 ju•~cllte 
em rel:.Çiio :w• 'mJliAent& de elettores. Se ha .llCCC>$1<lade 
de ~ alguem :l comp:ue<:cr na_ f.:JI."Dl>lç-Jo d!IS 
Jlle$a& do qualliicaçijo ou eleitorru:•, es•a necc.<.<i..bdo •\ 
mais jn•tilieada eiD rebçílo aoucJ'P]I!IItes'A lê de 1846 
qniz ~:tt:Ultir """' n int.enençúo <le f~Seaes a. pu.ca da 
qlUllificaç->o e da O!lei~<o. O• supr.lcntes siio os fisc~s 
por parte do. min~ri ... O elcitor ~" il~ de COfll!'~
:r~, porqueem .regrn o jui:~: do pa:léi' um .repreECD· 
to.nte da mciotia. ~ ma» o supplente nno es'l<i, no mesmo 
ca•o. El!o niío vai como um individuo, vai C<)mo ~prc-
t:lntc de grandes interes,cs. -

O pa~l do ~upplcntc é o de fiscal; se não fez o d<>pu
ta.do na ·elelçã.o o..nt.erior, resi~e-~·; ... t?-1v~z. o \t~h~ a 
faz~ JlJl ~in te. E a pt·opooito de n>:uoua c .rn~ot1a, 
peço lieença 5. e<Un<~r& pnriL faucr uma pcqnc~a d•.:;rc•
~ilo. V ..:rio.s ve:...~ temo~ aqui >ido amr.o~ÇlldQs pelo no
bre pre:idente do ""n5elho com a.~a <le Ncduz.a, P!U:" , 
·(\ue uos encolhamos a llu~cn.u.mos o ntanero dos 
Sj'Taett"'!llO&. {Apoia<W:, )Eis Ahi de onde ~em~~ grande 
parte o falreamento <lo sy•tema ·repreo=U.ttyo e os 
Dlale~ do ~iz. -~minorias nlio !<!querem reHgllnf ~o 
:;eu p:1pe! de miuorin• (numt7'Q,QI apoiados.) Gov•mc o 
p:üz que-.n tiver 05 eondl~ ~tiw<:lm:>:l ... r·va go .. 
verna-lo ; q'bem tiver m:úori:o real, .-erda_dc•ra. e COI1-
fess~d" pulllic!.m<lrlte ue..ta ~"- (Numttn•o: apoi<Jdo•.) 
A mls.ão da opp<i•itio ou da minori" é ll~lis:~r oem 
:receio .lu clli. de a.manblia : e. essa mi,são (: tão nobre 
como s .uüs•iio de go\"arna.r. !Apnia<lo•.) 

O St.. 1únT1IOirO CA>I.N>S: - N~a mai• q~os 
do 11ne_ isto: ba•u-nos oontinu.o.r no papel de liõca~. 

O Sa. F. ÜCTATIA~O: -N~o se :ususte, ]l')rtanto, n 
honr-..d:l m~ioria; e o liObre. presidente do cOD!elho acre-
díte que 11õo no<- petrineo. ~ a . cabeça <le Medn~~. 
Venho.ellA. TAlvez lucremos com nmalllta..Dl:lis fn.l.lc:t, 
~ du=banço.dn; eota. lnta «m~ra amigos a .. hon
tem, rontut alli~dos da. vefpera, nos fntigo , e <6 no• tr.z 
:p:einizo. (Jpoi<ldo.t.) 
· Continuatei por rn~i• <ilguns ÍD>l:l'll-tes J:>&Tft. obc:decer 
,;. intim:.ç:~o que recebi do meu chefe, que upCD..s a.qui 
chtguci DlC i~ põz a. ulu:igaç~o de !nllnr .... 

O Sa . D•.os y,~,...._:- E' crt1elda..k e!tnndo V. E!< 
uQellte. 

O S1>. F. OCT .. 'fa~o: - Ni:o {; crneld:~de: ello qniz 
iille eu tivwe o eon.olo de gemer antu <lo :;olpco lllOr
ta}. (~i«:d~•·) A honra&> moJoría l:ito se cllgn': de da:· 
:nos atteoç::o.-.. 

O Sa. Dus ·vumu : - E V. Ex. · cli% i••o q,n!llldO o 
e!Ol:lmos a ó:~vir com t4Dta attençiio ~ · (Apoiado•.) 

\ 
! 
I 
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O Sa. F. ÜC'fAVlAl'O: -E~ um i 11vor pe~EMl ~ ora· 
dor," cr.o li. OJ•~iÇiio: os _nobre>! deputado• fa:qm-J?e o 
o\>l;c.;'tlio de OU~lr O ~~~e algO,JlOréai quanno eu deiXar 
® fallnr eAcerrüO a J 16CUN':iO .em nos dm'em ~&~a. 
E porque niio nos conwncem iia bellc:= de •na ohrn? 
Tal- >~ oppclfiç;õo i! niío exi<tisoe, ii tiveose ....!ido •e 
outro fo1~ o proced;mento do goverua e .da maioria.. Ao 
pM-<;o qne o~ roUW.t.ros ~ore• »:io. doi:oi<o a kibnna 
.d& ,.,. "'"""~""> o• minÍ5tl'o$ ckputado•, em U!llll 'jlll'Stão 
deft..t ordom, ...,do cllc:o qnat.o, .6 li-m ·~o .\ u:. u~ 
difcttr,o. O me~:il!!>'tre amigo, "Sr. m1!Wtto da m.a.
:rinha, .,.,. quem o QnDo 1"'-•s:Wo decluaw. e!ta lei a 
s.Unçiie do uu:de; e o me~> i!lll>tre cmigo. niio nos 'lniz 
dizer e~ te anno os l;IlOti\-o_~ por qnc reclttmf.va pela refor- , 
m&- . ContemOu~!e com o di!Ctlt'!O do .eu collega à o 
iDlllerio, o d.as theori:Js e snp[><>Si~. . 

Scnbort"O, t;e o r:u>io hronana •• 'COillpraz em ccJor 
C).Uando eonv:!llcidã de que e!'tava em eno, t=l:<:m .., 

revolta. q=do a querem subjugar pelo numno s(>. .. 
mente. 

O S:a. Dus v .. ,,. .. : -V. E~. llÍe<mo decl:J:Oll quec 
:is ma].,rios é qlle govcm~o. _ 

O gn. F. Ocr.t.'''-""o' -Sün, asin41.Íona~~de•em go
\'~rn:l:r; m:u para. govern:u- em· !'ilf!Jlcio b&tlta o gofemo· 
nbf.Oluto, n;;o predo:.wos do_governo repre>enativo. 
(.Apoiado•·) 

(Ha di • ...-so' aparte>.) 

Ji e•t:>mos c:>nsaào~ •le tanta thOOTia e argnl%:ento. 
e~~gcnhoro •obre u po$sibHidnde de defeitos dA lei vi
g~nte : o que queremos, como legislado~, é $:J.be"l' llb 
a esperiencia, r;e o• faetos renes, _ ve~dadeiros, niío .pos
f!h•ois e !ublros) vier:1o e}:iGir ests :re!ormn.. Os nobres 
ministros mda àizem, mandiic oóm""te q»<~ os 6eus 
!l!Digos pouh~o ~mão na coilsciencla.~ ... E a proposito 
not::t.l"!i qn~, ~e os :m!n.istrot 3.Ctun0$ oo Oncolhêrilo nn... 
liefe'!a da refortn::t , os tres cs-mi.ni~tro~ ào ~"8-binete-: 
pa .. :uJo COrrêriia preHuro.os a <!efCI)Uer & sua OQr&. 

O Sa. !IIAnTIXBU C.\li~~;:-Pois sO os miniEtros ainda 
silo elle~! 

O Su. F.OCTAY••:<o : -Colleordo; o roWi•terio :~ctual: 
rccoubecett que não podi., marchar tem a rnnlorla ,-en
cida ronsti;udQ!uumcnre.o a.nno pas~!ado ... : •. 

I) Se. J)r:..s Ysr.•u:- YellcidalliiO. 
O Sn. B .. n:\o PE Boll· J .. anlll::- .A maioria do onno 

pas&Mo niííl foi ~=ci~; o minis~ri~- c:thio purqne· 
entendeu que dena ped1r a sua denuss"o; 

0 Sn. F. ÚcTAYI.\I<o:-Se V.-Ex;, qtierdizer que 
a. maioria ainlb hoje· é a .mesma, que :lS idéas siio as 
mem.~~-S, e que só se mudou do nomes no· ~i'!-Üterio, 
!wm: = n <•o me pólle ·contestar quc 11 Ul3lona fosse· 
vencida o :InDo pas>:••.lo P.,lo; meios constitncionacg, 

O ::>n. :r.r .. nrl~uo CA~t>OS: -~iião ba a menor dnvida. 
(H a. cor ia-!" ,:trZa.rnarr,u.) 

o Sa. Co•TA PlSro;- o que é V\lrdadc- e que a. 
w:tiolin con:i:lú.:l. ,·ota.nilo ho,ie o que votou o annn. 

, pa.sado. Es::.o> é que ó n ~~rd:lde. 
O Sa. F. Ocnv•A~o:-Tome nota o tnchygrapho. 

dest:l import=t.e wlllissr.o. Agor:~. v.on explicar as m.i-
.ohus pd.l<\"tas. · · 

O ru:mo passado o go\·erno tinha. nest:l ca•a ·uma. 
Jllaiotiao;_uedenumero~a a principio ee tcrootil'"'lncnu •.• 

O 5&. P1~i:o u CA>IJ'O$: - M:>S bastava. pa.m '"llc_er .. 

O Sn. F. OcTna:<o :-F ma qu~\o' e:~pit:U tinha. 
~-~itado "' opíni.~o p•>bliC:~ e diari:1mente_ scgrcgavno-•&• 
® maiorio. membros lrnportante.. 

O Sa. BAIIÃO PE Do:.-J .. antx : - Ni.o a.poiado ~ a 
maioria. f~i térnpre :: mesma. 

O s ... F . OcTA'Vi.\:<o: - Entüo t teS dos Sr... mW.. · 
tros actn:>"" niío cr4? mcmb=O$ important~ ihq'lella. 
nuli~rl" t· M110 eu Riudu. corrigirei a phn-.c, pura r,er 
na.rrador exacto. A m:úori<L fôra. deofnlcada, naquc.tiio. 
bancaria, de grand~ numero de membros impommtes. 

o Sn. !>l.A!ITI:<UO cA. ... POS:- Qae jã ~ llmlp6ll~ilrZo. 

o s~. F- ÜCTA\'!A"O: - o 1:;0\'0t'DO eDtC'Ddea qua, 
com pequena m"io•·ia niio podio. m~rchar qua11do ~·
tl'll.ti\Va de MSun>pt•'s ;;tn"ca • .A~entou as sua• obser· 
''n~ a quem de din:ito compettm; pedio o~ n1eio~ pare, 
poder viver com 11 ÍOI"Ç:< o ~r~tigio no~ariO! ; niio 
obteve e~~~es meios, e fo1 ~br}gadO a. d~ttir·se. !"~!f· · · 
grinto: mnmpha u:n:. ma1ona que .~1;'-U n1:1 m:n~u
wio (\Ue dcmittio -c.e •-rez~ ~c~sa ll!"'or"'! Po~ d1zer · 
on não qnc eSI'a m!lioria foi -venctda comt toc;•on<>l
meilte"! 

Mc1Tus Stls. Don.<Dos: ~ NüO, nüo. . 
O Sa. F. Or.TAY• ... -.o:- Entiio.foi ·vftlc:id& in~oci1.i-

tucioJW.lmeti:e... . ' 
O SI\. C11oZ.MAcn-'DO :. - ~Üma de · dul!.: o· -nobre· 

deput.sdo tiiz nrc l'rinclpio e3:lCto, · 
O 5,._ F. Ocr,~·•~o: ·;... Nio h& rreio termo; 0tt a. 

maioria foi vendda coru;titucionalmente, ou não o foi. 
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O Sa. C.o.sa:.uw NADclll:tu:- Foi, t..i. 
O Sa. Dua VIEtu: - Vencida porqnem! 
O Sa. F . ÚC?A.,.u~o: - ~Sl~egimen C<)w;t.itn~i·>n?J. 
O S.. ! ICE· Pa1W.DES'I'2: - Lembro ao orador que 

e!õta queswo é alheia àK maw-ia em d.i;~n••üo . 

Os ... F. ÚC?AYJ.lNo:- Reconheço ·ifoo, Sr. ~re.i
dente , mas Y. Ex. para '~ justo da•e concord:u- qn@ 
eu. tinha . ncce>sidat!e de explic::~ expruoões que 'pro
ferira. 

O S11.. Cnn MAcV:.U>o:- E ..,;plicon l!lulto b.:ro na. 
xninhn. opiniüo. ' 

O 'SI\. F. ÜC'I'A YIA!<o :- E•pero , poi•, q»e m io!w. 
pol.a\Tasniio :.enhiio tr:uln~o. cllven;a do meu·.,..,..,~ 
mento·. • ,~ 

·von terminBl', porqne vejo que esLou carua.ndo-me 
em pura perd3. 

O So.. D1u Vu:m .. : - Sn V. Ex. c,;m o rou bri
lhante talento c com :u; •ymp"thiP.• de <lue go•,. nü.o 
obtiver triuxttpho , é sem duvid:. p<l1' <er rnA a ca.tl!.a. 
que ~dvoga. 

0 Sn •. Z • ÚCTA. '\'tA!<O : - .Agrndeço "" SUa.< e>-'Jlres• 
si)ep obsequiosas, mas a cau.•a é boa. Os dcfensOTe• é 
qw ·~o r.oaoos • . 

Vou eopc~ -~" teroeira. discns.osão l'U" ouvir os 
nobres mln!stros, _i:\ que ne>!.a deve-se perder & e..pe
r nnça, SS. EE,.. t~tll pres.a em remeuer esta lei pàrs o 
sensdo. pora rer perfeito o <M•.s&::-eroO.e; ; lei bancaria 
de !:i. pnr:. cá, lei e.kit.ml de cl.-p:lr.\ i i>. I Ri.oocln•.) Nlio 
teremos o<>lllllento :tqui, nem fi::tação de força;; I~: mas 
o q~e import:l is~o? O systema repre&eDtativo deve ser 
a .suu tOO•mo. Nad,. de li"-nçüc:> de força•; nada de orça
mento i fatamos a reforma clcitorn.l p:u-s nó~, e o. refor
ma bnncana .... 

O S11, Dus VIEIRA:- Pnra quem? 
O Sa. F. OcTAvr.<.~o: - P•ra .quem~ •• • (rindo--.. ) 

para o paiz. (A poíadt>.! ; muito l>..-r1.) 

O ~n. Dou.Tt: BIU.!<DÃo requer o encerrame~~to da 
.Jl5<11Sl'iiO e é appromdo. 

Proood.endo- 10 á. <otSçii·o dos nrtigoa ndditivo~, é 
2pprovado o 6eJ!Uinto do. commif•»o especinl : 

• O governo e..xJ)('dirá regulamentos pnm a. boa exe
cuçiio da preacn te lei. > 

U artigo 3dditivo do Sr. Franco do Almeida e outros, 
declarando «;.no os de~u.ta<lo~ e o~ m..mb- d.~ .uoem
blcas provinciJic& ui-.o podem du~·nnte '' Jegi~latlll'll. e 
um rumo depois de!la ~er nomandos pnrã empre~o• nu 
commis,úeJ quo vençiio eHif-ODcÜ<> do• o:ofres pulilloo•, 
excepto panl ml.uUe& diplomnti""• e:druorcÜnllriu, pro
Aiwm<:l<U de provlnciao, oomm:U>dos tnilitllleo de terr" e 
JDlll', lugareo< de d ireetorco-gcne• do 't heooni'O, do di
:rcetoro•-geraeo d ç& miuiotorlos da ju,:iç~, Mtrall~ 
e =in !i~, ele *retn:io·gcral C.o mlnlfit.rio dCJ unpe • 
rio, de cfficia 1-maiot rk oect8ttlrio.do. Sll.mll, ~ d<; di-ree
"'res-gniiCII due rep:uriçúee do correio ten-as pubücas 
o ln>l.raeç'K> primliTÍA. a tev'"Uildori" da cWte, tica em
patado na ~ot3Çi'.o, e por eon•oguínte adiado ~~~ en
;rar em nova di.euu1io. 

Ot maia artigos .r.o une rcjeitndo• e outro~ jnlgndc~ 
. í'rejcdic~os. 

~EGUNDA . P.AftTE DA ORDEM DO DIA. 

O&ÇA.)IENTO DO J:wl'EltrO. 

Çcntin\la a 2' <liocul!.<ilo do art. 2' à& proposta. do 
<1l'çamenl6 converti~ em projêcto de lei ns parte rela
úva. á cl.espeu do mhústerio do .im_p.e>io, <-<>m as eme.~ci<U 
,_poiadaa. . 

Acho.- se presente o_ Sr. m!nlstro re..<pec:tivo. 
O Sr. Pelx~ro de A.z.e,•e4o;- Sr. presidente,o.r<>

elamnçiío feita lu>. poucos momentoa pel" woüoria do !lllno 
prolcimo p ... oa4<> qn:11>do íall&va o .nobre 'dcpntado pela 
pr<>Tinci& do_ 'Rio" <ht J"lleiro colloea-me em tllll& posi
~0 hRta.uU emban.çosa; fiz parte desga maioria., c até 
estemomen.to,·:st. pre&idente, niio me t<!!l.~o. arrepeDJi _. 
cio do procedÍlllento de e.nt;lo. · 

AlgnDII espiritos nimiamente 'll><epthds poderão ver· 
. u ~iç:lo q11~ hoje ~po nas fileir•s .L.. :octaal op- . 
pM.ç::o uma cootr~rlicç:io ou um:t n.>dincaçiio dellli~ 
nh:u; idé:ts ei'Q rel.~çiio :> politi"". Julgo-me obriga.lQ· 
" ciar ~li~ a e.te r""~ito;· julgo-me obriga® o. 
dker ó. ~3.8a o porque me 1.e:ho ;Jojtl :.listndo oa.:fa.
zendo pule da peqnen& uppo•içti<> parlamentar. 

Sr. pte:ii.<lente, .. u.~:>~tendià que<» ntgocios dn -repat
ti~.o da gtl~ll. não _nurchlt\'ão be~n , no Ulenos que :qiió· 
lnal'cbavüo ern hamionia com o meu modo de penom-; 
julguei conveniente apn:fentar aqlli ·as minhas idéas 
em relaçi<o a es..,_ l'I:I;mipo, cnm ~od" 'a -fr:1nque"" que 
mo csracterlsa. Estn. circum!lt:mci!l: porém, ma.t'CGl;l-me · 
um postO ntl» fileiras da opposição. A es.xnarn !oi tes
temunt. ... .hs· llUIDeir~ r--ouco comvcpictttc pela qwtl me 
rcs;:ou.d•u o aetoal 5:-. n:Jini~tro da guerra. 

A cama.r& km ouvido os $T!'. m!nhtrv,:. dec-1:\:-are:li que 
e«o solidarios etit tod~s as mediàus do mioi5t.erl<>. Sendo· 
islo issim, cn n~o podia fazer opposÍ\'ÚO a ~m minbtrQ · 
sem que clla ímportllssc opposiçiio ao gabinete. Assim, 
pois, g~. presidente, vi-me como que •e::;ngado dos meus 
aml~or.dô anno pa...;s:~.do,e ~ó,em um terreno queeuniio · 
conhecia. ' 

A cnmam sabe quo tenho >~mJ?re su•umt:wn os mi
nisterioa (.{tle !C tt4!ll fnceedido na 24Ct'a 111 ll:'gi~latura ; 
por i•so di g<:~ que me uchci em um wrreno deo<:onh~do · 
para mim. . ·. · · ., 

Ma• :ive a íelieidade, .Sr. preeidente, de encon1rar 
no caminho quo trilhav:1 cavalh<~roo dis"tinct<>•, habi
lit:.do•, c:onbooedot'l!s de tod!ls n• >inno! ldnde• deesc 
campo c-heio de upinbos; e romo rnorcha~i:o ellei e e» 
para o meflnO fim, ~em muita dillicolc!Bde "'?' lllÚIOO", 
e eSJ>ero que me ~eNir,iõ de gui:t a:é '' coucllls5ó de · 
minba miesüo. · · . · · 

.O Sa •. MAUINao c.:ttrns :-o nobre depnWo tem: 
•ido um ·dos que maio ><:rviços . t~m. pre.tado este ann<>-· . 
no parlanle.nto. ~negando ~obre 't=e\l! hombro&.todo o~·"· 
trabalho w questões· de guerra ~ de marlnha. · 

O Sa. PEIXOTO DE Amu:oo: -Assim poio, Sr. pre
eideote, licii& e:q>Óeta• as razees que me leváriio para o
compo da oppo•içiio, no qual eu >Linda niio tÍ\'11 um 
m~mento <le me nrepender. · 
Pa.s~arei ngora, St. pre-.:idcnt<!~ a !azcr eonside:a~-

de outra ordem. · · · 
Sr. presidente, d<.o-se ·fnc tos netnolmentc na. provin

cia quo tenho o. honra de repr~en:.ar. que não \'lO:>..~
dei:atr ele t=ê·loa .•o domi.nio publlco, e"J?Olldo·os 
de•to lugar ~o governo irupenal. para 11ue medttc sobre. 
elles, e delibere eomo j nJgnr coTJV<·nientA! .. 

Sr. pre•irlcntc ,cston <inasi no pot><"• de pc~ndi<-me 
quo n pro•lnei" de )! ~to· Gros>O n:<o í az parte 0.:. com-
Illunhr.o bro:.U~m:.... · 

O iia. JACIW\IIlt:- ~~o apoiado. 
O Se. J>.&IXOTO I> E A<ETJ:DO: - .... p:)rqu~ se uosi:n 

lliio ío•se, IIS autori<lndC$ d:.quelh pt(l>'incitt. niio proce~ 
derl:.o da miiDOÍrO. oor qur, estão procedendo, terii(o
mcdo ~om da,;dn algum a da m.pons•billd:ule legal. 

Eu diuo ha pôu~-08 rl.ill.!l nesta tribuno. qne para a 
lDi.nh& pro•ineia inf~llzmmte .-.õ · eriio noaieMOs indi
viduo• que nõo ad:.uiio jlOS.ibilid...dtr <!e um ontro em
prego ll.ll3:]):0Vlncia. da litornl, e ,·ou ·pl"'~a·lo. 

I:!u. poucu ~a~>po, Sr. pre>i<lente, o~ jornaes. ac.tn côrte 
publlcAriio docu.nentvs que de olgume. maneira cl&riii<>' 
cbamar o. attcnçiio do l:Over::>o impcrisl sobre o< factos 
de qu~ elles tuu.viio. F. soes docnl?'e:'t~ a_- n::-aa meno• 
tendiio do qat" provar que um rotz de direito de lUil&
comarca, tcn<lodejulgnalli treu,\os de morte,tinbadado 
pellu ua propria letra a Ikl!esa a u.es réoa ! Eu_nio soa 
"'et'Sado em matarias ele direito : minha pto6ssii0 é a das 
umu ; mu =lo qae lJjo e .Udo pelas lei• do"'-""'>
p&U a UI!> iuia- de direito, ·que teU>. da j--ul.g:>.r um 
·crll1>8 do morte )ros cll•,tr.c-..os h:<>Dtairos, fomeecr de
íe.a eocripta por EUA. propria. !erra. ·a rios :nios er!mes 
\ela de jingar. P:esit.mo quo o nosao coàlgó q~ 
e.ste pr<>OOÜID!!>W del'revaricaçií~. So e~atanto oon~ 
o juí.:; d~ ·dtreito que p~eu d~t.a maneira 11~ hore 
n:io m~ <:01ate. q~ !le te;Jha e!!>preyado ~':" :tl
gnm, ao . meno1 1'=-">l. <ri'lW que ~nt.os ·tenhio igua.l. 
yrocedi:cento , ])ii.o· <>hstante " Jegalldo.de ·e Jrneu:;avel 
e-.ideiíd ~ das proYU l 
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O Sn. J ... ~~AnlD~ :-Os joru~es n= >e:npro dizc:n 
·a '·ercb.de. 

O S~t. Dmr111~·i oc ALx~oo.,: -E é l.'reciso saber ~e 
o juiz'.·obtou d~ tt: l f~. 

Ó Sa. I'>:IX01'o 1>~ .n~•nt><>. : .:..__ J! hoims a.m tewpo 
-em que o-, n obre c1ep1;1 ::..~o qw! :~u.ba de Jar-roo um 

. ~P.l'rtc 'nã? pen.•ava ·-a me<rn:t m:Lneita. •• l'l<;peitn de-ste 

.. JillZ; era !»a.uo te ''~o em que esoe jui% foi rerear; 11 
· casa dJl no!Jro dcpur.udo coro_ uro:l e2"-Coltà, porq~c se pro

palava., de ~erto sem f:mdo.me:>.t~, qne" n~hre O.epuu.do 
ph.neja.,-.. umn revoluç:io. · · 

O $&. DJtu·o!<o o~ ALniN,: - Kiio ~ou a.mÍao nem 
inimigo ·desse juiz. o 

o sã. PcnOTO Dl: _-\Zf;VÊDO: ---Nem Sê trata d~ ~c
Ctt.Sfi.ÇÔCS v.a.gilS da. impren~a, e- sim de d0cutr18Dt~i- :au· 
tbeotico~ nt~t<>ri~ado~ pela ~ecce4da da_ preEideoda. 

. Eu rec;-o á <:3m .ara que attendo. i ""-<çao feita por 
· esse juiz <;uando iuterpell:ldo ~otiro o 'r:icto p-!1" pr~•i-

dente dA proviccia: · · 
· < Qu:llquer m :.:;istr:tdo, que nüo 1~se dero:>.Siadn

m~nt~ esexupu~~o._ hri:1 neste ln~n ·o que liz; !e uão 
· ml!lntasse; enitn an=t :tlgnem s. fazer um3 def<..~a , !Ob 

pt)n.a. dejnl:;n:.· tod()::. o~ mhcr:at'eis ~m defen!or.Re('IOCll- ·· 
menda n lei que Ee dõ dc:fcllforcs a rOOs tae~; ·aqui n~o 
<tS h~ .. impro'-·i~.e:-o~, p:n-~ Urcm c:n plena ~udiC'tlCÍ:l. 
tun:l defcs::. gr:1.:-:::ma.tical a.o l":l.eaos; en p~iSO iu\.crvir 
a minh& ~una, n:io t t't!pidei", W.tec,·a;io e í?rmuleí' es9-a.s 

· dua.• e ·"'"i• ums. P''~s. o de!en~or da condeinnada ~\nua 
Lmio. 'd() Soccorrll ;, :l~Sin> que, se !OU criroinó!IO I ilm-o 
re•P"ndcr pbr tres e uiio cius.s defe>:is. ·conregnl en:~c
tanto 1) ·que qucrln: ""' o s.pp!lrnto j ndici11!; infundmdo 
nspei~o · o.os e~pe~t:tdo~es , P~"qu~ en:ifini aqui rcspei~-
5e n>:11• as antonusnes p!lrtlcnl:trcs qne ,,. pnb!ic:ts. 

< Be:n s:.l>in c sei que julgamento. •em defesn ''''o 
·!i-o nullas, TnllS tambo·m esto<> coa vencido quo em fuu
:do, um:1 defesa, oC"ganis~.da por mim ·e para mim, !l.rio 
.~ move senthu~nto• u in!luir :><> jlllgnme!lto; ~im 
agiU't'tmdo-me u I.o!'incipios ~r:1.cs, ntioutei esu.t;, l aVfUl
dO nell'l> o we•tno i ntcr~'c ot1 cnt~b~ que !e1':l o juiz 
de direlt~ quando, r~umindo uin!l :>cL"\.(s:lçüo e dafc~:1, 
.~ !'j!CS.pttnl:! l>!l"" o l"t:'' de s•ntcnç:t- > 

Kiu r.ertendlil. ent:~r ll:l llp!'CCi"Ç'<O rninueio!:l des!C!, 
• f!U!,tOS ; ,."fim ~r.t :1~0. ~preõe!ltll.-10» llÓ COt'[\0 Jegio

bttro o Ql) · go,·•n:.<> unr<crt~lp"r"' que "" tome ~>.lgum~ 
m edidfl a !cmelhnute Te!-pdto, porq'".l.c n5u é -po!~iw!l 'lUO 
a pro\·iu~la. d~: !-.!~tn-Gt'oo~ pol!~a cont.inuut' Do ~tb•m· 
dono em que ~ :1~ha ut~ hoje : nà? <! FO•~hol que cllll 
pol'Sn 0!1\.:lr oté hoje •em :1m juiz rnlUlÍcipol letrntlo , o 
tendo alguns j 11i :~• do direito como o do<tu• t~uho 
trata:lo·-· .. 

l"" Sa.. ll~çcTAOO :- ~l:1gi•trndo tõluito lllltigo. 
o s~. Pci\OTO U& An•EDO :-T «o ontigo. t..;o dip:llO 

que ~.i 0't~YO r r iv11d0 elo Pi•U. cmpr<:J;t'l i10l; ~U:\. tn:i. t.:UU' 
<iutt~ habttuo. por csp:tr;o de muitM u.:mQi'. 

O )!.a.oo S11. Dnl'TAOO ài :únda. outl'U npartc. 

O Sa. Pti>;GTO or. At't~~oo: -O meu collcg~ pro~o
~a.·me a. de~ct n d9tnlh.,. em fjUC Cll n~o qnhoro. tocur; 
0 !'COQ. t:Oilogr.Ui•O <\ c~raz do IUbir Ó. trlbtinu jliiQ UO(~lt· 
d~·l·'• )'l<>rque o conhe<:c mai•.do 'l"ft.I!U, ••be perfdtn
rnento · dll ou" 'llid•- Sr- pwidentn, ~ste procedh:n~nto 
incontest3vo!mente crirnino.v d<.> jui>: de dlroito ..... 

!.J ~h: .. •xo Sa. D~P~T.\On:-Ha quem contesto que Újo. 
. ·CrunJ.no.,o. 

0-Sa. PtJSoTo l>E AZEYEI)() :-Eu peço licença ao meu· 
nobre eollega parn dizer-lhe que nem eu· nem ·ene •o· 
m.oa ;uúes tU}.4ttA mnteri:1; mas v::io basta ~ pennitt.n
me que lhe .~rcio !l~r!l um dito do Sr. presidente do ,· 
-c>onsl>lho, niio b:~.ot• &F., <! proc;,.o pro,3r E <llt4 ' 
pro~:eclimento do juiz de d.re]te .!, em f:Lce w lei., .c:ri
millOw. · Eu <l,.,..,iari:~. mc•mo ou,·ir al!!Um juri&COll
sulto, ouvir ti.m!l. r:azüo que ·me convcn~se ac que esse 
funccionArio niio de1inquio· por n~o Cl't~r provado que ;, 
movcl de !ll:t eonduct:l foose o interest:e ~svat: · 

O Jb$1<a s;., Da.:T.u.o : - T:in~ ""Ó pr~u, qac 
~Ue ccmde=11. esee l'éo. . 

O Sft. PErioT<' oE An:1'Eoo: - Sou obrlgado a .iizer 
S. t'<l'a que, pocCO$ dia-' antes ch minha !:Srtid& p~ a 

~ôrte, ~~p:tlhou-se_ !t..;'l"a correspon~eDcb assi~db. pe~o 
Sr. Jo_a~ -~-he<_ ~tbe1~, na ~ual di:ia <>lle que coo.stavQ. 
qu.o: o ;uu . de cl.ire1t<> _tinha prooedido dessa !llllueira por 
500fi. R•n~o o f:~eto porque foi publicado pelos jomus, 
p<>~quc a correspo.odCIJcia. e<>t.á a.s.ignada , e porque 
aqudle ·que a publicou l:'iio foi, chwarlo á rc>ponsaiJi-
!idde. . · · 

O Mu>c<> S1<. D.:Pn.wo; -Nem tudo S<: púcle chamar 
i tcEpo!ll'nbllid!l<ie. . 

os ... I'l<IXOTO "" Azuuo. -Oh: senhor! .,."' iui~ · 
uc direitDniio poilcrin ~.,ixm- de chamllr árc>por•~•blli
dy.d.-. u:n bO!Ilcm qu~ d1.se~se _,.6• destes e•t;t senteoç:t 
por este ou :l!JI:clle mteresse rncnos legitimo: 

Eu !"'~ licença i c"mara p:ll"'J. fgtet· a ~nte 
ohtel'\·n~"o: po~ \'en\ar:t esse juiz de <lireito nilo pod.i:l. 
ter outr11 es J~lC d' iuteres•c ~lém do intcre>ie ·do di
nheiro'!. Nüo I"..>d'e:-in su!l. fn.lt~ te-r ori~u em condes
~t!lJdc7e!!LI pa~:t ~om Í;t:ldividu~li<lAdes poo.(:f't)~;·~ o tt em 
ltt,[h:~s: ,·t~O _de tuflu.encloLS l()(;3CS ? T:tnto o !CU tim foi 
prods~al1.en:r {:1\•orc::s • ••• 

O ?lft.•l<O Sa. DEPl1T.\.oo d.-1. :tinch outro aparte. 
O S11. I'~:lX'>l'u oe AZEnoo:-Jul!!:Ue-..: d.ll impor

t :wci:• d3,.!ufi.uencill que cosgiR o jni~ pelo f:lel!> de ir 
elõ~ i cao~" :L• de~ horns da noite insinuar ao réo o (\Ue 
den :1 r~sponder. Ocal'C\lr:eiro d:í nm ntteAtado de q_ue 
e!Ic ~m[>ar_eci;• :is dez ho""~ ci:lnoi!le na cadila; l!lll$ di7. 
o ) UI% dt! dtrclto na >Wl dc{e.-~ qud•toniio p6dc >et•ir 
de prot .. a, porqu~ o ca~corei~ nau deve- ~er sentinclla 

. <;Unst~.ute da. cadea, e que par i.sr;o nüo aceita sume· 
lhllnte docutnont.O. 
~m : cu. d:s,·nirá.mento eE-I!ajuiz ~creven tim~ rRttn a 

<.-crto mdtv1duo, ew que insinu:l\·:l :l m~neil:<l de res
ponder 110 procc,.o, porque ~.,.;m Ee poderia .<JOndemn~r 
urn o Uvr•r outro. ApparGCe casa ~urt:l em ·jui>:o' m:U 
d~t élle.: c\ "erda.~c que C>crevi :1. cal't!l, m:u·emquant(• 
u:.o e•tl ver "uton•nd~ pela pc~1-0a a quem t'~mettí, n~o 
•• n·c de docllmen tn contra mim. . · 

. C?mo e>tes, mu i tu• C'Utt;>s factos ~!ll-so d3do O :i pr o
VJne\a de ~luto-Gro••o. Ainda·ugom ocnl:-a cktorlu"'nr · 
u;11. COlllplc~euco atro_z, ~uc não 'P'""" q,ualific~r .0 

O 
cnofe •ie pol.cuo. da provmcm m!Uldn á. me$rt:ll eas:t tre& 
.oldad?s bu"c~r umo. >Cuh or:J. velha, Je 70 t~nnos, ~ pru
tcxto de que cru. pat'd.a, 'Pilr:J. exhibir as pronu ou ciK • 
~ua nlf•>rri:>, ou da •uiL Ji&!rdade! • 

!\ilo >c ~e• i~to , St. pl-e.•idente, po< !lmor. d~ jnstiç:~, 
I<~Q\ l"'rquc ht>~><cue d<!nuneia ou reclamações " mn~ 
•im porque •c queria í "rir :~o deput~do l'~i:m~. por 
quo aow depu~uo e~t:>va n~ ciJrte " n5o n <l proviMi~ 
de Muto-Gro•010: te ellt' a lii e;.t.ivcra, nem o t·hefe :ie 
JOOtd" nem c.u:ro qualquer terin levado o arro~o a ta! 
ponto. 

O in~h·iJ.uo 6lh.o dcsa. pobl'1! •enhoro, qne foi Úrt:IS. 
tad:\ ~"'"'" rt:.:ts da. eida<le, é um iilho natural ele roeu 
60grt•• alvo il\dit'e(",tO d 'l tnal~olettci.a. c dP. t:anho. i ru
portunte (\uc movo routu mim esse jui~ pouco C$<:ru• 
pulo><J e ~uoU~• de fjllCm. se f:u: in&trumeuto. 

.A ~dliSD oste!L'iva de tiio :~tro~ prepo'<>nci~ ~1'3 a m·e· 
r:_JIU ;lç~o d~ fActo_ de C-itar o.n n~o nu g-no pleno de oeus 
d!teltos ele ctdadao,por ter nnsc:1do dJl <entre livt~~ o qne 
niio ~rn. C':ot_ltC5l.tnvel, ~s~U~t individuC) cujo cara~..er 'e ho
ne<tldacle !:t<~rtt cuw que me l>onre de considem-1() roeu 
[U.rente. · · · 

Quer o. rnm:trà sP.I>er quem ~ c"c homem! You dize- , 
lo, é capitl:o •ocrotnrio do comm:wdo. gc<lll dn gn:~rda 
Xlo.cionnl de Mato-Gro>so; ,; juiz rouniciro.I ~upplcinte, 
nc:cgM.o ele policia, é ''ere!ldor <!a camn.m rnunlclpal. 
negodo.r.te sc~itlldo tento no. praçn. de M :>.tQ-Groo~ 
como na d_o R1o de J aneir'?; e ji foi thc•oureiro.·d;. fa 
zeuds. u:ll"lonol po~ esp:lÇO ue um :mno. E' este senhor o 
individuo "'bre o qual o chefe de policin-quiz f~zer pe
zar 3. suppoS'-Í\~;Q de ter n~scido de T.t'ntr.t C!=CTa"f'04 Foi 
por e>r.:>. TUiio que m:wdou al'niSW >ua nobre miii i 
rcl~cia I'"':' nhi p<o<"ar ' li<l. libefdade ~~ginaria ! . 

Sr. rrc:. .. lente, foeto. .ewelba.atea podem cnUiar 
muito w:ll ao paiz ; podcPi le"ur ':iqnellas -q~ '5ãó vic:i- · 
rr:~ delles ao maior ~- En pt90 co Si- mini.stto 
da jtutíça, .~ ·ao Il<?bre ~tro do im~mo, que to-
mem em m111ta. ~ld<!rar:u,o o que llll&bo de -reiatnr. 
_ ~ts, >énho~, _1sro Cr1 nm plano, ~que a. policia 
W!t1:t saber, e sabt:l de 1llcto, que·o indiriduô de qne ~ 
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t.-at~> ~.,..,_ tiio Ji,-re co~o o proprio chefe. c! e policia; mais 
r.uro ·da.. impataç(ies :;m>·is5ÍJlla~ que ~o sobre esso 
~"'&i>&do fuuoci<l~rlo. 

ESEa "trooido.de foi '!lm ·~implao; 'l'rete>:to. O F.m ~ 
da a\Wiridode eru &ltingir por todos os meios ya."11 mo
le<~ lo, ~sse individ11o <uspeitadu como proj'l'ittari<> 
<l J:edactor·da Impr..,.a dt. Cwr1•1Hi, que ntaMV~ <em 
restri"ç;;o e &ele rtt>er,·a. os de<~~sos o.dmini&trati..,. 
érros -e ·d.esmandos dn~ outras autcrdd.adet- . 

1 

O S11. lrlmn~no CAXPOs:- E' horroro•o que ~eja o 
J:((mmlO do . ~aiz 9-ucm vâ disp!l~r :1 llb<lrdade a llm 
homem que Jl. ost•. no gozo deUu. . · 

O S... l'>:IXOTO »e Az~.-.:no: -Pois e: tão o.qui e. ta 
(:arb ~ ~tea joruac" paca comprov~·!o. 

A cuma.n Yê o horror d~.e !aeto, e (-:lmara •·ê que 
eu uõ~podiade!Aar ue trazC.lo aoconhccia:.entO d->p:t. ~, 
ao COIIItecimCllto do corpo le~olntivo, c ~inda mais ao 
~l•hecimepto daquelle '1"" )\llde remeilit~r ns ro.~les quo 
~fl'(:tn os seus sul>dito9 de uma provinçio. t;:o l t>n
~lnq_un. ••••• 

O s..:. · M .. u To~ao CAx•o• :-Al:"'i:ulo. 
O Sn. PEIXoTO llE AzETl:Do:-Como é pos,ivel, Sr• 

yreidento. q~ll :\ polit>ia "'l julgue autori•adn a mondar 
" <:asa ce um. eiilad;;o, que pelo mono• tom Ulnt~ po· 
~i1:üo c'mo o cl•efc de polic1n, porqne <i ropu•.,..tnnte 
.a~ a.ma pr"vlncín. busct~r u.m::z. p&looa duPn. c:l!::J. pa.r:~. 
e:s:hibh" llt\ polida dot"mnento:s comproõcth·o~ da !U!l 

liberda<Je; como .e lllio cu.mpri•o;c antes exhihir provas 
""'contrario j!IU'a ousteut~r a acco<~~.iio tentada ! Isto é 
"'"'to mais dolorido par:' mim, >cnhonll', quanto é=
to ni:o h~ probabilidade na minha reeleiç•io, que •on • 
~u.s:l in"<O)unta~ia de tod"" "' •'Íolencin<, clesllire. e 
·~esgost'!S Ih! que foi victima o ài!!Do c~pltZo J oiio do 
~on.za Ne,·es. . , 

Meu par011tu e meu omigo dcdie3do •offrcu ror mim, 
porque cu ere 11.88UZ 'forte par:> que tcnt.,o><:m nr~nr co
mig<' direct<mlcnte, porque e•••s meus advet>ntios siio '"'"llZ fr11cos e p<Jr dcmni• iiDpoteutes par~> su~tentt~rem 
umn lnt:~ d1gna, 1ca.l e !ronce comigo; comigo que nil<l 
oci combater nem guerreo.r •eniio com ~rmas iguneo, c 
'face :dace. 

O Sa. D<U>Mt"-O o~ At.lllEID., dtl um ap:lrtc. 
O Sa. P&txoro n& Azenoo:-V. Ex niioest11vBna 

rro,iucia, sabe do facto por informnçõe•, Clljo v~>rnci
tlado ni:o póde -cttesto.r. 

O Sa. DsuJJI:<o nE ALl<Em < : - Sei J:~. mC!lll& fonte 
por onde salte o uobro doputndo. 

O Sa. Ptnoro 111-: AZE'I'Eilii:-T~nho to<ln 11 t'l7.oO 
Jlarn dlzer q~ a viagem do pr..sitknt.o Corumbá 
foi uma desp;zn P.11r.1. o. ua~o ' em btnelicio Algum 
para n provmc111. 

~r . P"''identt> o ho:ncm <!"" cnlrou no• r"• todo• o• 
direitoo gll~&ntl<JOI JlCI& UC ... A Ctlll•titiiÍÇlÕ6, qUO ~Oin 
contidctt!Ç.iiO nem couvenienclno 11011bo ~l"'itur, e .. ., 
homem jll nio J"'!dc t:.li1mente .,.,ntiuunr" {a;cr ml\l, 
O ~hefc <!u pol•ci.., quando lliOJ\OA tliJXIrnn , qu:u:Jo 
mten"'va toda a •na forç.• e poder, <lllftltdo oo f-"OC:l~=· 
-.;, !Cnbor J>.b110luto da pronnei:~. de Mato-Grouo, teve 11. 
bem meree\cb ~oneraçú<~. Pmebeu• 4 minhn. provincia, 
parabenll ~oA fraeos e desvalidos sobre quem fazia pe-
11-!n' ~u.a;suh~ brutal, e louvore~ ao Sr. sr.lnistro da. jus
tiça, que · nl!ltt ponto foube colnpreheoder o quiz ~lc<a.r .. 
•o A a.lÇtll';L de· su11 mii!!Uo livrMdo os mcos compro
vineiowos de um finge I lo c dando-lhe• por w b!tituto um 
nza.;i•tradoe digno~ <Jnô· vai de certo restituir no~ e~piri= n plli e tranqniUtdnde inteiramente Jletdido.s. 

O &o.·. lr!Aut:u~o C.&liPOS: - Oxalá qoe . todo11 os 
ministro!' puclessem ~Per louv~rcs destes ! 

O ·5a. l:'.:txoTo · PE ÂZETWO ' ~ Sou õlio sincero 
nec«ta ~nifestaçõo <am<> ·!lAS our.ras. 

COtr!9 acabo de d=<mstn-lo, o :üvo inã;l'llCtO lie 
todas eéSG violen.eiss, de todA ·eo..a. ~:ulha que llagal
l&viio e fi11~llio· os ·meus amigos,' fOu ·eu e a ··IIWlha 
.:andidatuta.. e a millha reeleiçii.o, qllo ·contrario.. a. 'J'le
o,ide:>ci.a,e \:$lvez ~ai de encontro s. ãlguma incwnbeílcia 
offie~:>l. . : .. , . .. . · 

O primciru pl"'<'~ da autoridade Euporior foi 
nomoar e~se che!c de policia, mc:1 inimigo lig~dal, com<> 

a camara ~!o, reerut:~dor ge~a.l em toda 3 provi:l~l~. O· 
chefe· de poli<?n os..,t'lu a sua fc!ça e:n um edit:ll .que · 
man<iou publJcor nas .tol.lw;, declar:mdo que •e 3 .clu:."4 . 
reçtáido de todo o poder pvu w-e fun. · ,. 

( I:{<J ' dicór•ot nptll'tt•.) · 
Eu •ei ·~. Sr. presi<!eti'to, que todas as ruões apre- · 

s~D~da:s pur mim serão impu;;m••l.:l• ,. <tne todas ... 
provas que eu trouxer nenhum valor te<ií.o, 'P_OT\lUe 
Iaç.o rnne da pequena opp:>Siçii.o do. casa. Comp:ehendo, 
o risco qne corro no qu:i.rto anno· tla l~sfslatura levan
tando" ~ot eontr~> o mini.oterio; comprcheildo ,que por 
is•o continuarei a. •o!frer o arbitrio de todos os: delego.. 
dos que se preot-'o o. •en1r-lhc de in•triU!lcnto. · Est<>u 
porém re~i!;D4do. 

O S11.. Z.ÚkTI!<BO Ç'"""' :-hto Ih\!. fu muite. honra; · 
por estes moti<()s póde se sotfrer. · ' 

O Sa. PtnO'f() nr. Al~vtDo : - &onhore•, ~oltando ác 
minha príÍileíro. orcem de idéas, ob•cr\'areí qnc o prui
deute, entcu~eud() <JUC a. Imprmsa de Cv~fal â 'h<>•tili
s:~vn a roo. o.dmini•tr~çüo, e cen~Ul':lvll o !<>U proccdi
~ento, m:mdou am.caça-1:1 por >en o.judnn:.e d'orden~. 
<hzondb 'lue ~e ~ontmu:tS<e a. cen•ur:>r os cu5 · r ctos 
clle ajudfU!t• d'ordcns iria com dez pro.çna quebrar ~ 
typograptua. • · 

A l mpruua. vmdl-ee no ~í..<ro de v•r o• •ous typo• 
e•pnlhado• r•bs ru .. ' publicou o •egu\nte protc·~: 

• No dia 28 do p:..•saclo npr.....,.ton-sc "" jonena do· 
e-crip;orio clll directorin da Imprema o CllpÍt;io ajudante 
d'ordeus· da pre$idencia , quo moril em p:ilado, (ilundo 
que, a CC>IltmU:l.r a clioeus•iio pr~idcncial , de re('Cllte viri~ 
com dez praÇ3.5 quebrar t.YJlO$ e pl'!l•>. - . 

c E•sa ameaço., acompl\nh:Lda ·I~ factos nllcgndof pcl~ 
· mC$111o c~pitilo njud~ntll d'ordelll! {IOr eUc prt~tieo ... lo& 

uhu•h·amente em Peronntbuco c ll:th1a, faz a di~ctorin, 
po.ra. nlio e.<tp~r o• •o~io• 'do. lrnprem<> .ll. pc~rd11.. de sua.,, 
crorricd;tJ3, totl!IU' U doJiberP.)Uo •le prote•IIU' detdo jJÕ 
contra. q1J.IIlquor cmergonci11 no> te •tmtido. 

< E "" S. Ex. o Sr. Aleccnatro •o torncr in<llffcrento 
a e>te negocio, 11<.n pod!!l",i. eoquivar•oe "do connlvente 
c vjolador da. <'onnítuiçiio, Ulrll;tDdo-•o digno do nna
thomn de tod~• AqnclloJ que prez,lo c 'lUOI'()!Do o. jQvioln· 
bilidado do direito •le pn~pricdadl!. '' 

O SK. Dnrno~o n.e .AL'!It:ll>~:- E .. to fllCto ~ í'Ontes
tn.lo por outr,, fclhn da prorineiR. 

O S11. J's:•~~I'O Dt AJ~vt:Do (~om {urça) :- ~cjll em
lJOm <:OIItCito.d<) ('Of OUtrA folhn, tll O fltte;to porque 
c~ta.vA nu provinctr.. Digo mai• no 11obro ucpnto.do qlle, 
qunlldo o nj•Jdllnt.: tio ordcn• nc:~hou do !nzer ••so 
umeQ<;~>, a.cb:<vo.•mo uu em ca>ll <lo Sr. Augusto Lov~~r
SQr •. Con•Wiuo•lllo <(UO o ajudtult<l do or<.lcnt di•oere. 
que,~ ~Dilbaa•o quem ori\o o• Autoro• dos nrtigo1 tlo fun
do, lulvia du cortar-lhe~ u ~aTA com um chicote, i ui :J.Cl 
qu~~rtel, o lhe tiz •nllcr <JUC oa artlgo~ er,:o meus. .·, 

O Sa. D&t!Mio~o n .-h,.~tP.< : -RI:pito, iate !ol eon
te,~o por <Hilto poriodiro .!A provinci<l: po•!'O prova· lo 
<:<nn oa nu=ror.,qu11 ~nho em= !'Oàor. 

O S11. l't:IXM'O be Af.l!no~ : -..: Tenhll o nobre depu· . 
ts.do 11 bolldnda do tlOdiJ' a pnlavm, c conlnrie 11" tri-
buna o qu. ostou dfttnd~. · 

O SA. DELNmco IÍE A.l.nJD.< :-Bci de fozê-ÍÔ q~o-
julgnr cocvenieut<l.' · · 

O Sa. !'zrxono o c AzuEDa :-O n obre deputado não 
tem pro•:u< pa.ra · eonLrariar o qae eu digo. 
. O l:>a. DrLvJuJ<o Dl' AL:'IIEIDA • ~ Eu.prm-o com outro 
)01'11!'1. ' . 

:.:.o S•. PIJXO'tO nE A znEoo : - Nõo provfi, pm:qne 
ciEe,jornal ~ negou que o ajndanto de ordens 
fosoe m&Jidado pela pre•i<ii!Ocia. · . · · · 

O !)a. DEL'Pculio o.:At.li:EI..;•=-N~o dn:rido da.ma ver-. 
dade; o 'que digo é que ,t I'" o= da. Vtrdad' !legou o facto. 

o SR. M•J<rL'<WG c .. ~,- Det<:Onlio dos j o i'IIBCl> 
qu<> $C in:ltlilllo voz d4 ·,-era..aa. · . . . 
· O Sa. :f!!axoTo 1>1: AzEvEDO : .:._ Nego~ lU. pa~ ~ 

'lllG •e dizill que a ~meaç& fUra feita por oNem da 
preoiid<oncla. . • . . . 

Sr. preeidoote, untes de ter co!IIOÇAdo • upo~içiio
d~t~ fact<» ,.,. àe\'erltt bpreeent.:lr um p~ momur 4 
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casa, ao paiz -e ·ac govet'llQ .a. que estado chegou a-admi-
nistração de 1\fato-Grosso. . 

Senhores, o presidente; quet'lind() dar um baile em pa
lacio , mandou· pedir ao Sr. bispo o;; tapetes e castiçaes 
da igreja ]Jara preparar as suas salus. l) Sr. bispr, res
pondeu que julgava uii~ dever emprestar para um di ver · 
timento profano aque\les objeçtos que erão sagrados. 
Na minha opinião e de todos, o Sr. bispo respondeu 
con venientcrnente • 

. Pois ~em, senhores, o presidente p:uardou ·essa recum 
do Sr. ·bi>po, e procurou uma pccasiiio asada para vin
gar-se. Fe~tejando o Sr. bispo a Conceição, e teudotle 
expôt• o Sacrnmento, mandou pedir umap:uat•da ao pre
sidente ; o pre,identc re•pond~u que não tinha soldados 
para mandar-lhe. 

Este facto deveria occup!lr o primeiro lugar na minha 
, exp0siç}io, porque· eile de,enha o homem. Vamos 

adinnte. 
Tendo •ahi•lo o pre~id~uto pam o Baixo-Pamguay, 

parecen que eHu visita produzida muitos bene6eios á 
minha província ; porém só teve um tim, e foi alegrar 
{)S seus am:gos e lisongear o amor-proprio d<1s meus 
adversarios. 

. Chegando a Albuquerqu~, foi o presidente visitar as 
aldêas do Born- Cou~elho, onde •c demorou apenas dua-o ,. 
horas. Apresentáriio-se a1guns ca<:iljues. e queixárüo
se dos m:\os tratos que recebiiio de um Fr. Angelo, que 
{)S mettia em g:olilha, tronco e outras torturas, não. con
s~ntindo que ellcs tmbalhassem neste ou naquelle mister 
.da v,ícla. 

Pens» V. Ex. que foi nesalft·ontada a moral? Se o 
:p.en!;a, eStá enganado. 

O Sn. l)ELPHINO nr. Atnr~10.1 :-Eu vi rept·esentat;i3cs 
das autoridades de Albuquerque- te<:eHdo muitos elogios 
a este frade . · 

o sn~ PEIXOTO DC AZEVImO:- Foi bastante que o 
·frade entregasse dons pequetlOS i'ndios para criados do 
presidente, c1uc os conduzio para a capital da província , 
pam que nenhuma providencia se toma,~e a re,;peito 
das queixas. O fN)de logo depois que ;;e vio livre do pre
-sidente . da proviucia nté ra~gnu as pontes dos índios 
que tii1hüo feito a representação. . 

O ::in. li1ART1Nuo· CAMPos:- Siio factos horroro•o'; 
não h asta >ó a demissüo do chefe de p•.>licia, é preciso 
responsabilioa-lo. 

. O Sn. PErxoro nE A1.F.v~oo · - Ago,·a p~ço li
cença para t•c;ponrler ao aporte do nobre depu
tado ·, por Mato-Grosso, e dizet·-lhe que en, mui3 dn 
que o· nobre denutnrlo , conhe~.o e~~e frade. Fui eu que 
o levei para Mato-Grosso por mandado do Sr. dircc- . 
tor,--geral das tet'l'as; eu o deixei ua Casa-Branca por 
não poder mais Ptura-lo; e >e o nobre deputnrlo quizeç 
·saber bem da chronica desse fmdc , peça , ao St·. bispo 
-de S. P.aulo que lhe diga os motivo> por que lhe 'ns
pendcu o .exeroicio das funcyões tlo fep. -rninisterio. 

os~. DnPHI!<O J:m ALn!ElDA:- o que é exaeto é (l'le 
este fmde teve informações de todas as autoridatles ele 
AlbuqueriJ.ue que muito o elogiiío. 

Ü.-::in. PEIXOTO DE AZEVEDO :-De todas as a utorida .. 
des, está enganado. 

Creio, Sr~ presidente, qne tenho provado que o 
s~. ~lenca~tro uiio póde contiuuar " administrar a pt·o- ' 
vmc1a_ de Mato-Gro,eo·, porc1ue 11lio e'tava conveniente
mente p1-epnraJo para essa mi~~ão. Tem odiosa vingar, 
~em favores a fazer, e pnr i>so niio púde .presidir inlpnr
c.ialme~te a · eleição a que se vai preceder, eleiçiio 
que promette fructos amargos nas condições em que 
5e acha actualme•1te a provinci::l. · 

O Sn. D.:I.PlllNO DE AL>IEIDA :-0 Sr. Alencastro está 
bemquisto na província. ' 

. . O Sn. Pf:sxoT J DE AzEVEDO: -Estar :i por sem par
ciaes, e talvez pelo nohre deputado . 

' o sn. DELP!Ill'i() DE ALP1ElDA ·: - Os tüeus amigos sã~ 
t~toa corno os do nobre deputado. . 

·OSn. PEIXOTO DE AzEVEDO: .- T alvez . 

·O Sn. :QELPHINO DE ALfttEIDA : - Ou muito mais. 

o· Sn. PEIXOTO DE AzEVEDO: - Ora pelo amor de 

Deos ! O nobre deputaclo está fóra da· província ha 
qu;ttro annos, e nüo sabe bem o que por lá se pass(t. ·' 

Eu vou ler uma carta do commundante superiOr da 
guarda nacional emittindo o seu juiz·o a respeito do pre
sidente. . 

·Diz esta carta: < O St·. Alencastro vai cada vez a 
peior; e >e o governo não o retirar daqui, muito mal' 
it·á a malf>Ldada província de Mato-Grosso. > Eis aqui 
os amigos do nobre depueado, que dizem que o presi .. 
dente é bem aceito.! · · 

. O Sn. DELPIIINÓ DE AI,MEID .~: - · A opinião Eú de~;se 
cidadiw não prova a fSserçiio do nobre deputado. 

O Sn. PEIXOTO n>: AzEVEDO:- Eu vou adbnte; o nfJ~ 
bre depntaJo força-me a en'-ar em muis mii:mciosas 
explicaçõe>. 

O S11-. DELPHINO DE AI.!IIEIDA: -Eu níio, senhor ; 
V. Ex:. é que julga que i>to lhe convem. 

O S1t. I'EIXúTO Df; .AzE\'EDO: -En bem sei o ciue o 
11ohre cl.epu,ado está fazendo. 

O StL D•lLPHr~o DE AL>IEIDA: -Se diz isto com al
guma intenção, peço-lhe que a declare francamente. 

. O Sn. PEIXOTO DE AzF.I' EDO : - A intençiio é que o 
Itobrcdeputado e>t:í. fazendo serviços a quem me guerrb. 

. O Sn. DELPHINO CE ALototiD.I:- Está completamente 
engaqado. . · 

O S11. PEIXOTo DB Azzvsmo. - O nob1·e depnt',;do jt, 
f~1·ejou que o simple' facto de ser meu inimigo o. pre
sldente .... - . 

O Sn. DELPIIlNO DE AtotEwA .-Rcpillo a insinuaçiio: 
o nobre deputado tem provas de que sou seu amigo. 

O Sn. PEIXOTO DJ; AzEn:oo: ~ Então nii'J deve d:n· 
os npartes que está dando. · 

0 Sa· DELPliiNO DE ALMEIDA: -Estou defendendo (t 

jmtiça. 

. O Sn. I'ElXOTof' I> E AzEVEDO: - São prctenç\íes. Á. 
leviaurlade do presidente de Mato -Grosso ~e re ;ela em 
tódr;s os passos d:t ;,m vida administrativa. 

Exi&tia no commnndo do destacamento elos Dourados 
o tenente Dutra; por informações, niio sei se veridicns 
ou fal,as, que teve o preúdente, foi qu!l' demittio este 
otliciul. Voltando para a capital da província, o Sr. A leu
castro foi infom1ado que e:;se ollieial n:co tinha feito :t 
entrega do destacamento dos Dourados com as formali
dailes do e:-tyln : por essa >imples inform:1ção, e sem mais 
averiguações, dirigia ao Sr. Dutra um offido o mais. 
a~pern possível, em que dizitt que '"o niio mand>tva 
prcnrlet· , c-omo devia,era e!ll, consideruçiio de ter acabado 
de commnndm· mtuclle de, tacumento , para o quul lhe or
dcnav" que voltasse tttim de entrega-lo convenientemente. · 

Alguem disse ao Sr. Alenc>tstro que o St·. D~ttra iria 
fazer barulho no;; Dourados, e que convinha evitar um. 
couflicto entre clle e () communclante do p:mtu. l) pre
sidente· entüo mandou chamar o tenente, e lhe pedio a 
retirada do ofticio que lhe havia enviado, o que se etl'ec
tnotl! .fá vê á camara que, ou o pi·esidente proce'dett · 
oom leviandade quando mandou aquelle ofticio ao te
nente Dutra, ou ·uma ha•tneza a toda a pt'OI'a quandv 
pe:lio ·lhe a entreg<t do mesmo oflicio. .F. 

Senhores, o meu discurso eotá ~runcado por _tal ma
neira com os apartes, ·,1ue não posso seguir a oràem que 
me tinha proposto. 
. Direi todavia mais alguma cousa. Sttbendo -se que a 

ofticialirludc do 2' batalhrco que alli está e>tacionado era 
favorave~ á minh~ canclidat.ura_, o. chefe de l>olicia' f?i .' 
logo pedtr ao preHdentedaprovmcra que mandasse reti
rar aquelle batalh i'ío da capital porque estava insubor
dinado a tal ponto que ·elte chefe ele polida nlio podin 
responder peln. segurança publica. , . · 

Felizmente o preúdente não se resolveu a procede!" 
de~tn. m aneira, porque a 1 mpren,>·" dis~-e que se o chefe 
de policia não tivesse a necessaria Coragem p·ara se . 
responsabilisot· pela segúrança publica, passasse a ju
risdicçiio ao delegado de polkia. Entiio provocou-se · 
uma questão entre ó chefe de ,. policia e as redgcções da 
Ve_rõade e da ImpreiJ.sa, e até os proprios otliciaes des1.e 
batalhiio envolvêrão-se em semelhante qtrestüo, por 
j ulgarem- se offendidos pela expoaiçãó feita pelo chefe 
de policia, de que o eorpo eetnxa insnbordinttdo: 
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Trouc'<c este facto para prov:>.r A .case. que baata s6 
Jlei!SCor· &e que taes ou tac:s individuo• •iio favor&v~ á. 
minha. reclciçii.o psra. oe proceder contra elles. 

O SJ:. Duut!'lo n Al.x~:~n.\ : .....:Isto é muita. ente
cedeDe.ia. ·· 

O Sr.. P&IXOTO nE AzeVEDO :-Pau que o meu eQUega 
ha <le ~tar o. d!lr-me eeteG apartes banae5, permitta
me a expreosiío! "Como julga que é multa. anteoedenci.a, 
quando entretanto o meu collega tr ohslha ha aegnra
mente ttm anno par~ a sua J:eele!çüo ? 

O Sa. DELPBI!'Io ne Ar.:o:etn,,: - E•tõ. enganauo; e o 
que tinha isso para. a questão! 

O Sa. P.Dxaro nz !'nvEJ>O :-Seohore~, termino s.qui 
as obsonaç<ses qne tillha a f~er em relação !lO pre•í
d~nte da minha provmcia. Espero q~e o llQ\'et'nO con
~ldere_ e pe~ os· fa~tqs que aprc:;cntet, que os procure 
lni!Agar, e que dehbere CO!Jl() entender de interesse pu
bliM, na certeza <!e qne qll!llquex- insistenci:i p6de tra
zer alguma COMeqlWiei" g.--a..-epar-.1 a ininhap110vincia.. 

os ... ftfA.RTlSHO c .. liiUS:- Pe~s a. Dcos que o Sr. 
minist.-o. da j~tiça tenho. conhecimento delle •• 

O Se..· DEnar..a "" Ál.JrEin .. : -Po;• eu estou tmn
IJ.Uillo a respeito do •oc•go publico do. pravincia. 

O Sa. S•i.nso C.t."U.LC.L'!TI:- Consta que o Sr. Alen
castto é muito imparcial. 

O SR. PuxOTO :Ds Az~~El>O : - Peço a Deos que o 
Sr. Al;ncaatto oeja pre:;identc da pro'<incia de PerllAm
buco pua qtte o DObre deputado o conheça bem. 

O Sa. Sn.YINO CA,.~t.<:-<IIT<:- E•tou conveueido quo 
í=u-ia b?a administração. · · 

O Sa. PEn:oTO D.\ .AzEvEDO: - Sr. presidente, o go
verno tem empregado todos os esforços para con.eguir 
colonos; m.aS aCho qus o governo tem-r.e esauecid.o 
de uma ~utilicla.de de colonos 'l.ue seria m:lis Ütjl do 
que aquellas que se querem introduzir n~ paiz; 

Senliores, na millha -provmcia ha. 60,000 bidio.~, por 
eomoquenoi.a 60,000 oolonos, ror consequet~cia 60,000 
brsços a aproveitar. Eu aproveitarei a ~iilo p.ar.1 
perguntar quaes l!iio as providenciu tollladas para 
que se civUI&em ·esses indios, pan cateehisa-Jos, psra 
utilisar sew braços: sabe a =a qn&ntos contos 
de réis vüo para a C3tech~ dos indios do. . mitlba 
proviDcia! Quatro oollto& deréb; OCJ,natro contos de r•i• 
é qnantio. slúiiciente para catP.ebtsar 60,000 i.ndio• ! 
Por ~ne raziio niio ha de o g~o faiel- WWL tentativa, 

. dist.rabindo uma parcelle. das 'iUnDtiu enqrm~ qtte 5e 
, gastiio .colll a in:r.,dneçiio de colonos, afim de empre· 
, ga.-la na. cateehese dos inclios da miDh.a pi'Omcia, 
e ver se ehllllla,. niío. digo que todos, mas uma ptlrte 

. dellee. pva o gremio di eivüieaçii.o! 
Senhores, os propr!o1 pa<lres quo r c ,mlllldiio para s. 

provinoill de .ll!.iiw-GroS!o, para roNm emprogados na 
.eatoeheec nilo ec ~nla ·quc viío procw11r o aldeamento 
daquellcs Sndi<>5 quenilo catito civll!udos, Dao; ViiO para 
P! J?<ime!ro• aldCnmcntos, cujos hAbit!lntea i6. sito por 
:tMim ciliar Bruileiros, já. se nchiio civilàallos. Pua 
os aldoomenws doa indi011 eabnça.ea e outro. n.to vai um 
Jllldre, vilo todos pan. o do Bom-Con.selho,porquo é junto 
á. freguez.ia de Albnquerque, )'Otqus é ãlàe~UJ~ento de 
Jndios domesticados, i• eivili&aAlos. 

Eu-julgo, Sr. presidente, que temes dons mcios a 
emp:.gu para a ca.tcehese e civiliaaçüo dos indios ue. 
minha prO>Íllcia : ou a !~ con-.enielltemeJ~.te empre
gado. ' em ,-;olencl.a, ou ~s meios persuasivos·. Mas para 
,. proviDcia de Mato-Grost!O ~ pude con~ a crea
ção de' um rorpo, como lledi o llll!Ío passado, para a 
:;ua..-nição do rer<..iio, tenao-:re em vista. sempre a ea.
teehese _dos indíos : como, pois, 'posso' ter esperançll 
de que o governo disiTaia 100 ou 200:000/1 para a ca
toclie.e e· cinlisa.çil9 c!essea mi.seros ? 

Eu peço ac> nobre ministro elo impei.Ío que dediqoe 
duas horas Je &t~çio á. minha pt11-rincia, que empre
gue a sul solicitude na" utcc.he:;e do. iDõios, e tàl.vez 
~ colher reSU:tados mais l"&lltajosos do que eom a 
íntrodueçll() de colollOs europeus. (Apoiadot.) Oa colonos 
indi05 acblio-se aclimatadO! ; tem amor ao sólo. Dirão 
que sao illdolentes ; mas se o siio l porqtte vivem no es
tado primitiro, p orque nÍ!lgne:~> 1\tes pmpomons. tra.
balho, porque niio se lbts creio moentivos. 
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Nem s~o os úades"cnpuehinb os que t~ ido para 
Maw-Grosso os m&iJ pr~rios pata •erem em~~ 
na. e&~ do& indioS. Vou refetir um f:~etl). ~ 
commandanta da 'frollteira do. Baixo-Para.guAy,. pude · 
conseguir aldeal' os !ndios GnayCIII'ds; commnniqilei l 
preeidé:lcia esta circumstancia, nomoon-•a um deStaea
m!!II!.O, mondou-te um padre. Quer ,.. c~~~ 
pox-que este sldeamento fieon de nenhum c.!feiW! Eu 
vou referi-lo. O pAdre comprou a <ima {:unilia de iD
c!ios um& arara ; no dia oegulcte o indio !oi. dizer ao 
padre que ulio q,ueria m:ili vender :;eu pasllll.ro, porque 
seu filho o exigia; o padre negou-se a fazer a àévo1ução, 
e declaron ter srme.s e mnniçües })Dl'S. mSDC!ar espiD
::~ ~quell:s que uii.o ÍIMCDl d~is & setOS ~-

0 resn!tado foi que no dia segnmte o padre a.ehon-se 
só com o ile<tacamento c !;eU commandante, SOlO um 
indio ; mnll:ere!!, homens, ""lluis e cri.cw('<lS desappsre
eêri<o, e até hoje ainda ulio se pôde co~>'>~ o · aldea
m ento desses sel.vagena. Se o governo quer saber desses 
factos , procute-os na ge;:r:eta.ria do in:.pe..-io, qne talvez; 
encolltre aisuma. noticia a ~speito. 

Ora, se tívermo& desses padies p>U"& outro a.ldea!~;'en
N , n ão temos_ esperança <!e q,ue se possa cousegmr a. 
a.techese. . 

Sr. presidente, eu tinha e to:nbo muito que tratar & 
• respeito da pro~inciel de Mato-C'..rosso; t.lnha.~esritO'al~ 

gnntM obser.nçõas " ·fazer em relnçr.o ~~.e OTço.mento elo 
imperio 1 mas a boro e&tó. muiti>oimo u.di.nntwlo., eu 
comecei a fallar quasi ás tres h or ttS; por consequeneia, 
limito-mo por hoje ao que está. dito. 

A discms~o .fica adiada pela hora. 
Dada a ordem do dia, le·vanta-~-e a sessiío ás tres 

horas e meia do. tarde. 

s~ssào C!Jn li de Junllo. 

rii 'I:SIDE!itH DO ~a. CO:<DB I>!'. B.LE'PE~"DY . 

Sll1tliiA.NO·-~Ptdi•~le.-Prttl11~!1o r!.o brig<Z<ieiN:d, J. 
J>ei.l:oto.-Naturalio<J<;t••·-Lotlri.u,-0rd3m iQ diA. 
- Reforma eleitoral. Votaf/lO.-Orfamt nto_do ij!IJNria. 
DiJcurJor dos Srt. S<i e AlbuqutrqU< e JAilídfiiAo 
Campot. · ·. __ ... 

A"s oll%c boru damiUihiia, fclta ach amada1 ach~o-&e 
~sentes o e Srs. conde de Bll81l~ndy-, Peraua t:in!-0, 
Cãnaido Mcucies, Gon~ves da Sil•a, S..Ues, CllSllll.lro 
Msdurtira, Maehwlo, B~ta.s, Lima c Silva, Salllpaio 
V"Willll, Pinto d.o Mendonça, VIllcla T11-.a~, bariü> do 
Bom-Jardim, !Ianillho Campos, To'bia !!- Leite, SE. e 
.Albuquerque, S!lvino Cavalcanti, Belfort, Calheiros, 
Pacbêco, Landuipho, Tei%cira Soares, l\!ÚlOOI Feman· 
de•, Costel Pillto, Mendaa ela. Costa, Abell!rdo de Brito, 
BaptiltaMont.ciro, bariio doPorto-.A:lcgre, Pac!a S1111toa, 
Diogo Velho, Alc~~:~tara Maehttdo, Ga,-ião 'Peixoto, 
Ch4gu deAl1dnide, Montei>o de&rros, IA:ccgo, Souza 
Leao, Dulii"UI :Brnndilo, Pederneiras, Di~ V!_C:.:a, Fr:Lil
cisoo Ca!!!pos, Crw: hta.chado, Ta\'!lle& de ••fel)o, Car-· 
r~o , Moura Coeta.,ol'*.oto de .Azevedo_, Homnqu~ a. ... 
Almeida, bari!o de"Jhmangna~, Gare1a de Aliile•da, 
Cyrillo, João Paulo.!. A.n_ujo Jorge, P&ttl~ Fo~, 
.CCrqueir:l Leite, F. Veta.\"tanot Coelho de Castro, vts
.conde.deCm:naragibo, Araujo Lima, Domingnes. Sil~a. 
e BBl"bosa da CU%ib:.. 

CoJnparccendÓ deJKiis "" Sn . Nebias, !'inio de Cam
pos, Pe<l:ro Moniz T ebteira Junior, b a:rã.o de ~auá, 
~aes B>Ureto e A.lx,;eida Pereira, abre-~e a sess~~ ás 
·ebe horM e mn quarto. 
· · 'toml'sreeem depois de n.bert~ "_.essio os Srs, Del
phirlo ue Almeida, P aranbos, ~@O de l\facedo, ~"'

. 1'-lStO Chav~, Ferxumde.s ds Cunha., Franeo de~tda, 
BeliLano Gomes de Souza, Paranaguã, Rocha F :anco, 
Luiz Ca~los, Cunha Matto~ ! ~a:.~a, R<:J:O llan"?•• 
Pereira Fr-..nco, Aug:lSto de Olhera, Pedreira, Ferm.""l1. 
de Aituiar, Jacil:lt.bo de !liendol!ça, Aguis.r • Bmos, 
Ca.stell~Br!l!lco, Fausto de A~1ar, De~taS, T oscallt 

_ Bar.reto, .JaqtWibe, Paulin~ de l:>OUZa,_ V"lria~,Âilgas'm 
Corr.~ B=iques e Bnmdilo. 

14 
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Faltiio com p:lrticip~ ~ Sl:s. Sar:ü~a, Çu.'>h~ F i-
gueiredo e A:liayde. ' · 

E"lid!l e a.pproV&th & :a.cta .a &~~tc..:-edecte. 
O Sa. 1• SEc•n.uJo di. e= ta do sec;uintc 

. Um . omcio do :::lilliEterio do impcrio ' info~man<lc 
ácerca da pretenÇiio ue Jos4 Riceiro Soar~s d~ l~coha. 
porteiro da f:l.culdadc de med.i~ma da Ba.hia, o qu~! 
requer augmnnto de ;oen'.:i:DCDtos. -.A qncm f e~ " re
quisiçüo. 
·.Outro do mesmo minísterlo, t::-n..nstni~tinUo a eori~~ 
do decreto pelo aua.I S • .li. o lm~r:tdor h~uvo por ~m 
coDccder a Pedro José Cnr<iaso a p<lnsâO .um-ç:ll de 
400R· - A' .:o=i..<s:io de pens<les c or.ic::.:~~i,.. 

O:ltrv do me.smo nl.inis~rio, com a infonm.:~:tto õ.o 
prefi.icnw da provlJlcin rcsp<'.ctiva, ellvi:Uldo o rcqllcri
=to da. companhb. Jacuhy da uavcg~o l!uvi:ú n 
,.nJ?Or, na j>l'OVmcia de S.l'cdro do Stü, pediodo lllU at: · 
:x.Wo suf!lclCilte p:Lr!!. a. de~obstmc;;õ.o do rio Y ncc~cahy. 
- A' ~ommiss:to d: {ucnda. 

Ot1tro d-:> m ilt'mo m.inistttio, eomm=icando <jUC ·o 
goyemo imperial fie:; inteirado de ter \lStllo c-=ara ap· 
P"9''"do a elelçio de eleitores a que $e procedeu ultima· 
:t:Jenre ns paroch\3. da barn do NatUbo, perte:ncontc ao 
<!' clistricto eleitor:U da província d!ll>a.rahybn.-Intci-
u<la. . 

Outro do ::Ue.!mo minislerio, commúnic:mdo qnc o 
go>erno imp.<ri:ll lica. inteired.o de ter est..'l. ~m:ua Rn

. "nllsdo a eleiçii.o do• quatro eleitores d3 {ro~c!'ia de 
!g:t:~rassú, per~centc "' 3' di.•tricto elcitar:u da pro
,·incia de Perna::nburo, Frwcisco Xa'licr de Andrade 
J1lllior, Antonio ~inrtins da .Assumpç:lo, Pedro Geles. 
tino de Souza Pimentel, e Serl!io Clcmcntino Souto-
1\hyor.- lnteirad.tt. · 

Outro do l' secretario do senado, participnndÓ qne o 
mesmo ~o adaptou, e vai dirigir á sswcçâo iJnpcrial, 
~ !e-<olu~o appro,·ando a pcnsiio nllllual dt! 600S cbn
cedida a D • .Henriqu~ta Esmeria Nabuco c Carne~~.- . 
Inteiraà.'l. · · ---· 

U!n:j;,querimmto de Ant.onio Pcrcirn de ~bgalhllcs , 
~·. que !e :ome em conf>idern~:io o seu rcqucri
m~:o· ' á~~ntlll~ -em Agosto do armo passado.
A' ca,nuuss~o " q ac-.n csti affecto c..;te !!Cgocio. 

<:r-..tro de José Lu.dgeto <h Silveira Gatto, pra:.icantc 
por..elro àa o.àmmistração ger:U dos eorreic.s dn pro
vkcia do MillM-Geracs, pedi.'ldo augmouto ,Jc oràc
n:.do.-A' co=issüa de p-ões c ordonados. 
Dou~ de Jo!é !lfa.ria da Silva Lisbo:1 2 JII>lnool ViairP. 

ds. Rocha, pedindo disp<ln~a do laJ!SO de tcm]>O para se 
pod~em nat':ll':ilisa~ cidadãos br:~Zileiros.-A ' eommis
siio de con•titnição. 

• ..outro de Francisêo X:>.vicr de SotõZ.'\ t:outinho, nc
dindo :;e,: adtnittido <:.)Ino ofJici:U 'da sccrotaria dcS:01 
Cllm&T:l.-A' conunissíío de pulici~. 

Pta:1'J:~~~O 110 DR.IGAD:C-·.~~ J~ J'Cn.:,G1'0.. 

L;;.. ll<l, c <l approvado sem debatl,'ô :~e;;;ninte I>=cr : 
· < A comml!sio de marinhà. e gnerra, a. qncr.; foi pre

s!!Ilte o roqncri_,to do brigadairo Antonio José l'ci
,;oto, qat ptde e esta augusta counato. quo oo lhc 
m:wcic pagar o soldo corresi'Ondcnte ao po•to em 
que fíll'll re!o=do, precin, para poder d3I seu parecer, 
g,ue pelo _:xú:W.terio â.a S"=a ~c pe<;üa ao go•c.Ill_o ~ 
wfotma<;Ws de que or(:CC. . . ·. ::•-. 

< Pa-ro d!1 camnra dos deputados, em ll de J11lbó de · 
J.f360.- J enti110 Lamego Colt<J.- L. A. ela Cunha MauoJ. 
- Amonio Prixol.o k A;n-,Jo. > 

:<A."tlm..UISA.ÇÕE5~ 

Lê·SS', j 11lg~-se objecta de delibera~&-:> c vai a i1u• 
l'riinil' para entrar ""' orocm d~ t:-nbalhos, o projcct~ 

-;,_OOm que eóllclne o l!egllinte pu=: 
~ A ~ssuo de cm:stitlúçlio c poderes, t!:tldo eu-

mi;ln.do o requerimento dosubdito porlu~rUCZ José ltfaria 
de Olivcin, resideil.te n~ provinci:J. do .&io de .Ianciro. 
o qual pede dispensa elo !.nps<> de tempo qnellwf:Uta.e<.
pcrar p.-.n poder '!'luercr ca:tl de e~d.:i.o brazfic~ro, 
enteJt.ie que o .upplicante está. no caso çc s~r o.ttcndi.io, 
do conf.;mnida.dc com os precedente• est abelecidos PQr 
~ta. uugust.u. c:a.tDura; e por issQ 'J!fctet."C tt ~co•uiutc re-
sol u';ilo : · 

C' A !Lco~~mbléa geral legislativa 're'JOl\'e~ 
( ArL. l. • O :;to..,·crno fica ~utorisado a man<J:'..l" l':.ts~.1~· 

c~nu <lc naturalhnçiio •b cidaoliío br:uiJeiro :lO subdito 
portn~;ucz J o,.J )f:tri." de Oliveira, residente "" prc-
"illcia ào Rio !!? .~anciro. _ . . • 

c: .Arr.~ 2. • 11 l~l•O l 't:lT:L tal flr:) r~· .. ogacl~ l\S d~p05.! · 
çõe• el!l contr'J.rio. 

~ Pn':'l) d:\. <!~\,'n:\tâ. ..!o.--. d~rut.'\dO!, l O à~ JuU:o C.~ 
1860.- /. J~ Tei;z;;c:Ta Ju.nior.-Viuc:a Tar:c.re.t. > 

Lôm-~, sã.o igualmente julgados ~bject.os dcdcliber~
çiio, c vno n ÍIUiJrin:lir para entrar t>n ordem dos tr!l.ba· 
lho>, os seguiutcs rrojcctos' 

• A a:.scrubM., geral r"'ohe.: 
• Artigo Ullico. Fic~o eoncOOidas duas 1otcrins, que 

se c:<tr.lliirliii nc;t~ côrtc, collformc o .. pl:mo adopt<~.ào, 
em favor das obras .lo. i~cj:J. m:ttriz da ,'i!JA do Bomfun, 
nn provh1cia de !lfums-Ger=. 

< Pnç.' do. ~nmnrn, lO de Julho de 1~00.-F. de Paula 
Snnlos. , · 

• A !15scmblé:t . iemi resolve: 
c. Arti'go unico. Fica oonceUhla uilln lotcrin) quo s~ 

e:<tr:.bír:l. ne>tll curte, c~nformc o plano !ldoptado, em. 
favor das obra• do. Í)::reJa m:ttriz da. !rcguezi:. de S:m · 
t o Amnro, ua pro•·me•a. de 1\Iinas-Gcraes. 

c Paço d~ camnrn, 10 de Julho de ~860: - F. a.~ 
l'au1o Sa!tt~•. > · 

PRIMEffiA PARTE DA ORDEli .. DO DIA. 

REFOJtlJA .J;LJ;l'tO&A.L. 

Entra em nova di&cus•lio o artigo :~ddít.ivo dos Srs. 
Franco de Almeida c outros, cuja xoto.ção !\cára em-
patada na. scsião antecedente. . 

Vem :1. mesa, ó lidn e apoiada a seguinte cmeuda: 
• Onde di~ . -Os membros d~ cam!.ra dos derutados 

c da.' ss=bléo.• J:ITOVÍJ>ciaos- ace..eac<!Dte-sc:- c d'> 
senado, que não furem empregado• puhlicos :no cli~ de 
sua eloiçiio. .. . . 

~ A's t!l>ccpçi)cs designadas em o clito :n't•go acc1~s-· 
cl)llte-ec o .~.gubtc: · 

• O o.rccbi~po c os bispos; 
• O commtlndllnto superior da guarda naciou!tl d~ 

côrtc ; 
c Os lug= ci• is c ceclesi.!lsticos de eon=o c pro·-: 

po•t.'l. i . . • 
< 0 ajuà.antc·geJ>Cral ao C>;er~lto; 
< O ofllcial maior da secretaria do thesocro publico. 
< .M:crcscCDUI·!C finalmente o seguinl.tl: Os dq>u-

tados que ex.crcorcm fnncçóe• publicas assnlariaJns no 
m<nllCDto de sua el~içá" níio podotuo ~cr nome'ldos , 
salvos o• casos acima pre'listos e excer:~uadós, ~i<> 
por prorooç.i\o re~, em. vil:wrle das lCls q,:~e a pe!
mittil:=.- 1. J. Pachtco." 

.o Sa. l\Lulrl~&o (~A.."fPDS (PCla ordem): - Sr, prcsr .. 
dente o noS!o regime:>~ se' ~ ccm.~Ucado pot tat 
fórrrd, que eu nio tenho rol:lleclio l!ell.~O ~eoonet a 
V. Ex. pa~ qne me escl~~. pela e~enma que tem 
dos trabalhos da .,.,;a, e pelo Conhecune%ltO que possue 
do mesmo -regimeJ>to. • 

,Desejava quo V. Ex. ale dissesse se t:~ta ~~ 
se podem ~ittir cmendM: As que estilO off~d:ts 
não me dc..<agrad>lo; = q= que V. E~ e:q>~c:JSse 
o regimento, e.n<lS dcc!a=:?.Ssc se .e~ ~di.se:l'lsao em. 
co~Qqu~ o.e emr>ate ~o ~WniSSlVCI.! c=cl:l.s. 

O Sa. C a« l>ht11oU>Q:- Creio que nH.o. 
o Sn. !tf.\P.TI~llQ c .• ~:-Eu ignoro, po:qne FQt:.CQ 
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sei do nosso. reg;men-.o, -<J.Ue est& dillicillitno de ser 
bem estnd4do. 

O S!L PI!.ESmE~"rE' -Entendo que podem ser :>dmit~ 
ti <las e=das, porque o :?.rt. 1611 do regimento diz·, 
< Ifuven'l':' etepate em qtrs.lqll<!r dllS duas ptim~ir!\s 
yota~<>es, 1sto é, quando a vot~ç~o se faz ~ymb~c;. oll 
nomin!ll.mente, iieará a ma teria ailiaW. para se discutir 
novamente em Ot~.'To dia: c se houver S::gnnilo =pate 
ficará. n rna.teria ~jeitada. ~ ' 

O Sll. CP.rrt MACHADo (pelA ordem.): --'- Sr. presi- . 
dente, eu acho que a duvida olferecíds. pelo mL-u hon·· 
rad<> -o.mig~ e collega, deputaac pelo P..io de J :uwiro, 
m~rcM'lnUltope<o. (Apoiado: .) . 

O regimE!!>. to é muito vredso a respeito desta ài.sous
são, por~ue o regimento diz que a matetia empstada 
fi=i adiada e será. nav<tnlente dlscuti<la, e que se a 
~:>teria adiada fõr tk novo empat!l.<ill, entende-se re
)Cltad ... 

Pergunto: se pod<md~ off~er emendas que Oll 
sej iio suppressi vas de 1llllll. on oc.tra porte da mnteri:J. 
l>.di'ldn., 011 se destinem a mellior ec.unciaçii.o do pensa~ 
m.et~to ds m:.terla adiada, p6ile-s<! tllmbcm offert'l!e( 
emendas adilitivas sobre mnteno. nova e ttiio :tdiada; 
vota-se~ro·caso on discute· se oobr~ a mataria wüa.dn? 
Seguramente que não (apaõados): é 1llll"' di5c=íioesm 
cspccialis.'!ima.~ ·. 

Repcti a phr"'e ma'eria adiada. p<1ra. melhor fazer. so
breslili.ir o meu peus.a.mento. 

Creio pois 'l..nc, off'ere=clo-~e CS&:lS craenà~, tere
mos de di5CU.til' não uma ma teria ·aài!l.ch, e sofl'rer:í. o · 
projecto nma nova e 4' discussiio dillerente 'clliquell:t 
que o regimento só permii1e M caso especial de 'lml 
objecto -adiado por -votaçtio, llllioo qu.c tem (1 pti~ilagio 
da 4• discnsss«.>. 

E' preciso que 11~ C<lmpenett<!lnos b= do <"-;pi.rito 
da dls po&ç.iio regimental ; e51!6 espirlta repelle ·a dis
CW<S:io a~ um objecto que n:io seja o adiai!o; porque 
só por uma excepçiio se sujeitou a. = 4' diseuasão o 
que ficou adiado por Cl!lpate no. votar;ilo. (Apoiados.) 

E' est& a minha opinião: v: E1<. por6ro. decid.irli em 
sc.a sabedoria aqnill.~ qne lhe psreoer melhor. En apen!ls 
entenci não poder occultnr este men moê.o de pens:lt'; 
cnmpria-lX!e apra.oenta-la ,;. caso.. (A poiad<>s.) 

O ~a. PaESIDEt<rE : .- O regim~nto dccbra qne a 
m~teri& s~ nova discu.ss.i'lQ •••• 

O Sa. ~anz M•ca:Ano:·- A matcrio. !ldiada. 
O Sa. Pli.El'U>t:NTE: - Som duvida. Orn, o regi= to. 

Jlermittindo emendas nu. 2· e~· discll;;são, e nüo tendo 
cxpr~ssnmoote determinado (iUe no caso de que se· tr:lta 
r<iio fossem udmittidas emendas, julgo qnc ruio dcveru = excllli<W.s. Nem me parece quE a nova d.iscussiio clevu 
unicamente ,·ersnr sobre as palavrs.s do artigo que .ficou 
empste.do, porque bn. delih<n"açií" aa· remara pela qual 
se "~ <J.Ue e&Sa discussiio p6de t<>,rluga-r, e.inda me>mo so
bro parte de uma matcrio. niio comprllbenciida n~ em
]'atc, como reconhecer ti. o nobre depuUld o pelo seguinte 
J acéo que se dGu. na sess!lo J.e 13 de JuUto ele 1650: -
Voto.ndo-sc um artigo por partes, uma C:ellas .ticoc em
p:~.tadn., e lJOl'tanto alliad::. pau ser diacnti<l:t em ·outro 
dia, nos .termo• do regimento: qllac.do teve lugar a nova 
discnssüo, smcitor.-se uma <J.nest;;.o de o~den, , e então 
cleeidio- se que "nova di•cussflo devin vers~r •obre todo 
o :~rtlgo. 

Os ... P"""-Eçe (pela orlem):- Sr. presidente, >into 
divergir .di!. opiniiio do men honrado =igo qne ence
tou e& ta. q_~stão d.e ornem: COD!esso que cansoc.-me 
n. maior sorp:rea o procedimento do nobre <leputado. 
Ellc que se aeha em õpposiçíio, que too sido •empre o 
defensor dRS ga•~nti:as ~ue o regimmlt<> outorga, niio 
dev,ía 5er quGm rieue P"'hrqne a pl'llSente di.cu,~iioios.e 
liroitaõ.a·aos t<:rtllOs que tte~~o~ de indicar, dan® ·ao 
r~ento unu~ interpre~aÇlo qu~· nio se !=da nem em 
let nem em pri.xlcipio algum de boa .razão; 

Os :regbnento diz qne a me.teria empataru.. soifra uma 
llo~a dlaenssiio, e niio t~ao aesignado lizn.itcs a essa 
diõcusarw, 4 .h>r;ko·q~e ella 6Cil sujeita as regras get~s 
'l.llll o .regimmto tem pre9éCpto para os debnles em 
2• dUcussíio. Se o n.gimento JSZio quize- abrir """" 
<Ü6C'U1~0 oobrt jL IIllltetia a.diad.a, se~ linma-la 

:í. arFrov~ on repmv~ií.o da m~ria, o t<!rü. .dito; 
ma» nüo o fuenda, ~ :as Tegl'>.s g""""· E 
n-!m:o .deftria faze, pat>pie llerio. stlpJ'Úr que a malilrla 
n»o é s~aptivel de ser melhondn on completada. 

Ap...,sentando cstao emendas, nilo ti•e em. v;..to.s in· 
tttilit~r a pcnssmcuto qne se Jlflres<:ntou nesta c:u;a; A 
minha opiniã(J ~ de incom~Hll.d-ades e de em
pregDõ conferidos· ao• =bros das nossas camaras é 
:mngu e conhecida de todas, porque os mens <llilenrsos 
~ impresso~. Recon:b.eço, pOrém, que a lU! opção dll 
medida n;lo dev~ ""' precipitada; niio de\' e· ser oo::re
trula, a ponto de oiio serem admWidn.s emendas que 1t 
completem. · 

O :>n. l\IARTll"llo CAMPOS: -O nobre depc.tado tem a 
3' discn>s~o par:1 mcllior:~.r a idéa. 

O Sa •. PACEBCO:- Por isso offereci emendu; mM so 
V. E.,.. entende <J.Ue c .regi.metlto 8.o niio pemütte, 
nõ:o me d=.i por molestado. N'iio "" retüo espontane!l.• 
mente, porqne niio Cj.-uero su.n~cionar :1 interpretação qc.e 
o meu .honro.do anngo ::tcabou de enunciar com estrs-
ltlieza da minh-a po.\'te. . . ~ 

O So.. F. Oc-u • .,,.,.o, lell'la o o.rt.igo <k. ~=to, 
íaz o.lsunus ab . ..,...,.ações tendeD.tc• a mostrar· que ui~> 
se podem ..dmitti.r emen.US na di.scuasüo excepciolznJ. 
de um !l.rtigo empatado. As emenda.s consignii.o ma.tena 
nova, c :1 aiscus•:W é privilcgio.da para o .s&Ul)l.pl;o que 
diviJio os votos cb =a. 

O Sft. Pn•stJOe,.fi::-'- Já emitti- a mlllha. opinião, 
dccl:!.rando que »5o !a.tCOldo o regíme.nto reotric~ .al
guma na nova discussuo das roaterins empnt:l.<hs, en- • 
tendi1r estar ella sujei~!!. ás regr:\S estabclecid&s _para ns 
dio~sões ~m gero}; e, por ooosegninte, podliit>· . ser 
apresentad:tS emend!IS se o empate tivesse lngar na ·2• 
ou 3' diS<:Ussão. · 

A~sim, pois,_ julguei nilo d~·er dei~ de receb~ s 
emenda do Sr. Pache(X), 

OSr.Almeida Pereira (mtní$lro<lo impcrío~!
St. presidente, a honrada oppo•içiio procc.roa. desfocar 
~uesi:M do ponto em que fui hoiltem rosta)l2!_e. ca-. 
mara dos: Sra. depntwõs. A honrada , oppcSJ.çao, q:oe 
via a gabineea nõto fazer ·que.stiie da emen<k ~a.~ 
t~ção lieou empatada, julgan que o minis~<)J:irlho. 
SQffrido um éch.ac. ' ··r. · 

o Sll. 1\r~l!.TI:'IU() c .• )IPOS: - Nii.O :I. Filiado. 
o Sa Ml!'IWrso DO· r .. ~Eato: - Assi!Il o declarou lt 

1tourad.n opposição pelo seu orgiio llJl. imprensa ••••• 

O So.. MAunuo C.ua><ls;- Niioapoiado. 
0 Sn. Jl!n."tSTnO DO l>IPE!liO : - .... clizendl) que 09 

rn i.oistros tiohi<o sidQ ab<l!ldo.nndos pela m.o.ioria dest<t. 
cnmarn. · ~ 

Colloq ue n. oppo>siç~o n qnest~o no temno em que 
qui•~~, que o govcmo na o p<ic!e dei:t:.T de &eciú·~t. 
nesse terreno. 

O Sn. Cnrz ,MAc!l.lD'J: - A questi'io nó o é minl•te
tio..L (Apoi<l<i<>•.) 

(H a diL:~rsDs rJutros.j,i/iet.) · 
O S11. :Mr.<•sno ~u~' - Qti:u:.do pO.::. primeira. 

·;_ez ~u ti"l"e s !ronm iltf dirigi~ a pnla,-ra á eo.:nar:& so
bre a r<:f~rxna eleitoral, íni muito explicito ácerca do 
pensamento do gabinete. Declarei q11e ~iderava esta 
medida muito conveniente~ multo nccessariu; c ex.puz 
as xazõ~s gue tinha o gabinete para a.ss:.m pw;-ar. 
(Apoiad.os.) • , _. , . 
)~~~~s de eu ter ÍI!Ito essa. !le~lttraç"o, cep01s d. e ter 
~U!iro o pen.Amento do gabineti>, d~is de ;.e ha-. 
verêm let"~truio vnrios denntados da msioria p::tta. sns .. 
ter.ta.r· .. opiniüo da r;a.binlf.~, ainds.?. ifl=tre OJ>!'O"'Í~o 
cntend.ec. que podia dizer perante o P""". qu.e ,..., sabia 
qnal era a opini<lo do gabinete: ~ Ainda a illn>\re op
posic;íi~ procm:ou wer. ·= que o winisterlo acha.a-•e 
em abondcno pa ca:n:l1'3, porque não ba'1~ roembros. 
da maioria q_ue snEilillltassem as suas id~!! Qt>~ 
vezes !l.CCUSII. os ~st!.'Os por n~ virem tcdos ôS dillS 
â trib!tc.s. defender sUll• i~, d.eiian.do essa tlaefa ao~ .-;:. 
seus ami~. (A~óado<.) .. . . 

Ko I1)elO <l•ssas c®traclleçües ~ qne se oci>s. s. h~
~nda ~i\)iio, :üio desamD'la, ella procnra lanÇ$1' lll!<o 
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do todti li! tactieas, ainda àJts mais diaplu~.nas c tr8lls
p~te!i {c>po~•), • agora, depois . ao ter cantado 
triamJ!ho, depoia du ter soJemn;Saao as 5l1a& glorias, 
...-cm dizer-nO$: c N""ao COD5id.eraJIIoe isto oomo um ichu: 
dado 110 gabmete l • 

C.mnl'I'! que a hOllt"llda o~o colloqne n questão 
n_o "!11 verdadeiro te=o : ot. & adopçio desta mr:dida 
·~~e& '? abandono do gabi:Jete, on niio: se a OP!"'
nçv.o cans1deta a a.p..Pl'ovação da medida eo. mo o aban · 
do;~no do gabinete pela mruoria da esman, eu actito-a 
n~ ttlrreno- meu nome e em nome de meus hon· 
rados ccllegas. (Apoi<zdo.r.) 

O Su. LA~"D1!tPuo :.,.-Faz qucstiío de gabinete? 

O Sa. Mll'ôi,Tao 1>o J,.,.,;,uo : .:._ Eu a sccito, repito, 
no tcrre:JO en> qne os ~ores a qui= collocv ; seja 
frllllca a honradA oppos•ção pcrl!llte a cam:u-a, e declare 
se faz; disto ou n:ro quest~o. 

O Sa. L..m>uU"ao :- Dccla:e V. F.x. se faz. ou r:ii.o 
disto questiio Jc gabinete. 

O Sa. Mt:usnu) no 'L'fl'Eino :-Niio tenb.o <J.Ue íaz~r 
· nenhuma outra declaração oenõo qne aceito a qusstão 
no temlllo em quo n honrada opposiçiio a. colloca::. O 
q~e de~~ejo .á 'lua o pai: fique sabendo que nõ.o é uma 
";lnorl~ >nSJgnifi~te pelo uumero 'luem ba de criar 
difi!enldadcs ao go.bmete. (Apoiados c Gpfll'"lt•.) 

E' Wo o que de~o fique hem registrado ; n ilo quero 
q)le a honrado. oppos>~i!o apreg~ que· se acha em maio
~~a nesta camara, e que o g&bmete esd: abandonado, 
qllllndo a oppot.içio niiocontaseniomeiaduzia de ' 'otos. 

{H c alguns apartes. ) 

Sr. presidente; eu c os meus nobres collcgu havia
moa votado contra a meaida qne •c acha em di6ota&iio 
~--que anteru!omos que a nóo como :niniatros corte ~ 
âe':r de n<io fqermos uma coniis•iio tacite que d..Sai-

'·' · m~ a ;amara dos Srs. deputados. (Apoiaà<» e nao 
apoirulru., 

Como núJÜ5tros, podemos de<:larar alto e bom som, 
ao par~onto c ao ~z, que 11iío temos enco11ttacjo 
uesta ~ o menor obstacwo dll parte dos nobre dé
p~tà!I06__por pretellça& para si. Como mirústrOJI, pois, 
liW) cla~s votar por ess11. medida. 

o s ... ~llt.~Bo:-v. Ex. foi quem disse que os 
deputado• doa circnJos vinh:io com u lllgibeir36 cheias 
aé prewr.çi)es parti<:ulares. 

., ' O Sa.1tlmnao no In"ltlo: - V. E:z:. esti engiUUiiL>. 
A ~posição tem lsnç11do mão desse meio; tem prot"O
radõ te~ as minhas pwvra.s, apezsr de eu ter de
clarado que não import:J.viio um <lesar á c-..mara. 

. 0 Sa. LUDULPBO: -Isto &gOra é fa~~taais.. 
O Sa. Mm1sno DO ba>EAJo:-E' íantllsia de v. E:s:. 

. que ó ~ fiiDWtioo do que eu. ' 
. O Sa. F:uJ(co DE AUIEIDA. ' - EstA <Üto em muit-o 

bom portugnez. . 
O ~~· !1mu>n4> 1>0 h!Pnro :-Está cngt~~ado: l~a o 

meu IUICIIr!O, & Vl!':á. que eu, combatendo o qtte ha\'io. 
dlto_o pOlll'ado depntn?~ por Ca~Frio1 qumdo citou 
a op111iio do Sr. ex-muustro da -faZenda, tr~ ele op-

, lhe o cjoe dissera o me6!21o Si. e:.:-mini..-tro, em re
i lei do5 circuJ.os. ){,. dec:latcl, depois de ha\-er 

, ·que nióo .. v& a pate:roidade · daquellaspal&uas 
(Apoi<>do•.) · • 

Se os nobres deputados lmm o meu discurso, n~o 
me hio de fazer tal :~ecusaç>;.o. 

O Sa. !":IUllco o& AI.xl.:xoA.: - Ha.-romos de cit&T-lhe 
as suas pal.amu;. · • 

O SL Mnnftllo I>O bnat<l: - N;oJ hão de citar,t>a
la1raa minhas :leSse sentido. 

O Si. lltuT1no C.urPOS : - Estio squi. (.tfoltra 
11m ~.2:m~plar do I ;;MJOI do Commtrcio.) 

O Sa. MniiiTao 1>0 txPu.t<l ' -F :.r.-me o favor de 
!lar eNII jorul T · 

. o Sa M~a'fiii(<CI c.uor.: - Lt-a sqni, ona~ 0$111. m.ar
Oido, teoaha a bondado do lor. 

O Sa. Muuano oo I•rn1o: - Ef!c troel1o' niio se 

?e!cre - ~ parte do ~so do Sr. To!!te$-Homem qne 
~~ .· . 

Sr. preaid.e:lte, repito, n6• como ú\inisuQ, niio po
denlos deiu.r de v~tsr co11tra a emenda; porqoe o nosso 
voto, em .entido ~tra.río, poderia ser tr3du~do como 
um desar á camata ; mas nilo fazemos della questüo. 
Votamos contra, porqae ~mtcndemos qaA ao (;Rhi=te 
niío compete moralism- oa deput:l<k.s, uma ,-az qa.e, 
como se dech.rou, é ·esse o 6m dJt emeuda que se s.cha 
em eliocasõii.o. 

O S_Jt. F. Ocun.uo: -Apoilldo. 
O Sn. Ml,.ISTI\O no l»PEnJO: -Nilo entenda o, p:úz 

pot otltr& fórma. o voto do g .. binete. O UlÍllÍlltcno qui.z 
mostrar que lhe niio <:Oillpeto morafu;ar ogd~putado~. Os 
millistros decl>UOO, !olgo de -repetir, oae nunca encon
tdr!Io o mcnOl" obstaenlo d.a porte dós membros dcst:t 
cama.ra por'pretcnçües que tcnhilo para si. 

O Sa.!l1.o.ur:.uo c .. "SP()$ :·-Não é o que disoe V. E:~C. 
no se!l discurso. · 

Vozts: - Ji está respondido. 
O Ss.. M1~1sno 'oo I>~.nauo : -~las a honrlldnopJ.»· 

siçio entenucn diversamente. 
O Sa. DAsus: ~ A queotiio de melindre nunca po

dia. tomar a& propoT~s dG uma qu~tiio ele gabinete. 
O S\<. Ml!usno 1>0 !l<Pl!aro :-A honrada opposição 

niio eatenden assim. Os ministros yotá.tão contrs a 
t!meuda, niio a dillcutiriio, abMdoná.rio-a. Des~e abl!ll
dono quiz a boruudJ,opposiç!Io 11proveitnr-se p ara cantar 
trh>rnphrn;.:.. •· 

O Sn. !tlAllTlsao C Am-os :-Niio apoiarl~. 
0 Sa. !lfi:OIIUO DO lJO&IllO :- ••• pa::a canta!' glorias •.• 
O Sa. F. OcT~TJANO:- Isto é que é tactica. 

O~"· M•.!CisT1\0.DO l>trE1Uo : - V. Ei<. nii.O põde<lizer 
que Isto UJ& t$ctlca. 

O Sa. F. Oanu:o~o:- Nem é outra Ma•a. 
O Sa. MunsTao :DO llll',.BJO:- Admira que V. Ex. 

!'~o tenha a responsabilidade do 11ue se escreqe na sua 
uxrpl'eiiS&. 

O Sa. F. O~TA.TI .\~o: - Tenho-e., liem davi<l:l. 
neohllllla. 

O Sa.. Mmuno 1>0 lun10 : - ·Se V. Ex. tOm& & 
respouSll.bilidade, h.& de c.oncordi\i: comigo_ quo a oun 
ilrprerua disse que o empate da vota.çüo do additivo que 
5e aeh:l. em oüscussiio foi um ichec dado ao gabinete. 

o Sa. M.l&TI!CilO c- :-E a ilu~~· é quem 
decida o que •o passa cá Il& caiUU& ! 

O Ss. M•:.-•sno DO IIIP.:a•o : - E' !Y.!r.U.o qtu! per
glJ:tto á honrada oppoeiçio como oonoe.. a ~- Se 
SS. Eu. collaiderio a pa&aBg\I!D de&ta módlda oomo 
um éwo dado ao ga.bineto, Dó• IIC<)Ítamo- a questiio 
IICU8 terreQO. 

'Os • • Can MACIUliO :-NM p6de aer assim; porque 
muitos quo votário p<llo adcil.tiw pertelicem á maioria. 

O Sa. Ynurmo 1>o IDE11to:-o gabinete aceita e. 
questiio neue ter.'ello, repi~ ; quer o vote de ce!l!nra. 

O Sa. Mu.n!'iBO CUlos :-Niio se dirija i oppo-
5iç!!o, dirija-se 6. .Clllll&ra. 

O Sa. MurJ>T!lo J>O I!U'I!ato : ·- Dirijo-me i ca-
. mnre.. C~mo tnnitos membros da m:lior;. vo~ijo com 

a . opposiçio nes~a. qnestlio accidcntal, e a honrsda op
posls~o_ inta..rpreto11 esse voto como éclt<c ao g&binete, 
eu deSejO qne a questio &Cjll cellocai!a no r;eu -verdadeiro 
terre:~~o, para ~e ver se esses membros da maioria, n.•
aim votando, tiveriio em vistaa daJ:> uma demonstr!lçü.o 
de hostilidades :w ga.binete. 

C Sa. F. OcrAl"IANo: -lsto é que é tactica milito 
diAphana e tr:~mpuente. · 

(I/a. outro• apute1. ) 
O Sa. Mr.ciSTaol>'ll:ou.ro:- Eunãocomprehend., 

· o <toe entendem os b.ontadoa memb~ por ltnestiio de 
gabinete. Em umlll occasiões, quando n!Io é preciso. 
qaerem a declaraçi!o de questiío de gabinete; em ou~r!!S, 
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qunndo os prindpios o e><igern, Ji2eln que Dlio h a ques
tii.o de gal>inete: Apresa>tem-!.8 franeameute ao p:üz, 
e digõio,-n6a 'conoic!etamos ., pasoagem desta medida 
eomo "lltn l ei"' c dado ao gal:lnete. . . 

(Ha. dictr~G< a~rr ... ) 
O gabinete oabe ao sumir a resi>on&ahilidade que lhe 

eompete"l!O systema rep=eu~tivo. Niio rec6a peranta 
a responsabilidade dos seU>c actos. 

(Cont rnul%o o: apare..-.) 
O Sli. Pl\ESIDE,TE:- Atteny;o ~ ofi:-:~m o orador 

continuar o oeu discurso. 
O Sa. M!,rt!'l'llo 110 l:ll.tnto :-Tlnhamos, Sr. pM

sitlente, -votado contra esta m~><iida pelaS riiZ.úeS que j:í. 
indiquei e por outras. C<msiderámos que qcnndo me.mo 
clln padesse s~l' ndopt.ada, niío comp:-ehcndotnOs por que 
r:uilo se "tinMo feito excepçõel ral .. tivamenw a certos 
funccionarios publioos; delX&ndo outros de Cllte.gorias 
tambem iguaes em esqu~cimcnto; nilo oowprcbendem.o• 
oomo é quo, f:u:endo·!e e"ccpçiio dos direc1.ore• de 
toda.:; as •ecretma• de estado, níLO •e fatia olÍll rehçiio 
~o so;;cretario-geral do mwi•terio do linperi( .•••• 

O Sa. Mu.Tt!!BO CAll1'09: - Fez-se ex~epçiio. 

O Sa. F. ÚC1'AYIA~o:- V. Ex. nüo leu a cmeuda; 
niio nos fez: esta honm. 

O Sa. M!!USTilO Do lliiPlllUO :-,En a li no J!trcan/i/. 

O s ... ~hut:<ao CA,.POs:-Até·supponho qae a 
emenda nova Illldn nccroscenta. 

O s ... Mllnsno J>o lKPEUJO: -,-.,Eu li a em~a, cÓmo 
disse, no M ercanlil ; e ne~ta. f11lB'1 niio se acha es:;a 
cxcepçiio. 

O Sl\. F. OcuTu:(o:- V. Ex. deveria lor a que 
está na eas&. · 

O Sa. Y t!llsno :Do Innzo: - o, chefes de policia, 
o~ bispo& e arcebispos ••.• 

O Sa. lll.u.TJNaO CAJIPOs: - E pe.ra que seriio elles 
nomeado&!Oqne lhesp6de dat' ogovern11! 

O Sa. MtNJsn.o ~ l:uEluo: - •.•• e muitos outros 
ampregodos além dootos, como conselheiros de estado, 
e~., nii.o !or~o igualmente e:<ceptaad.os. 

O Sa. F. Ocu VLL!IO : - V. Ex. complete o artigo. 
O Sa. Mnu&T1lo 110 b:n:a•o·- QuaDdo ~e padesse 

adaptar tsta idéa, disse eu oo comGÇO, niio comprehen
dia a razio por que ae tinhüo feito certas acepções, e niio 
outra.. 

O Sa. F. OcrAVUl'O:- Porque nlio disse v. Ex. 
ist11! Porque goardou ·se pai'$ qora? 

O Sa. M_.a.Tmao t..:~ : -T3l.vcz estivcssemos de 
accôrdo em aceitnr ~uas n ovas oxcepç~a. 

O Sa. Mummo 110 !IIOnto:-Maa entendec.-sc que 
o grande !'Gsultrulo d.asta medida. Ct& a morr.lisaçiío da 
~a doa Sn .• tadoa, prohlbÜI<lO qtUS ecc.s mow
bros tiveseem certos tmpregoe dados pelo pOder euentivo. 
Sr. prcsidento, niio a.uero co~aidl:rar a qW~stõio pelo lado 
da cnnstitucioc.alidw ; deixo isto para uma outr:~. 
occasii!o; c, como disse jli. um homado membro cla 
opposiç;io, que coll4iderou que cUcs siio os tlllicos sus
tenl!ores das instituições C:Oll5titucicmaes do pai:. ••• 

O s,.. L....~J>VLPilO: - Como V . Ex. Ee considera o 
un.ico consen-ador. 

.O Sa. MI~lswo.o x:o !XPE&Io : - •••• d•!xo que elléS 
considerem :1. qne!itíío por este lado, deixo DU!S"IUO !l"lle 
élk-s a considercln pelo 1aélo d:~. co:wenie:nc:ia. Níio quero 
discutiT nnda disto; cowo mizú,;tro dei o meu .voto con-

. · tra ,. medida, não roe havia ewba.-açado com eUa no 
principio ; hoje eu aceito a queetüo no tetftt!O em que 
a op~lÇilo a coUoeou, e é pan isso ap<miiS que ~ 
a p:llt.vr&, e só qc.ezoo s...bet' se a passagem d.a. meaida 
é am voto de censora. ao gabinete. 

·o s,.. Cat;>: :M .. ctul>O ,. otrTaos Su. DJZ?çr.AJ>M: -
Não apoiado. 

Ux Sa. DF.PCTADO: - \ ' . Ex. lliío pôde entrar nas 
intcnç~Ses ele uinguem. 

O Sr. Cruz ••claaclo :- Sr. pre..-icl.ente, sou com
pellido, pelo discutw q .... e ,.ça'ba. de . .a: proferido peb 

nobre müústro Jo i.ntperio, a N mper o diutuoo fllencio' 
em que me te..ho co::>>en-:.do; pois pertenço so nnllll!ro 
daquelles que votá:rüo holltem, votõ.o hoje, e h oo de 
votu .. sempre pelo J.timnpbo. do gr:~ndc prillcipio que 
enrerr1. ·o artigo additlvo que se dis=tc. (Muito bem. ) 

Nao posso ucm devo regular· me na enunciação do 
meu vote pel .. opiniiio que· por ventura. um" oa. oc.trn 
(>eoto~ que escreve nos jorrutes pos.:t f u ar nene ; (apoi~
àor) gc.io-me pclR COIIvicçiioque t enho •obre o aM.iti\'o, 
pelÁ cxcolleneia dos ret~ultsdo• que d<> sua ndopçii.o es
pero: l?"j,; estou evnvenddo uo q_ue a' collSagtaç-:lo delle 
em lc1 do pai: coc.correr:í. multo p~~r.~ :fiitnar entre 
n ós " pureza e o credito do >yslema parlamentar (mui
tos "C!J>O~doa); o declaro ao nob0e ministro do !mperio 
que foi este o motlvo amco que determinou men voto, e 
estou na. firme =~Ç!\ de que por igual inotivo foriio 
levtldos outros membros da camara que voúrão pelo 
artif:l'). 

U-.. Yoz : -Todos que votál iio porelle. 

O Sa. Cam: M.-cru.no: - A qc.c~tflO para. mim f. do. 
cDlllara., e da camara para .o paiz. (Jiuit"" o;wiD.diJ3). 
A. quutllo niio é d.'\ cam:\1"3 para .o mini~ter1o , e nem 
pôde I'Cr do act11.3l mini~teno para. c. c.mnra ~ é urna 

i questiiC\ em que o l!Ünisterio t:lllto Ill!da. tinha que , I ''er , ·que os Llin!stros :níio emittiru~ opiJiliío al-
~~~ sobre clla , e entandêriío que apenlls ~o 

t <1evião prest.~r seu• votos a favor, p~ra. que dellcs 

I. · n õio se pndes.e deduzir que eriio p<Lrtes na appro.-n,ãc. 
do !lrtigo, ou forüo no sua a pre;eutayiic>. Oa ~otos con-

, nario• do• minlstro• não poaiiio ter outra si~ifiCllçiio 
! qne niio ""t3, e que as prua~r~s do nobre lUlnistro do 

lmperio confirmái'llo. . 
•· ·Feita. c>ta dcclaraçlio, c! maniie-•to que o meu .-oto 
• "lliio p6dc ser comidcrado eomo de opposiçlío oa censura 

ao ministerio. (Apoio.W..) · 

I
. Tenbo \'Otado pelo pr~jectl) da rcuniiio dno di"st.ric-

tos eleitora .. , q!le no. foi annunciu.do como u ru 
dos ponto• prineirnes da política do roinl..tcrio ; a;,:,~-.. 
~~«ui-de com essa poli tica tenho dado ao miJ:ü.sterio I ., apóio f ronco e sincero, cim:-lhe-bci men voto 118$leis que 

• I, -'· o habilitam de mo:oll p11111 go'l'etnu o pai%. ·· • 
Ainda não c;.;. motlvo serio quo autori.se .·uin jwzo 

de descoafiauçá, mas nú~ poaso th~rmo~Detrnr !Uett 
voto pelo' modo por que oe ministros ~e$til' camars. 
que ido votar em todas as qlle5tões, aüidà: iiaquel.las 
em que niiu tenhiio enunciado opiniiío alguma, cuja 
procedencia pc.des:lt antes se.: aprociada, ma:z:ime qu~~ndo 
se-trata de uma que;tiío com que llu.d& tem o minis
teria. (Apill44o.,) 

Níio é nem dévo f(;r ntna quo.! tio miniSterial a qae 
ora prende a attcnyiio da camara; as qucttüos de ri! • 
forma parlamentar oiio du caliW'n& pam o paiz, e nio 
d a• camaras J.>U& o. lllinát.erioo. (MitiiQO apoiado•.) 

Feito eate pequeno uordio, comqu=tc niio esteja 
preparndo (>llro fuor um disc1uso se> 'Ore objccto tiio im
portante, permitta•se•me "''""tm'llr alguma COil!ide
ra~, com que ps:etendo jm tilicar meu TOto. 

Começarei por dQclarar que niio estou lougc de con
cordar ~-om o nobte ministro do !mpolrio,- qiUil<lo ob
~'OU· nos q,... o-.addith-o niltHira: completo, pois aléln 
dos empregos e ~s politic~~B menciona.âos nelle, 
aiD® ha,'ia a!p que nõio pocliiio deixar de oer repu
tado• poütico~. Não estamos inh.ibidos de na terceira 
disr.us~õio aperfei90a.r o projooto, .e lleGGo. oocasi.üo liqui
daremo• 'lUO empregos ~~~ colllDllslles. e<~tre uós dcviio 
•ct considcradco PfO!!ciamento po!l ti.cos. 

N6s (niio me retiro lo minoria nem ' IXIJlioria) n6s 
;:nembros desta camara que voUinos pc:lo additivo pre
tendemos (iUe ee li:me em lei o ptine1pio de que os de
pntac1os nio podem aeeittt do I!OVImlo ompregoa p&los 
quaes perce'bão veneillle:~tos, porque entendemos quo a 
po$ÍÇÕ.O de depatados spenaa d$e totna·lo• co111pnth-oi• 
com mquelles cup que pot l5lLil natun:u. tüo ptOFl'ia· 
mente politicos, • q:te e~ COUIO 411Xiliaros dos mi
nistcnoa · ettja J>!>litica !Uiten:iio, e cuja aoru te:\hiio 
de partilhar. tApoiadot.) .Aceito este principio; nas 
e-s:ceM(les -far-ee-ha mençüo do• cargoa '!.118 o ~tema 
polit1éo e oo;sa organisaçiio administtatin ae;mselhar 
on indicar que têm caracf,er polliico. ·:· 

O Sa._Pl!«'o H C .urros: - T ado ~- ~ hlllllilha.nto 
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pi'lfrs, o ~llli..!.:J.rli,, pois qn~ obri:;&-o a ser honesto, 
'!tt:mdo o cr~,~ ser por su. propria. digoid.ad~. (.l!uilo. 
~P'IÍadi:J&.) . 

O Sn. P~<D.u:tAA'-· !.ln\to benl., Sr. Pi!l.to de Cam~ 
r:--os ; o fCU a-parte vale wn di.ecurSco. . 

O SA. Cauz M•CIUIIO: - Se proclam:Us como :::ua · 
:>~ess.idade publica n. re!arma el.eit.l>tnl = sentido de 
r.c:tbar-:;, com os pequ.mo• distric tos de um de?utado 
pura q~..a.eleiçi\o Diio seja det=.!nndspelo ..-.ntimen
to do indixicl.uolli.mo , :n:io sei"" .a c:tpre .. íio de inte 
:rcssc! indi~iolu:l.Cs; se quereh· qu.e o cnndidato respire 
o ar lhre· das idéas, gyre na at-:no;:phen. .ll,..,. r·rin
ci;;>ios, e "estes e s seu csncter publico deva a sua 
cleiçiio . . pat').U<> niio haveis de querer '!Ue depois de eleito 
continúe sempre a respirar eEse ar livre daS idéns, rui· 

· ohndo da.s neces.sid.o.dcs publiell.s, e nilo f&y:. <ia ~i 111~.s. 
mo o olljecto de sn:t missiio, e qu:mdo queira faz~- lo 
coaeeutrondo-·se no en.sulo do seu ;na;vldnallsmo sajn 
ímpedicl.ocl.e des,·irtuu a nobreza de &eu mandato! 

:i> ois o individu:ilismo é sóménte r:>Z!io poderosa p:u-a 
"" fszer . Utrul refomla pro!W1<ia. nv !lnt~ cll:itoral., 
qu.wdo •••• indiv;dll:Wsmo l!!lltão :L!Ílda é dependente 
e pó de ~r apercebido e conde=d.o , e não é rnzão pro
~-edente, quando ·p.óde mais predomU.nt, .parn. com elle 
ju:;tíncar-se nma fefQr.lll8. par1m:neuULr ~ (.)f uito llffl•, 
1/WÍ:OS 4poiadp • • ) 

Deseja\'H. niW descer n d~es p:1ra prov:u- A n~
~ídade do ~dJith'o. Limitei-me a \<Ot:tr por .elle pa~ue 
enteldi que sua msterla ú daquel!As que ~e O<:llte, em 
que se vota, e ri.iio ac di..:ute; é d:"!.uellas em que, 581'· 
viudo-ll)e da pbmse de nobre Jllimstro do impcrio, se 
'\'ot& com a1tlãQ sot:re" co..nscie:ll<'i:t • .(Muí/().1 apoiadot.) 

Se por ventura e11tende·se necess:lrio qne ~e digà· 
m:üs alguma consa p.aca fazer sentir as vantageru; que 
büo de resnlt:Lr da 11pprovação do a.dditiva, eu a !atei, 
Jigurll!ldo hypatbeses, sem a menor malignidade, ou 
disfarçMa intenç~o de ferir ai.,"1:UlUL pessoa. 
. ~ As hypotheses, -hor:es, pUllnlíio, pcrylamp~, (ri
~·) por to<ias .. ~> partes .••• 

o Sa. ÃLo.k'l'l. ...... c .un•os: - o Sr. tm:!idente do Cdn' 
aelb.o figatou :llgumllS no senado o anno passado. 

O ~~~. CJULZ MJ.ctW>o: - Protcs:o solem.nemcn te I{ li e 
11 as paio. \Tas q_ue "ou ptofm:ix :niio h• a mais lige!l'.a. 
>ombra à~ allu•:~e a nenhum de mewhoDtado< collegas. 

E' possh·cl que •e in' i.d.m. <:Sfol'<)QS sobuhumo.no• pn:ra 
c:.bter ... se n. ho:u-a de umlngarnes::1 catDarà» ainda coEne 
>npp!en.te por um anuo, l'"P- fazer-se que o dip1olna oe 
:~n:e tini doeúmento precioso com qne •e il1stl'11& 
:a peti~.;;o de um:~ prctençr.o \ndividna1 , que d.ê 
:;.rovclto c oegure o í::.tnro do desinteressado C!lll<iidato, 
:<1::-.Wl que se ponha no oh-\<lo o botn direito Je nn:.igo• 
i uizes !'>l;llÍcip~•• e pro:notore>, qu e h onrt.da e tnodes~oa
::>e;.te hüo c...-,.ercic!o c!scs cargos uo interior por Coas c 
.t.~m por quo.tro q~trieo.ni'l• contin,os . 

.t:• t'O.:·i":l q>1e corn abn •e cllipu:e urtJa ca:ldiãaturn, 
C!_ue {r:, ~r:-;~ijn li!eSY:lO com o cllnd.id.a.';O ri•ialt m;m.iféS
::mdo-l:;c que s~ precisa de ir bcilita.r ;:.ma. ~.,poscuta. 
~·;Tla 0'.1e t tm ~~o.Q rccu.~ad':'... 

E pÔni,·d que P.Stantlo-~e prcximo :! e:!lt:J:u <!:n wna 
jj~t:t dedu,-faÇ!'l ... ~C tt:do,porobter w:zi:::. C!ld~i.m ~ 
(:~c:1. e (fUC ~e :1h:mdorut para não per~eT o t.et:"":.$)0 de 
2-nt!~itladc: e logo quo re ~:;tejn llO numero dos clua .. 
~~êo~~ ~e Í:tY3- por !e.r. o ~~olhic1o com. O"i! recur$0S de 
:-·.;a :.gra~1::.vd e p:azao.telra presença. nos <lebi!.tes e !las 
vo::.c;r.ecs. · · 

'E' oo.'Ei~el gue se pro=e rtvestir · ~c do C!li:let.cr de 
~;;;,re!e1:.~~n:e elO>. i:lt~~ loc:uis de n= "prO'cincia, 
que ~epo:s ~ reca.zem em promoçer o a.ngrae:1!0 do 
r·roptlo. ordeLl!d.o ; ap<>~ isto nma. lei pesscal. de ~>.~;~i
$açiio ue :tposeu::~.doria, por ~ se l'odcr com o s en
c:u-g:os do cargo; e, obtida esta, tet·&e saucla.le Jos en
<n:-gos, 'l'Z~ suo •atis!eit$, dando ·se-lhe niM)s com 
"S JC~tl'I'OS J'fÓ~• 

O s.:. FJLUcO PJ: Ál.llmiJ. :-Co:no se ~ vis;o. 
O Sa . CaçJ l\bebDO:-E' possi'l'e1 'l~ fcita !llllll 

l~i regnlmlet:tar !Obre um r:l%1lo àD sernço Jl4b!lco ~ 
ce'legaç."o <lo po<ler legi&lat:vo, e havl!ndo s.ído a:gwáA 
Ee:n a 'rnenorrerervaCOIIIO iDoongmmte,M.ti-eeononüea, 
<!is}lendill!a e iJn)I[Utavel, vguidoter a co~en~ 

;:c~fcitamente de~ que OOC'Upern Ju~:n:es pr,r cll~ ~ • 
ci•», e ~omparando-n .u::hem m esmo <fUC seu systema 
t~ por typo alegislaçiio mais operfcJç:>nda·das .n~ 
rnan 'ICÜnnt::ubs. . . · 

E' po•sivel o.w:, ho.vend.'l-se eouíessadament<: u<lhi
rido nntcs ll ama i·lCa, no dia !ttb~quente a. ~ li~
geü:.. ~on{e«:nei,.., em Yotaçãu nominal se ostente opi
aiil') di am~trulmentc "l'l"''t:o, 'q u G bem põde = o ef!'eito 
de umn. r;on\·~iio siocer~ e prOfunda; ~=s é triste que 
o publico, lendo ~~ notici:ts d:t gnzettlha ·alga.ns <lias 
depois, ]Jrocnre explicar o phenomeno. 

t.it< s ... Dt:Nl'TU><>:- E ~ndo i~to t~m ha, i clo in-
fcli7.m.entc. . . 

O ~a. Cmrr ~fAcK•oo: -f: possível que ~e :lottmcn
tem oi-dClmdos dQ todos O> emp~atlos da t "- ou dÕquel-
1~ rapartiç!io, pan. que entre eil<IS •• o,quinhoem llletn· 
bro• <la.& $Swtnbl~M qne clecretüo. t:Lt'i augmcntos . E" 
passivel que I"""" ·nprovcit&l'-sc dc:Ucaç<jes iuteUi~
t~, e mell,or •!ln:<f:uer-se "' o.dmiw•b:a?o <la Ju.•
tiça nas loo:illdades, <e •ubdividiio as comarca.s, se 
t-recm m!nlicipíos que depois se tomem termos j ndi
cio.rios, e qoc os ·cargos t.sD.to da.q,ucllas como destes 
sepo pree'llchidos per om semimento de acryoolaào 
po.trioti.smo, por !lqWlllesm~smos .que d~ret:\ríl.o ess:~S 
leis. E' possi,el que, servindo- se em lugar centu}, des-

. pr:>vido de ~ preeioos J>"TO. tornar 1t 'Vid:. 
mnis eommodo. e <~J7ad:tvcl, se fn?U todos OI! ~ços 
p!lr.>. ohter-•e o díp\oms. de rcpreeent:urte desse povo que 
se quer ab~ndon:ar, com que >;<1 !To.ternisa, e s '!.'~>e se 
prometw toda a sorte de mclbor11mentos, com a intei:lç!io 
bem .firnoe de piir-se ~iço de uma remoç:io que 
convenbu. 

Tt:do isto, senhores·, e ainda muito mais do que i.sto, 
é possi~-cl, e 'tem sido mais do que possiveL {Apoia4o•.) 

Fino.üneute, senbore•, 6 possivel algumas vel'êS que 
ilaj" qu<lm, ilcl'ois de ho.v_or enchjdo co!l> EI!U norue = 
!l.byJmo pro1unào de hum•llla~•· de "=11<:~\iea, _para 
não dizer b. corrapÇiio, U do pinacul.o das poS>Çües 
assim c<>uquist:l>las, lance olhares de desdm1 wbre 
nqaçllcs que, contentes .sempre COOl a honcstidlldo de 
SU!l palàVl':l. c dtl.scns voto:>s, não souberíoo f:uê-Jos çn.Jer 
Cm '(llOVCitn·prormo, e por l5~ SÜO tidos COI!lo pari!! do 
aestlno. (Jluito bem; muito bem.) . 

Senh<>~c .. , nüo 6 ba~t:>nte · Jl!l~"~' o homem publico quo 
(!!lo tenha conseico.da . d:1 h onestidade o!G :;e"' nroccdi
:rr.ento, o pubÜc<J, qnc (:. ~1·;.z des te, pred&:l convencer-se .. 
disto. Niio c!e~ou de sen.sibwar-me a leí~a de·om 
ntigodc !undopub\icado lwntcm n'um jornnl de gt!lude 
formato. Pewroi liee.nç:t '- <::lrn:u-u p:1r:t ler 56me>ote 
<lous trec]Joa quo convenientement e podem 5cr apre•en
tlldos. Tro.taudo do npoio '!"~ t\ mr..ioria· àe•ta co.mara 
presta "" ruini.tcrio, :1poio que e•tou J""T!'uaolido é de•
iut<>.:rcs.~a>lo u de accürclo com suc.s con\"i~ .... 

Os ... M.,11.T\!<IlO c .. .,.vos:- Tew que "e lhe cllg:t . 

O SR. Catz lli..cD'.tJO :-. ... Ho sineeu.ment~ r.re~
t:tilu por toJ<>s, c ·'= dqvida dn pute daquellco quê, \'0-

t:lnilo >"'la aildi~i~o, ~o 'IUil aol=c testemunho .:Jc 
dcsinterc!!!:e; o joTn!U. tr~tüD<lo d.cs:se. apeio as~im se 
~nunc'ut. : • Nüo ha. nis.o um P"l"ig.o para a bo:tu e 
1>:w.t a prosperid~cle deste plliz,. que v;;. t:u.t.as in:.elli
;_,;s,s, t~.n~s c:ar.~ctercs inclium-em-!;e !111te o sol d!lS 
r~-<'Oll1pCllsas po»i\·eis, humiJu:mdo- se, comr>romct 
tccdo·se ! 

< O cortejo •!U.C ·~ faz hoj~ ao minhtcrlo actnrrl 
po~que . e!lc .é o governo' simplesmente por is~o. nao 
o.çtons:a. ete"""" que do mcsmt> motlo eortejarãõ = •
nà.;1a. o ministe.rio que a e~te substituir, ~ porque eMe 
cn\rt<> teJ;j, par:o repartir bon~ lugares c bons bocildos! • 

E' prccíro que :Wi<> sú o r<:pre!entao.te >eja llo~Btn, 
como q,., o p;zbllco 11e convcn?U disso. 

Os,.,. n,_.,. Vrr.1lu .U um apArte. 

O Sa. Cl!rz ll!t.Gi!AliO:- Xiio eutro U!IS inten~ à.o 
e!cripta.; as eJ<pZ'ess<.es de qua elle se sene o que AC:be 
de ler sãD t:epetiil.as rodos os ãías c em todos o• tempos, 
o c;ue não póde ser agradavel no pai% om r.ela9Üo <lOS 
~s ~l'f""''lluutel, e cu!tl'pN· nos fazer qu~ ellaz n iio 
~iio ser pro!eridu ro:l.is. 

Por lonso 1ZIIIpO enviamos de eo11tilmQ = paroa 
autorisada par ma alta pasiçio e se~s feitos :lo peiz 
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mcio ma>.ailicllt. e pe:.:empt.Jtioooe·,ít!l3:-que. sectcla.<jue 
haja ínnictri:l$ uti6cbes ao que converter- •e em lei do 
{'!U:ta doutrino.d~ <ll'ti:;n ttamti~o? (Apoiado•.) 

O Sa.aD•~s YrBra" ainda di outro a~t.c. 

O Sa. C~<w: M .. crrA.nn c-0 110bré dcp"-t;ulo reeorJc...., 
de qu<> o illustr~ ~cnaao~ "que me rc.liro, por diven~s 
vczGs teve ::.s~CJJto nol) conselhos. àa.cor~n. corno rninis~-ro, 
C o tem. cori:to COll! e:1heiro de est~vlo; (1uando fal-lav:; 
poi.t; em matada.<; artiíí~i:tc5 tinh:\ di.<;:S() r.or c~rto ptl}. 
!unda con.vi~.:çr:o, c seu car:Ictcr clf!v~do cxcluc.a- .sup
posiçãv de o,•.lc _p!'oHig!'-vo. 3.~ ln:lioria." :-Jtifltl!lcs ~n: 
fim rept:c,·a,1o. E par.u. dcrnudar c-ouvicçücs t:1o robustas 
co:o~o ~-ssa, é prcci»<> <)UC J>Or meio legal se impó•sibilito 
o :ttn..'ljo de t!lcs n>niorb;. 

O Saa Du.~ Vu~ut.\11;- O •lcfcitu n:i<l vcan cl!thi; vem 
<\~ fàlt:J. de uuiform.idaàc )'Olitica entre os f:iObinctcs c as 
maiorias t.ln. catnnrll, po1· isso r~uc srio ~'lrtific~&cs. 

O Sn. C nt:z ]l[,orr,,oo: ...:... .A uniformidndc politic~ 
, que àevc e~istir ~ntr~ os gabinete~ ~ t\S maiorias ~c 6 
por certo ot~ca~a !'o/ u= doutrin:> qce, -vcd:u•do aos 
repTcS<)llt::mtc~· '\aceitação c!c empregos c.tii>cildlados. 
para ouc :;e >orDc e•lde:utc o àC5inter~!C de sen rtpoio: 
c Dão· pos5a ~stc ser a~ttib'llido ou <Urigido senão por 
suns crovicções, admittc que, como :iuxilisrcs dos gabi
nete>, cuja po1)tlca . suSÚllltão, seji•o cuc~rrcgados àe 
commissõe.~·politicas, 'l.Ue dc•n~pme~ ou se rctir!io 
com os n-abilletos'qu~ os eonfcrir:.o .. (Apoiados.) 

o t<d~ti,o, longo d<! dillicult>.r " emst.cuci:l. dco,-a 
1ll1iformidadc, :> !orn:> rc;ll e il:!mtpcita, c apcna. 
ilnpede q_ue por u~r.a uiúíonnida.l.e o'pparnnte"on calcu
lada, em occasiiio =•da :;c venha rc<.'Ollhcccr habilita
çÕes de pretendentes " empre;;ôs cuj· o tllcrito o publico 
niio pódc deixar .de cotejar pelo v~ .0..~ rio ,·oto, e pela 

· :tdh<!Si:io · aue se de!CirJoh:ou em occnsmo dada. 
Em todos os paizcs (iUO ~c :egcm.J.lClO. systema ""-" 

prcsontátivo "~"O!lhot:P.·sc a cxi>tffilcJn ãe am mal. Ha 
eomo qcc uma nuvem ·~ductot:~, 6Ctnpt<> impn,d<mtc 
sobro a cabcç:. de rcpr.scnt=tc• d-o povo ; é Hrspemn 
por um tio que ,e acb.o. nas mão• dos roinisteri<>5, que 
j>O<lc!II f~~c~J.a bai»&r c envolver" rcprc>entautcqne, des-

. go:,toso do isol:uncn:o em que o t'Olloe:l seu desinteresse, 
se sc."lte mal pcl:l abncgnf"ío . do si para bem de •ens 
('Otnmittcntcs; c quando a m>vcnl baixn, se dcsfn• em 
dou.rn.dn poeira que-turba-lhe :. vl•tnl c dc'l,mda-lhc a 
phvsionom.ia ~ O. raz:lo; C pot· f:<talid:ulc, á:;, VC7-<lS, O 
prÕprio rep-r~,;entaltte !a:r. que •h:sça S()bre oUo ••sa n<l
vem de e"Jl"r"nçn c rc<ilidado, que cont~mpl<L com c>:
ta•i , qual sõhc fa.zcr o rulotrulo~ do !OI. (.11 ui lo bem.) 

Convém que :l lei do de;~ ~cjn o.comp:wh:tda da 
,brigaçiio da, hoo<:sti.druie, c, qua1lll'llgcm purific:Klora, 
olcsf:i~n sempre ~n nuvem, àc modo guc sobre a ca
hoçn a., r$pro$cntantc do po~o ro. 1'1!ful;a a :lurool<l do 
patriotisUlO , e •e ache cll~ •cmprc circumdndo M vi· 
viiicaaom at:m~aphrra das idé;l.>, d~ dever, da in de· 
pondct!.cia dO corscter, o cl& d.iguidadê de s"'a. mi>Siio. 

U""- Vot: -A independen~i:r. não se faz:, no.sco. 

O St~. Cnt:• ili.•cBAoo . ..;... ~Ias qu:mdo o homem se 
hillucina a ponto de quer..'l' otlrsu:-sc no fundo ,do abys
mo, ag=-sc-1ho p<>la gollil. (Ri.!lliUl.t.) 

Com o. reforma e!citol:U temos el!l. vista nobaitar a 
luta, tiru.ndo-lhe o caracter da mc•q.cinho i:l<lividu.o.
ll$mo, prctcmdcmos que <> candidato se crg:. bem &!to 
que· po>•& ser visto ao longe, e apt~~do pc.r a..-.1 ca
racter publico, e nií.o por caprichos e int=scs mo
mcntaneos de aldõa; o não havemos de ~ucrer que fique 
sempre co!Iocado n& alttJ.rs de sun llltuii:o, ~ n~o se 
occ•l_PC, já nüo <ligo dOSEes inwcsses'd~ aldêa, tnlL5 dos 
àc Sl mesmo~ (At>oiado.t.) . 

Nito sou •!Upeito de ~uorer crcat cmb:l."'ttr<'s sll$tCl1• 
to.ndo o ·"ddit1'l'o, pois .~ti o primeiro que ll<!Ste. casa 
declal'1!i que os circcloe . do ntll dq>Uto.do, eomo esta,·iio 
<:nnstituido&, am<>SqUÜ>ha•ii.o a Ílltl\ ( nlto apoia!ID.o, 
apoiado•); erão =.a excita~ portlliU2<late á! ambiç<ões 
~uhalt€u!aS; erüo ~ellt.cir:u; f<rtllá de i:nttigu e mal
querenças na.a locslidades. 

A.dherüldo á. -refo=e. cleitor:ü e 111 COIItl"alÍO de al
guns honmdos, membros com quem ~ a est& itlea 
de rcfoxm~ parlamlllltsr, ~- sô não elevo~ st:S~ 

peito "'-" acU.eslío . !!,>;-'' .s. e;;ta pro$ lu, como •ou. =· 
ocqumte. Fll<L•se aéapl!l='= o pl'>dou>inio.do indivi

. dUJolisroo =:el~, -poro;ue se h a de FC<:nittir ~ ellc 
posse. prcdoiillflar t:o cl<:l.to noprc.e.ntante do 1J11ÍZ ! 
(Apoi<ldo<-) 

t: >!.\ Y n:: -E' logicn. 
O Sa. Ç,.,a;M,o.cuA1>0;- & rr.ll>ba opín.iiionaddi

tis~ cn~-rll. _nm. principio c.m~n&.C:J::El.AAte t;t>\"ernJe:ntn! 
( ozJOiaào>); Slilldo ·de bll!le5cos ~ gr3DG.cs resll.lto.d"' pal·~ 
fJ paiz, pera realce do sys=.ema qt:e .., rc6e, apprO\'aita 
:1jo ~e.,!~ ou 6quello,mns a t<l'lo• os mini.s:.erios. • 

O Sa. Dr.u Vt:rrn." : - E' idC:.. da opposiçiio •. 

· O:;,._ Cl<L"% M•csADO ; -~em por i<.o;o pcrJe o .me
rito de id~ sãa, c muitogovern::u:uc.:t:tal, cm rcla~ ao 
ac~naL ao futuro, 3. todos os gabinotE:s que. ~c ]JOuvercr.t 
de :su.cceJet} c nüo póclc :pre:.; w;l.l'-~ ~ !C:l"Vir rle ::ann!l. d:rt 
opposiy:LO. A ~ppos-içilo ~t<1J ~e. faz n urn ~ahinctc tem 
[><>t l\m f~cr b""iuea.r a poli~lca que :ulopt.1.. c exc-

1 
cuta derribando-50 do poder o• ÜoUlens qu~ a •ym
boli•ão ; quc.ndo por~m se combate )>elo tri"'mph1 

l 
de uma iMQ que tende s. evit:\~ embur:~ços que po•
siio appaxc.:er e pear a·marc!J., dos ministcri0:1, jámai~ 
esse acto se póde l'lt:z.oaw1mente julgar cotM de opposi-

1 ~ a um ;>Jin isl.erio determinado. A idóa do "dol.itivo 
é emincntem<!llte govenuunontol. 

) E, senhore., llnimados do empenho de 'l uc " eki~~c> 
I e><prima To~cntc a opini:io do po.iz, que o .eleito sej" 

o encSft'egado de um mlllldato cspootaneo c inequivoco, 
\ havemos escrupulosamente decretado >t lneo.:npatibili-l dade de certa. ordem de funccionarios que pç:r sna. in-

llllcncia official poderiiio fazer pender sempre para seu 
( lado n bahnç:~ eleitnra.\, :lha! ando a li'bcrchde do voto; 

I e depois de lermos reconhecido inco>npatibilid:1de con b'a 
ontcos,&rr~do-o& de concor:erem nadei~o do luE:ar . I ern que •ua influencia oflici:tl poder i,. """ •• vo;;.ada.•n• 
detrimento a,. llb~·a...a.e ao voto, recuarcmoscl.e<iea:ctar 

j iucomp~tibilidndoe pora ns wcmbros dest<1. eo.ma.ra, afim 
de que nio tenhão po~rnotivo de ~cu proce(ümcnto~cn:Jo 

l o õém d~ p:riz? (ApoiaW...) ., ' . · .. 
,O c!eputado àcpois de eleito n.i? Jica inhibido 'de 

1 exercer 81~ desses mc.mos Clllprego; <1.1cl:u-~dos .ÀJ • 
J Colllpatlvets com a~leição, porque siío ccmmi.sC'CS'tJO· 
\ litico.s, cuja· t'.teita.,~o per rartc aos membros dõ.út 
, cJUnara cs~á .de accõfdo· com a·i:udole do •ys:ema par!~<-

! 
mc!'lta-r ; ma?- Dt\o '!e con.ttll.rifl. a ir.dolc do systcma1 ante.=. 
tnr;,a-se :nelhor compr<hcnclida, vadnxvlo-93 ~uc M 
membros <dest:1 Câmara ~cci~em dur8J1t.e a lcgi~ln.tur~ 

1 outros culpl·cgos re:nuneracio•, ·O. e"ce-p~iio dos poU>;ico~. 
Persundi·-1"-c houte:n que o additHo dci:s:ou de t~:· 

I m ah !l.lg-J!ls \rOtos, porqt:.e a "-'Ol!lt;W.o d.cllc por per~r.,.; .. 

I deu lugnr a qao re pu.zesso o TOto$ a primcir:l parte, m:-.} 
enc~r::t. :1. p~ohi<;t\o de a:::eitay~o de empregos do governó 

f 
• por p..,.te dos deputados, c desej5r" antes que o :Jd.Uti

' '0 ti•es.~ •i<lo em )!;lobo po~to :1 Y0~0>1. iJQt<i.uc seria 

! 
mcl!Jor ccm?rehendido. De nenhwn reparo 1 pois., •c 
tornaria iiigno, o que, niic> concordanuo com a prohibi-
çiio ~b>Oiut:., depois apoio.sse COl':l "seu voto a lim:
ta.da pe!a.s cxcepções .:nuneraC.as nos periodos se-

I 
guin!2S do :tddi~i..-o.l\:io i>os•o ocm:!:.a:r, p<>rém, que c 

· f.a.iz \'eris com pc.z.ot 'l_uc. rup>elles ~o e ,-otiriio scien:.O 

' 

~ <:onscienternl!ll~e ~ !a~:o:- do~n.dd.ihvo, já no. ..,I)Ulçào, 
: j;. L:. r;:tiíic::çiio ~cill!l a que ~eJ>uis ,;e P~""?eu pa~a
damcntc, c do CUJO. ,·oto -vcn!icndo o publico e>tã.Ul· 
form.ado pelos jorx:ncs da mllllhi 1 ,·ie.scm Rgoc-o~- <XJ::uo 
inspirados p or uma g rnça sobrcuaturnl r"ttactarem-sc 
'1c seus \""?tos. 

O Sa. DIAS Vrtra.o.:- For~o l c,·ados I_>elo pWldcnG:· 

O Sa. Cu-z :ÚACD'ADO: -E o pucdonor é um %!10th-o 
muito nobro dO$ IW!ÇÕ(Il hn'PIIIIllla; todos oa u~ dicU
dos por clle a soeiadaoie acclta o louva. E t.or-O<l-h:t tio 
t'l1bitllm~t4 cntibi.adc, n.--rcl'llcido- c11o JICtttinlcnto no
brs! Diflícil.mcntc o em-e i. 

:Nio pnte:n<Wldo occupar por mais t=po 2 attcllçõo 
àa caiDAra, pennlna·se·me q_ue wrmi:>e ~om nma re-
cordaçio. . . . . , . . . 

Em occaaiio eritlc:a um -meu~ eompronnel&llO, 
de s:wdosa memorla, dirigindo-se a seu:; conipanheiros 
de armu, -~ que-si> sabe inspirar a ~o
xill1!1-\'ijo dos com.Mu;, conclaio n~ term<l": « t;om- • 
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panheirosj ~ eu fugir, ~natai-Uie, se eu lt!Orre., ·~
~-zns.,._serrutdo•IQIS do pew;ame~~to, folgo de po?erdt
::er ~com q'lle!nhc.uúm wtei. a.fa'I'Ol' doooditivo: 
c Amigo!, se eu fugir, ma.tai-me com o vosso ~o; 
.se :IDOn'eriiiOS, a. oph.iiio pnbüea %>OS ,.Jnsatá. (Ãpoôado•, 
muito bern, muito bem.) 

O Sr. F. Oeb'Wiaao 1-Sr; presidente, o hontad.o 
mimstro n~o impu~ou o. ma teria ?-o !""diti~, e o =~u 
:illostre amtgo, deputado pela p=nC>a ~e·M:nu, a.ea

. ba <lo ~111'8eê-lo como Uh1a tal profioetteu• que me 
i:nlu'bc ao •oltu 'lO a.s..cumpto. ' 

· O debato; senhores, niio ver~ mais sobre 11 proceden· 
cia ou niio proeedeneia dos motivo• que llontem e~pnz 
.o oa.mara ftwcl=m~tar!do · ew. medida ; o debate 
._. .. :;obre ,_ q,nestio suseita.dr. pelo Sr. n:UlU!tro do 
imperio. 

S. E~. quiz:; eomo já havia. feito n& questiio ~eito
~al primitiva, dei~ar en~er tUDa qnestio de gah111ete, 
sem toda-ria. annunci<l-ls fra.neamente. (Apoiad .... ) 

.O nobre mini•tro recGn.hee;:u IIO Eel1 intimo que a. 
que~<tiio niio pôde· entrar na ordem d88 queetões de 
gahinetG1 porque ou S. E,;;. te.tio. Je ele~ar s questã-> de 
!!llbinete ntna re.po~ta a :.rugos de gw:eta, ou S. Ex. 
len& de l'll•teJltBI: q_ae es\R questiiG e go~nto.l; OU 

por outr.a, que o g:~.billet.e tliio p6de ~vernar na actuali
<lade sem dar emprego nos membros desta camara. -Em 
um ou outro CU'!, portanto,. S. Ex. niio 11e P~ima, !""" 
}'6(\e fazer que~~ <le zablllet.e, e spenag quer dr.usar 
ent'rc-vl! la. {Apoitldo.•.) 
· Sr. presideute, não foi s oppo.;içiio quem de.sta mc

didr. tirou argumentos de õdio oontm a eama.ra dos 
SN. deputa.doo; a~tmd<l·a, jwotüi-;o':'•"- com 11. 

·necosoidade de e'f~tar pua o !uttlfO as lllJuri&S e ca
lwnni .... (ApoiCtdos da minoria.) 

Niio olli...<e que .o pa,sado d& earuara. era negro; 
pelo eantrario conf~ou que en honesto e ·d.igno; 'lnem 
tche:c. pertendeu desmrs-la foriio aqnelles qne, olllando 
para o jleriodo de quAtto se!s&s COIII três müú:<teios, 
nos dissetiio: c E•ta camara i'- apoiou tt-e..ministerios. • 
(Apo~• da minotw.r • 

Kiio ·quero estrag..r o. sitna.ç.!o doe espíritos, não 
quero do'bru o 8Dimo de met1l! ron~ que tiiUI li sua 
opíniiio !ortiUI.da eob:re este aasumpto; nüo me dirijo á 
maioria uem á minoria, sóment.e quero tomar cloro que 
o ~t. milthtro do imperio nlio aeeitoa. nem teici.ton, niio 
lfueutio etn sumiDa os artigos .aà.ditivos. 

O Sr.. ?tlllnsno 110 I11Pn1o: - Se o~ &CDbo~ iaz= 
<listo ;•oto d~ ccnslU'a, 116s o aeeitamo~. · 

O Sa. F. OcTATI.&~o:'-0 nobre ministro ql:iz. re
c:msidertr 1lil1& queotli.o j:L ftl!Olvid& por se113 llllligos 
eOI!lO um \'Gto de CE'I>Jnta! O 1lobro mÜii.ltro, rocciaodo 
que para o futuro ocntinnMI'I ,. apparecer protestOl! • 

· destA crdc:m1• u.<au a.. t.a1:tic:a de se julgar offenolido 
~ esta IDe<lida ! (.4pÔI4d<U d11. miM ria.) 

Use o nobre lliliústro da tActien que quizer, mas 
lembre-se dos gloti011l6 preeedente5 da nossa historia 
parlnment~. 

Honve neste lmpe:io u= assembléa constituinte que 
reputou do seu deoo:ro o.de>rt&r uma lei prohil;illdo :1 
sem oiembros soeltar •.!llp~os e co.,9,e..-crr&ÇQes. 
· ·Em 1831, quando a dernO<'T'lclsgo=avn e o impera· 
acr e&tava :nas fachao da inf~cia,_ cerceou-re :1. tegen
cia alliada dessa democracia a. concessão de graças e 
i:onileconlçõe., para que os deput::ldns &S nii.o pude$sem 
ftlllCÍCÍQII2r. (Áj!Oi<lMI Ga oppo•içllo,) 

NOSI!OS pais f<O'-emárão debaixo destes auspícios : 
~overne o Sr. mmistro do imperio debaixo do• auspi
ciGs que lhe aprouvl!l'. (M"'to btm.) 

O Sr. M.artlllhO CIUDpos: -Sr. presidente, é 
muito sin~· a. theoria OOl:ll que hGj" nos quergovemar 

· o Sr. IUimstro do i:mperio! Declare a opposiç;lo, ciisse o 
Sr. mllli.;tro de imperlo, !l<l <!St& mtdiaa <! um -<oto de 
censura, se esta :n.edlda é uma qlle!tiio de gab~tc ! 

. Sr. y-ret.id~te, en dou par:lbens a mim e a. es:a meia 
d=a de meus eompanlleiros da opposiç;<o por es~ 
triumpho:! E' muito glorioso rara nóS qae o Sr. tui· 
nistrn do imperio se sinb. t;iO 11bt.t.ido, tiio aca'onmhailo 

· deca.i:.<O desta fraee e· insignificante cppo!iç.iío que !e· 
mos íel!'J, que S. Ex. já. nos ellc:ttregue hoje da deci.· 

sãG - se esta questão é quest!!o de gabwe<..e pen o 
go,'Cl'Do.- Em ~dade ~ um immen"<> lriUUtpbõ._. . 

O S11. Mmsrao J>O lDEaJo: - Ob ~ é=· gnnde 
trivm.pho! 

.o Sa.. M..,.Tn<So C: Ul'OI!: - ... ~umpho ~UI! m:m
pre reg!stnr; no 8Jillno do Sr. 11Wll3tro do llllpeno a 
oppo5i@l q_ue lhe temos feito tem t.lmta p.i-ocedoncla 
que S. Ez. Já uos encarre~ de uma tarefa que nl!o ha. 
mtritos dias foi por elle co:iifisdr. ao~ Fonfhoecl.e •. Hoje 
é a oppo•iç.io a eneãnegada. de dectdir ae esta qucstao 
é de g abinete. !sto, Sr. p:esident.e: ~muito eztraor~~ 
nano, é muito ano~:>~lo, nao nv. política do actnal m~
ui•terio, mas no ~y!tema representativo! (Apoiados d~ 
lll inori<>.) • 

O Sr. mini'-tro para proceder' um poucc mais regu
lannente, embora dem~entisse• as n:gru polit iC!I! -da 
sua adznillistnçiío, devia hontem ou 1la mais dias ter 
feito esta. questiio. Por aue r:u~o coll:lellt_io S. ~x- que 
amigos •cl15, o à.Qs melhores, e d<>! mrus dedieadós e 
desinteressado&, votas~em hunt.em. por eete artigo, pnra 
hoje vir ~uscite.r, por um:L ma.neira que lliio ~ ptcpria 
da su!l posição de ministro, CJ!ta , qllelltiio, e.ta 
di.fficuld.ade aos scllS amigos~ O que .. pede S. E:L hoje 
a homen• a quem hontem não qulz. pt'dlr, ill.YC?CIItldo a 
n0.5a decisio sobre esta questi!o! O Sr. lllllliltrn n:1o 
..._bo que 114o teutos pronunciMo aqui uma ~a.Vl'll que 
não eejet contra a sua. acbninislraçiio! q.uer S. Ex. que 
cn declare qae supponh? que o IDin1sterio aehl&l ~ 
muito eapez de abusar de todos os ernpreg03 qu,e pucicr 
distribuir se nehp.r deputn.dos que a trGC:> <lelles queiriio 
dar· lhe o seu \'Oto? 

E ata nio é' a questão; o &. minlstco sabe qual é o. 
nossa opinliio a ~w do'minill.erlo. A qnastiG que 
S. E:a: póz bojo, dena tê· la posw bont.6111; hoje é uma 
q~õo de rebaixamento par:~. o cn.-:teter Wl muitos dos · 
~eus nmigoa. . · 

O Sr. mini&tro tem ·obrigaçiío de niío dormir; os 
trabalhM da c&UW"& para S. Ex. devem ter a sua 
Preocc11J!~iio d.e' todo o momento; . nlio ha doutrina, 
lliio ha Jdéa '1118 niio deva estar estodada CID. •ua au-
minbtraçlio. . 

Se a doutrina a ... te Jlilaitivo po<ÜA ter ruJo pels Oppo.
siçijo interpr6tada oomo wn voto de ceumra para o ga
binete, S. Ex. tinh& o'brigaçiio de o ~l:er hontem, e 
por !J.Ue r.u:no rilio dccl&rou isto aos sell5 aiJligosf Pois 
S. Ex. niio .abe que niio s~o $6 a& ga:~lat que de tndo 
se nprcvcitúo pua cclloea-lo em má posiçllot ·TIUito a 
imprensa como 01 membros da opposíçiio neata casa 

· nlio f~U:cm nieto mr.is do ,IJ.UC ~ 11 regra eorut.ante e 
hoa de tod01 oa paiz~ 00118t.ituoonaes.. 

O Sa. Mr!<IO'I'kO S>G I:rootb : - A medida fol entilo 
llpre110ntadn pa.:a collocnr o ministro do impcrlo em 
m& posiçio1 Aceito a que5tio DeSte te=o. 

O Sa. !of.U.1'1NKO C.unoos : - Por que TUiio quiz 
S •. Ex. dU•DO§ a VAllt.a~m de ~C!l' 1!eut amigos, dOM 
melhores, na. triste pcolçilo de ro~tarem·ee lloie do 
,·oto quo deTao 4. no~sa medidn, f~~do·a a,gt1l'á tlio 
t:1rde questiio !llinittetw! S. Ex. entende que ha de 
llsohn ser mil:í&tro eteTnantente! Nilo p6do ter bons e 

· dipos amigos por esta fól'TD&. 
Mas, Sr. presidente, esta. medíd&, disse o Sr. mi-

. nistro, rebail;a o ca:ractA'.r da tep'Cil$ent.açiio caeion:U. 
Somos nós que o rebt:"l.lU!mos! Pois bem, peço li
cença ]?ara ler o trecho do dísMl,<SO cio Sr. mUüstro 
que eu lhe ofl'~rrcei pan ler, e S. E :.. niío·q,uiz: clq-me 

· es~e gosto. 
Disse S. Ex. ' ~ DÜ!'le·se, polim, Sr. presi<lente, oue 

· o w:tual ngimen i: o mais protíeuo, o Ulai5 proreitÓ!<l 
ao paiz. Eu não fallo · agora na posiçiio . de ministrG, 
para que lliio se envenenem as minha~ palavras, iallo 

· romo tné111bro desta eamara; a pedirei a cada um de 
nós oue'metta a. mio na SUl\ CC>Cscienclsa,e dig.seaelei
ção ae circuloa tem tr:uido por Vtlltur4 llSBQ& gru.des 
\"llllt&gtmo, es;o~ grandes re•ult•dos que &pregOOtl o no· 
bre deputado: Tres minbterios zu~!ivammte se :êm 

· seguido no l"liz em rn~o& de tres annos : e o que tern 
gwo o prlilclpio da liberd&de ou o principio d.s;; antori
dnile! 
~O s ... (;atz llfACB.u>O : -E' utna boceta de Pan<lora 

~ralhada. per !.o<io o paiz. 
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. c O Sa . MA>1Tl,,.o C"l<""': ..:..A causa está:>.!' org,.. 
>nisaçiio dQ9 U>lnisterioa. Qttmdo V. Ex:; qniu:t discu
tir illt!l, eston prompto. a en:nr llA discua&iio. 

c O Sll•_ Mr~rSTII.o ao I••nto :-Onde e~tá. o espiri to 
poiitico ~;eapirito politico é hoje 1l1W reflecthlo, C<.Jtao 

·<li~ o men uobre amigo; mas onlie e.ü. o I!O!'Ü"ito po
litico! Qu~ idés V. Ex., eu e ~ n611 .:epresent:uemos 
. aqui né.ta caínara, .. peclalmente se adoptmno• a. ce
lebre do11trlaa do .rMndato impemtivo, condcmnada. tão 
bella=tc pelo hruu-ado Sr. pC"&id ente do C<Jusc!ho? 

_.,.,·o Sa. }bli.TJ,.BO c~:-l'arcce que é a doutrilla 
ilclle. . 

c O Sa. Mr:orrsr•o no l~PEI\10:-V. E:t. mesmo niio 
é 6lho de_ votaçio dt.da pot homens que professão opi-
lliões antagonicas! . . 1 

<0 Sa. Mn're<ltO ~.UW•s :-Qncm, eu ~ 
cO S~t. M l:otlSTllO 1>0 ooJ<atu :-V. Ex., eu, o rus.is 

ou nieno~ todos os membros desta c:o.tnnra. Onde esti, 
pois,. o e~pirit!l polltico em um •ystcma que tem por 
eonruçiió· eoseneinl d• •ua llatmeza suffoclU' esse mell
mo e~irl.to político! (Apo•'<id~ • ..ao apoiado.J.) O que 

> ser~ do syotemareprec..entatiw quando o ~to p<>li~ 
tico de•apparecar do parlament<.! (Apoiados-) · 

<MIIS oito : o espltito politie<;>, Sr . presid!mte,nijo cles
appateceii, não está morto, nem está. mais reflectid<;>: 
Vlve ainda, o mudou apenas de feiç~: em vez de repl'!!
sentar os ~desinteresse d& àocl.edaJe, j~o-se ao 
jugo do in<lividualismó. (Apoó<ulo• e 11ao apooa.to •• ) E 
quer saber·~ o que ~ ·oindhidualismG! O unieofructo 
do indirldusllsm~, diz L11ffom~ra, é o egolsmo c a 

' a'CBftc\$clo dever, é 11.1msen<.:ia d:~ <l.ediee.çi<;>. (..lpoi<l<l<l>.) 
··Q11ando ha. 56 individuO$, dlz .Benjamin _COiatSilt, nrro 
ha aet~ilo poei?a, e na hora da borrasca a pooirn &e 

· 00.11vertê em lodo. (Apoiados.)~ · 
Nüo achou o Sr. ministro Clif!ieuldade~~ na C:lttle.r& 

dos d~11tados T Aond~ está. a coherenciu. dest~ op.iniUo 
de S. Es~ com 11 qae acabou cl.e dizer h a pooco com 

·tanto calor, com tnnt o .... niio direi enfarecimll!lto, por 
qlle S. Ex. é ho111em muito eord4to, mu com bln~ 
vch8Ztloacin! 

Sr. preaidCllte, é Jiünba ~ de t4mbem cüzor ao Sr. 
m!niatto que metta r. mllo PU. ~118 con!;<:Íenci.'l. 

• O Sa. Mumrrao 110 I lfPJ:lUO : - Fe!i%toeute tenho 
. 50Titpro a mio na COilOcienci", úque o 110bt-o deputado 
catto di•to •. 

O Sa. Mu.Tt~Bo C..xi>05 : -1i0ntro tanto niio me 
ncontece.- Nao du,i.do qa.e V . Ex: tenh11 ~eno.Pre a mao 
na 51lO. c:cmsc:iencia, e estas expreu~ de V. Ex. silo 
mosmtJ um11 prova disto, porque d o Mtrario tcri:~. 
guat<lad~ as convouieneia.s de su?o posiçic., não atli
·CBDdo o ma.iorio que o sus:eutlL ! 

At.ell'l(J S•s. DI:Pt!l'At>os :- N ão ho11vo ate.quo, não 
houve atoquo. · 

O Sa. M.ounnro CAJJPOS : - J i li o que disse S. E x . 

O S~t. D.t.u Vuuu : - Isso 11nda tem COIII :l. distri-
buiçióo dB omj)n~goa. . 

o Sa •. M.<-.rl~BO c .. Jit'Os : - Creio que o Sr. miui•
tro queria :Uargar os cireulos p!ira matsr ;, individua
làalo ; ' exa.ctam-.nte o que nó~ qu2remos com o 
additivo. 
'o Sr. mmistro, alargando os circruos, qncr diminuir"' 

inllnencia indi..-idv.al dos eleit!lres; nós ro'm o nosso ad
Uitivo queremos que o depu;ado M~ esqnec3 de "'"' pes

·&otl e se lembre- .só do interesae publico. Eis-~i onae o 
noaso add.itivo vai oombinar-so com fi:n appan111te do 
miuisterio. · · 

· O ·s ... -JAGIIJ.Biat : -Mas n~o ac:~ba com o indivi~ 
'·duali.mw-:(ios p&Nil~s e ap:tigos. 

o·· s... Mt.».'fmao Cuocs : - Q=do o nobre do
putado propuur - meio, n6a o aceit..remO!J. Ea. de
Claro .o Íl.ObN deputa® qll-9 1'6COllhC9'J e CODÍe.:!IIO que, 
adoptaa. e<!t& medida , -adoptados todos. os melho

' rBI!l61lto~ poSt<imr. em eleiçõe!, ~ no&Sz-3 institui• 
-~s e1eitoraes aillds. ficar!ü i:nperfeiw, porq118 é isso 
da condiçiio h=an•; mu digo qoa "pnneipal gmn

. deza do "Dom= é reco11b.eear a. su\11. im(llltfeiçiio: é e> te 

TOMO li 

o znelhor o!o=a da ml)ra.l ehr'.s~ e o ('l'imeiro toovel 
da: .,er!eetib'iiidada huxnana. · · . • --.. · 

OSa. :Ot~sVwU:! -Isto n~ J?(>deleT!tÍt! sCepti; 
clamo; . · . ·· ~.it.';.' 

· O Si<. CÍliTZ húcBADo:-Niío é ~iSmo, .ê h~-
dado christila. · . . . 

O S•· l)J.U Ytcru: - Sen>pro descootiadot nnn~ 
poderetno• ter nada. de so\ido. · 

0 S~. ~Í.lll'l"Jl'(llO C.l!IPOO: -$r. presiàelllO, CO~_pete • 
agora a meia c!~iG de deputadO! da ~~~iO d~dir &e 

o :utditivo é um voto de eetJ511ra o.o llllnÚterio! ~o 
apresent&mos este artig&·lliio ti'I'OUIOS·~ vist~ infligir 
votos de ~rs ao ministcrio ; so ti•es~mos i'ro 8lll 
vista, terlarnos começado desde logo pd11 disemsiio oh 
respost:t i !alla· do th=o. 

5abi:uu o• pcrlcitamente o numero de votos com que 
po<iiamos cotltur, uunc:L ti•emos a '\'el\J!idade de 'luetet 
du combate ao po<l,eroso Sr. millistro do ilDpetio. Não 
<S p<>rque tlOO. entendamos que est& triste m.li<l . du.;ia de 
mm~bro: do opposiç~o sejá. t il() di_gn~ de desprezo como 
o Sr. ministro quer dar a entender; nüo, nós Gcredit:l
mo~ que cada nm dos membros desta meiadui:l. é_ig:tn!, 
pelo menos, aG nobre ministro. . . . . 

O Sa. Mtl<t~o.o oo r,...r.,,o,.;_N'~to'estamos :daper-
feito aceôrdo. · · 

O Sll·· M.ll!.TimiO l:.4lll>OS:- Cada um dos membros 
-ae.ts meia dttZia ~ igual a cada . um doa ioemhro~ da 
maioria. Nós scteditamos o.illda. qa.~ a meia duziA de 
"ue se compõe a opposiçio & ttlotalmeotc perfeitamente 
igual1 pelo menos, áa mel"" da.zias de que &e' compõe. a 
!;TQ.U<l.e maioria. do Sr. mini,tto . . · 

o Sa. Mr1<1sno ao muro: -Sobre isto llio h:t 
questão. · 

O Sa. Mü.rt~n<> c .. -os:- P aYtiaào deste pri!lci
gw, nóa. não pretclldem.as inlligir censun algw:na ao 
vr. UÜ!Üstro do ID:lperio, pDrqll& l&be!lios quo S UOS9:1> 
meia. dnzia nlio chega pnra vencer as du ou oa.ze meias 
d~ iie qa.e o Sr. ministru dispõe. - . 

UllA Voz , -'- O Sr. ministro nüo p6de dispar da 
c::uJl:u-a. 

O S&. Mnrl!rno' C"""o" - E u acredita"" que 
dhponha do a~io as. maioria. . 

O Sa. G.Al!TZI.l.O··BIW(co:- Nilo re insulta a 'maiori:J. 
desta m:uuur&.. · 

O SI\. M>.a:r:no C A.lUoa • ....,. Niio iru:ultci. a ninguem 
(apoil%do•); nao disse nenhuma mjuria a pessoa al~s 
(apOiado•); servi-me das aprcnões M qtu~ u Sr. mma• 
tro IISOU contra a ntinoria. Q nobre deputado de
vi!!. cntlio ~ ,·indo · em apoio e soceotl'O d& ft:t
ea minaria ; msa nio o fez ; l!1l apenW! me servi d.u pro
priu palavrns do Sr. ministro referindo-rue ·f. maio
m, o uob-co: deputado ~ulgou logo dever N cillmar, e 
acll:u- que havia 8hi l1lil imolto ! · 

O Sa. Dtu Vn:su : -Na wtdade aüo .houve ill-
~ulto algu.tn. ' 

O S11. M.Là~ao CAJD'OS! - Sr. presidente, se eu pu
desS(l il:úiigir um voto de· censura liO Sr. milliotro, elle 
o teria soJfrido desde. o -jlrimeim 'di!l i!a !lbertura do.· 
parlamento;~ znas a condll<lta .do Sr. m.inistto · neste 
debate hoje é illaxplicavel, é uma htum1bllçüo que. 
S. Ex •. quer infligir a amigos setlS dos melhores. · 

O Sa. llhmsn.o 110 lvuso: - A~to :1. q_uestl!o 
eomo para mim. · · 

O Sil.. Murmao C.t.ID05: :..- Eu sei que V; l!::s:. p6de 
entendê-la e<>mo (lUÍ:.er ;·estã bto no seuli'l're lll:bi.trio; 
mas ~o-lhe qu!l proc:ed!> ~ de aceôtdo eom os de· · 
veres da ma poalÇM• • .. . . . _ 

O S... Mnnsn.o 110 I:!n>nro : - Tenho oonticçio d e 
~ue procedo de accGrdo = m .. dignidade ae ministro. 
{Apoil%dor.) 

o S11.. MaTtliBO CUl'Os : - Lev:ulte·o Sr. minis
tn_por suaconti a questão, nio a tome depa~te~e 
nóB. Infelizmellte tlio ~!'()der· bastante par& rn:rpor 
à!> Sr: nünisQ'o "'>tos ds Q'Jlstrr!l;. se ~-.'essemos este 
poilet, S. E:r:. · <lertamente OQ1fltri" e .. es '10tos; 'tlliUl.dO 

15 
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. -· nio fo~•e por outro m~tivo, ba:tava a sua c~dneta 'Keha-se pra.<e:ote o Sr. minlst.ra ~YC?• ,.__, · . 

~ discnsaio ~ r-dditivo. ~ decl.uaç:ão qtte o Sr. nn~ · Vêh. á. mesa, ol!o lidas. apoiad:l.s, e entliío con!tmc:t.*-
~~~-;1~ ti!~ la. Ie.to bODUm. _ mente om. -di~iio a:; segailltea: · · · 
'·5r. p~; .0! Mbres deputados qne votá:r~o hon- '. ·· .. ,. 
t~m ·~~,& deels~çil? do. Sr. ~il>Wro, db aella < Ao~ .25 do an;. ~ dig-.:-oe: -Jncln.slve fO.•OOO$ 
~ 'intelig'lllCA ·'l.n& qlll~t:=, ISto lWO tem llM& eoJru>M- para auxlli~ a proVU>cla de S. Peclro do ~~ánde do · 
eo. .As n-i.!< -~ vistas uiio forio intr disto Scl. na d~9trucçilo do rio V aeeaeahy a~$. 'Gabriel, 
questão l:llinioteria1; re esta que.stiio fosse millisteria! lim~:r.' e melhoramento <h navegaçiio dq_ rio ·J acuby 
P•ra nÓII~ eertainmte niõo mriamos o!f~do este ~~ st<! ~,. . b:~rra daquelle pril!lciro rio, - Bt:rlk> ,u· Poru.-
diti vo , nós q"De nem offerocemos a mais pequena Altgre.-1. J' Ftrrllloou daCu'llÀa.-.1.. c~ .. ,.-llm4•• 

,1l!XIenda ao voto_ de grsças,,t:uoporq~e ~Oil'I!JXI'O•=~, da Co•ta.-Pei=l? de A.=•o•dt>.-1l• .. riquu <k Ál•~.;· . 
sempre como ~ra, .A politiaa mi:J:ústerialS -Abelardo dt Dnto. - L<tn4ulp~.- Jl<srllo &. llzw-,.~ 

'I enho concluidQ. A • Bàrror. > · · ·!• 

-'o S~- BA.a.lo ~,·l!o'OI-J .. 1Ul1ll:- Peça :~..pnllo.\'l'f>. c Ao·~ 25 accrcseentc·•e: -Inclusive 100:0008 pm 
0 E a co.n~trtr.c~o de um cães no litoral da cidade do.Rio . 

8a.. TafilJ.S ~ : - 'tl 0 peço pela ordem. Grande do Snl em lod~ a exteosiio onde exiatem preeios 
O S.. BAl<lo DO• Bo:W· Jmr:!<: -·Quero a:. r o l'11ZilO f'dificaàos, e qne oe presta ao serviçQ da. navesaçuo que 

do meu voto. ,... :frequenu aquelle perto.- &rllo Ih !Jttuci: - Bar li<> ,u 
O Sa. StR<õiO D~ ll1~cmo:- En i:i. tinh~ I'êdi<lt> t> • Porlo.:.Altgro. • . · . · · ~ 

p:Uavra.. 

Uu Voz: ,-O Sr; Tobias \':ll.propôr o cnc~rramento• 
O Sa. Ps.E!i1Dt::ott&: - Tem a pru'a.-ma )>lll& ordem o 

Sr. Tobias Leite. • . 
O S11.. Tom.u L:t.1n: : - Reilucil'o o encenamcnto da 

preoente di!CU.Isi!o. · 

Posto a votos este ~equerimento, ó approvado. 
O Sa. Clttl% btica.ono (ptla ord..,;): - Sr. presidente, 

senclo <'Oberente comigo m.osmo, e teodo dito (\Ue esta 
'lllestiio era a:. eam:>.ra pan o paiz, e da cama.tll para si 
mesma, e nilo para o m}l)isterlo" (apoiados), ~ejo qnc o 
raiz saiba dos ~tos dos •eu.s rep_lesent3Jltes; e portanto 
peço que a votsçüo •eja no!!Ül!31· (,'l uito. apoiado •• ) . 

ÇonSIIltidà it ..;;Um.t-9., apptof a-se que a v<>t:o.ç~o u)" · 
~Ollliiial.' ·; ... 

Pfoé:edendo-se a ~Ut>, "otiliio a favor 43 Sr!. dP-pll· 
tados; :1. saber; Fratlco de .!Umeida, ~elfort, J oão Paulo, 
J~arlbe, HC!ll"iques úc .Almeida, A'l!gtt~to dE Oli
veira, :Arnujo Jor:;e. F:ernandc:s cl~t Cllliha., Sn.m!'a\o, 
Vüumn, Cll$imirv MadllJ'eil'a, Ped=é~n•, b>J'iio do 
Bort~-Jardit:l, D:mtas, Lnndulpho r Tci::reiro. Soares 1 
Sllrgio de Macedo, F.· Octav•anc, .1\I.u-tinho Cam
po., Lima. e · .. Sih·a, Paula Santo~~,. F rnuweo · C=
po,;, "RochFrnneo, CruiM'ccliaão;:iuiiii,~Uachslio, 
Pa-ol"' F~'Ca, Lui; C:>rlo•, Ta,·ures de :Mello, Br~tu, 
Azevedo Plliva, C;,'l'iUo, Chaçn& de .A:dra.de, Ce~ueira. 
Lcit.e, Peixoto de Az<wedo Çarr;;o, Mour!l C06ta, Pa· 
chEco, -~guiar BnTTO&, Ncbic.s, Ga..;ão Peixoto, Co~U> 
Pinto, Abelardo de Brito, b:u-lio de Porto-Alegre e bar~o 
de.Maaoi. Votaírüo c:ou~ ~9 Sn. d~ptl\adoa, n :sabe~: 
Flllls to deAguíiiT, DiaF '~ieira, Gomes de Souza. C~n. 
iliao Mtlldes, s.illes, l'ar:~oZ~aguá, Machado, Viriato, 
DomiDguc~ da l:iilva, · GOllç.nlvc.a do. Silv~, P izuo do 
l\fendonc;a, Manoel Fflt'll1l.Zid&, Araujo Lima, Do.o.rte 
Bl'JUldi:O, Glll'ci4 de Almeida, To1C4llo Bam!tO, Dío!iO 
Velho, )ur.<> de llfa:nnngnapo, rucor.de de ComnrDgi
be, Sllvlno Cav11l<mnti, F encira de A!!Uiar, Pa~> Bar
reto, .Rego Bar.ros, SI. o Albuqucr~ne,"Villel:l. T:ivareE, 
Souu.. Lei:o, Plnto de Campo~, Ce.stello-:Branco, Cll · 
lheiro!, Tobiq Leite, Bapti•ta Monteiro, Pedro Jrfuniz, 
Allgn!tO Ch:n-es, Peuir:1 F'r:ulco, Mendes d!L Costa, 
J>cre~ PiJIIO, PIU1IIlhob, Coelho de (.:,.t~, Almeid.n. 
Pcreira..,~rein, P!Uilino de SomA, Teh<ell'l!.JUDior, 
Bcli:.a:riÕ,'l!ontei~o d• BmTos, Cunho. M :~.ttos , :Barboso. 
da Cunha, ~ego, Jacintho de !IIendo~ça" e A.ugn•to 
Con ê• , 

O Sa. P a ESJDEST& declara rejeitado o artigo, e cow;e
gu'intelllente prejudicada a emendl.. 

O projee-..o pau,;,. ó. 3' !líscu.1.iío, indo no entanto A 
re.specti>':l. COIIUJlié! :io para o rc<llgir em conformi<Ulde 
do vencido. · , ..J 

SEGCND.A }>ARTE DA ORDEM DO DU. 

OIÇA.XJ:N1'0 DO llii.PUJO. 

CominW.. a 2' d.i:;enssiio do art. 2' da propo.ta do 
~to eon,..,rtida. em llfOi~o Je lei '<lA p!>rt.l>~n
ti v a ao.-mil:õsterio do imperio1COID :ts emendas apoiaclJt~ . 

l. 

o Sr. Sã e _Alb'D.q\J.erquet-,Sr.. .~!lidenw, . 
acho-me qt1!1Si a.-rcpendicio de me ha..er inaeripto en~ 
o~ arailores que tbn de tomar pano no prç..cente debaro. 
A caUio.r& <!os Sr•. depn~dos possue em •ea &eio illus
tr~s em tio grtU~de numero, e tiio oigorosu, que po~ 
derio mni bem, sem d:unno parn :1 ~s><io,· dispenssr 
o au:dlio de mmb& T al&\'l'& frilo&,.., pouco antorisaàa. 
{Nao opooado..) Eu Uü() etp<;ro infdizmeot e u:ner luz . 
á diseitssão, e muito l!lenos fazer <:om que mndeal de 
op\tiüo nqn<>lles qu~ el'ltendem que no•dilfei'I!Dtoo topioos 
do OI'\':Ubento do ímpcrio ba motivos pla11.1iveis õe op· 
pO!i~o ao g:.billete. Eu crclo mosmo ~o.e .o gnbineta -
niio crpern tanta jtUtiça da r arte desses illustre; 'pRrl&
mcntnrcs, nilo obstante os griUidts ~iço5 qne eUe tem 
leito ao pa.iz e a !eliddaJe e &abedoria com que telll 
gerido os negocies Jnblico$. . . . 

A minha ree<>lur;»o, s<lnhores, é Ul]la homenagem •in~ 
c~o. qne eu tnbuto li tn:t.gnitnde e lmpor"..nnci" dos • • · 
~=l'to~ qut> ~~ eeb!io etn difCtl••:io, e •obrer;.1<1o ume · 
provu m:mife.ta de roinh-. adlré•ão íranea. e leal ao ga-
~~ . . . 

Este apoio de.in:e~sado e vivo que cu dou .ao mi• 
ni>terio n«o tem ncce!sida.de d~ ltl'llit~~:~ pal:>.vra8 parll 
oer justificado. . · 

wçondo os olho~ sobre os astcntatncnto9 da minh!l 
p;a~ !'(l1itiea, eu ~ejo, · ~enborea, as !!lesmas notas que . 
EC l~rn nos a>sentnmentos da pr:tça politi<m de cada 
\lnl dl)ll mustres membros do gabillete: a mestna ban
dolra politica no• tem pprc coberto. Como de\egudo 
do governo nu administrdÇ<lo de lllllll prorineja. iDJpor
t ante, e a fui coll5t&ntemCllte '!l.onro.do por uma. grande ·· 
confiança, digna ·aa JeAl.<hdc do go•·erno que a dava, . 
n . ongeira para o acl.min\ttrnd01' que a ~bia, e to
brefui!o hcnelica para os povo• q"De e"D tinha a for
tnno. cl.c "nmillh\r~~. Vi•=euto int.eftt;sodo pel\)o ne
gocias publico• <lo meu "paiz, ea tenho •iào obse:~a.dor 
:lt1.CT'.lo d:t maneira a\ila<h c clr.:umpecta pela qnal 
o gabil>ete <:uc.ara c resohll aa gra.v~ . <qlle$tôes." da . 
actu:~udadc; opplnudin.do os netos do g:r.blnete quanto . 
~o p anado, e:> co:ltiO :nn •ua illustl':!.çálo e 1101 o<ms es- . 
forçosqu.1n.to :.op~Fente eqna.nto ao faturo . (Apoindo•.) 

Eis, sen.horct, e minhu convicçõeS em ~l~o ao 
sabi:Jete. Com Cf!3S CODVÍC\)1 .... en n-'o po.so deixar . de . . 
~ no J'Mlamenl!.> um amigo leal. e dedicado. Folgo de · 
poder fuzer e.t:l runllifesta\)iio. . 

Sr. presidente, 6 miMa inten~o e~der ligcin~a 
consider4ç<íe• ácerca <lo algt:lls <los topicos do OT~to 
do :r:.i'uisterio dolmperio; m:>.s abtas diuopeço a V. Ex. 
e á. c=ara que me pennittiio dizl!r algumas ~avrus 
Acerca de nm objecto qne ~" !\"fere :ao meu brio e digni
d4de de holll<!tll ededeputlt.do. Allndo i clâeus~ que 
teve lugar nesta easa na sesoão de 26 do mu paa&ado. 

Trat.a"<:o. ·S& cntiio da ·nxaçüo dJoa.Jorçu d= mu; ·e . 
íollnndo o nobre depuw>o repr-tal:tté do eirculo de 
2el(,m da prcvi11cia do Para, proferlo ~til! palar.u, 
referindo-~ n mim, >egnDdo· feio no J<>rn41 do Com
mm:ão; • V. Ex., dcpoi.s de lll1l6 iDjuria, at!n-me nma 
cAl.amni:r. : P'lr este modo dl.-llll! o düeíto de dü:cr que 
V. EL falta á. verd$de. (~.) 

• O Sa. S.ó ,; Al.tt"(!~EAQW: : -· Póde dizer o que 
quízer. • 
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eot~ td.=:o!de;: d;~.que não: ~v~ ~~~pu! ~a9.tie~v~e~~tre'@: p~a i.'~ 
u ..... Vo".-EllAodi•;A.. . .: ;- .· J::,~a.nd&n;a.:c~~;~nn~eosmea~ose·a 

~ v - . ~tração provm"':"'. , - ~ .•. ,~_ • .,_ .... , . . 
·• 0 ~li:. -~Ã' t A.w11QVAIÍin!': -·É• possivel~ . ma. nio · Um d~ lado&; o liUol.> IIUI!lllnlliO~ qlltl .~_m.aiipedi!i. 
0 O~tn;:l!ll.~e ach:a"IL e:>tliO naquelJ .. Cadcll.f, f o orador dO '!118 Just!ÇS p111':1 OS ~ d!r.u~ e·~ J.>B.I'a. M seall 
<>por.l<J· pua t<m !at!o da •lUa), e llito ch~ilo feliz- ~ :tu:n~; o.;tlmave~e ·i~!!nosto&, mo.•rou~ 
JlleDte . aos meWI OllTidos essas pala?r:~S disso~s e Sé lM!!llpr:e satiafetto, e honrou .a n:.iAh.a admiilistl'o.çio 

· 1'11Cle$ d) Dobre· depntado. - · · .·~ com 0 "CU 11po.io ·valioso e dvcidido. O:: outro. o"'~~ 
Digó {e!izmmte, Sr preside:l.te, porque, quiUldo :u Ilnm=w, ao qunl pcrt.eltêe o uobré. depntad<>, n= 

~~ões o 03 estigmas sobem 11 uma aitarn tiio ele- m~ rect1soa ~bem o seu apoio. até a . ultima horn da 
~ ': h~em, &inda o niai~ commedi d.o e modemdo, zmnhA admuuatraçio. O pl:opno~nobft: deputsdo ers 
· corra o mco . de ~o poder gtull'dar a moderação e 

11 
oen.hor, • creio que ainda o é, de mn jo=l que elle 

pendeneia quo devetn<>~ a àesej..mos sempre guardar em me=<> dingia.. ·Ne!!e perlodico ndc:t. 11m3 só palA-
~ a& "" tituayõos da uossa. vida. E se po~ uml.a.do es- vr?-. foi e_;leril't:t contra mim dui-ll_n;.e ·a ·minha ad-
timo . pOiler responcler· ao nobre deputado em tempo em ~traç.o.- Os m!W netos ou eriío> especialmente elo-
q~a posso guard.tu- rodas 'lS eonvenienchu;· devidas :í. ~~os, ou pasSàvUO ~em reps.!OS por se-rem legaes ., 

·mmha peseoa e "'" mcns collegas, sinto por outro lado · utels. · 
que esGas palavras do nohre deputado cotressem eocxip- ' E!X1 :cl~ &s linllnças, disse eu, a pr~vincio: h:nja 
tas par tanto, t:mP? sem que_ fossem ocompnnbad:l.S de che~do qoa.s1 a um :tbyemo. Eu infelizmente est:i a 
uma cott~taç..o VlVa e =g;csda minha parte. ·~a S\tuaçiio. OS cofres provillclaes cjlwli e:thamtoa niío 

St-:nho~, eulliio ~uvido acreditar qu& se en Jizé~ . úru tinhllo com que pagar cs seus em(>enho3. Para ·fazet: 
ap~.para o propno nob-re clet>uto.ào, hoje que cllc iate ás despezas pnblicns ordi:ndrias. os meus ult!mos 
!e acha talvez iunop :frio,fn-Io-htrlconfe.s!lrque tudo "!'tcoc~ores hsvli!o lançado miio do todos os meios 
ezqlleoon, e que exceden-se ; e neste caso dando-me e11 lUDds mesmo dos extramd.inarios. Além a~ õetenta. ~ 

.-prop~o do ~~!'!i to, porque;~"- p:orte, -:-edirej & seuten- tant?s c:ontos de réi~ ?c dicida pago. J><!IC eofte gerai 0.0 
· ça á.Jmpa.ICla.lidode dnm JtUZ que n"o póde deixar de provmcial, as admintstrações :mtenorcs, nos ap.UOs 
•er 11<:eito pelo nobre deputado.· IDsO<:o as pllhvras que I CtU que_ u s.ebá.ri\o, for~o obrignüu a antori&ar a ~endll 
o honrado deputado dn mmoria repreJ~ontante pelo cir- l de numcro•as aoç5es da co:mp!III)J.ia do Na.-egaçilo-e 
culo d!! Ya.sonr3.S proferio na lessiio de 9 do cQrrente <.:ommercio do Amazonas, pe~cent.es á provincia • 

··f;ffiando do abu$0-da liberdade da tril::una: c O correc: .I a ma.ndar recolher dos Estados-Unidos vinte e tmto~ 
tiyo lllli~ p<>..n. o a.'bnl;O ·da b'berdade da trlbu:nn., disse conto& de réiF-, que. o digno actual Sr. milliatro da 
el!se illostrn~o parl:lmcllf::lr, está. na respor.sahilidade gaerra, quando pres1dentcl do P;tr~. havia remettido 
mar.a.l. de cao.a um dos membros do pai'Limento_.; se 0 para aqnelle pai%, :úiln de ser empregad& na. oom~ de 
.deputado se exçede

1 
reb.U~-se a oi, rebai-sa a sua ca.- I uma bnre. d.: e-scn'l'açâo, muito ll8C6SSW á pmmcia • 

àeir~, rebabi:a-se d1ante cio pniz. • (Apoi<>doo.) • e!' suspender a e>:ecuçõio de di~rcntes dàposi~s d; 
· Eu o .nobre deputado pelo circulo de Belem· julgado l~l~ que d~• tin.bio s~ccionM.o. FÜUI!mentc" os alga-
~lo nobre dep11tado de Vass~ux:as. (Apoiados.) Quanto I rumos cs<mptos no ultimo rel.atorio do .meu digiJo an-
ih palavras qu11 me fo:ü.o .dil:igidas, declaro solemne- tceesEOr á n.•o>nbléa pro,-i.nci:>l· dAvilo um doticit ele 

•lllonte· que in niio aeeito, e reverto-as-intnctas 110 nobre cento e trinta co o tos de réi• par:~ o paguménto do des-
depu.tado ; faça de:Uas o uso que qu~er. {Apoiados.) }>eU3 cttdinaria.s e iudi~aVljiS . . 

. Sr. presidente, & hQPr:~de. opposiç:io, pobrissima de A.a luta CO!l!tlltltes nos ires ultimM IIDilos <!lltre :11 
!:>çtos que mesmo apparentmnrnto poss!IO servir de 11e4 ndministrnÇúe! da provincia e ·. I · Ulaatr:lcia maiori11 d~ 
~s!IÇÕeS _ao governo, nlío"" recusa .. ill''cnt a-los, e cu- aascnnbléa. ·provincial erilo :r.ttribuiC.M o. esses em~ 

·t •. tO _entre OUI.1'04 -recnraos, pl"oettra descobrir 110 proco- fin1111ceiros. A p~inci:\ n~o tinb~ r&gul.n.rmentO u 
dim:ento dos àeleg&.<l.oa ~ governo n""' administrações leis lltlllnns do orçamMto ; c se isto ó uma elllanüdado 
d..e·p-rovinciWI abU•o• ou erres que nnne:. e>:istir~o. E" e:n qnalqnar llt'O\~ucia. do lll'lpotio, era.-o eom mais 
~ta a ron.ueira. 11111.!~ decente ~l:t. ctnal eu poeso expli- razi\o ns. proyir.cla do Pari, 110ndo at indaatri.31 ap• 
ca. o procedimento do nobre deputado pelo. provincia parGcem e desappatP.(em qu:ui subitllm.onto, allll'gio·•a 

··do Puá nu pueris aceWino;ões que tem feito :~o e>:- e eneQ\b<:Ut·se eom :rapidez, e multtls vozes de uni sono 
pr~idente da •u"- p~villc.i,._ De minha parte cu nadCL po.rCL C!t<tro, '·nr?m.do na =•mil proporçilo os genero• oiô· · 
ilir•a ácerCA d-..o ob)ecl<l, se po1' veotun lliiO tom:l!se . u:npoS>çilo pro.-11lclal. . 
oomo um deorer e.."q))icar ao · pa~ qnaesq~r :tCtos quo • N~t11 d.eplaro.•el lituaçõ.o futailceirn, Sr •. prcsid!llte, 
cu tenha praticado n11 admini~traçíio da proviiJcin do t:~o a fort=~ de poder s!Luc:clonGr u111a lei de orçamento 
:f'art, embOrA as ce!IIUt'llS scj;lo, como disse, puerio ou fettl!.. pel~ illustrM.a !ll!embléa pro.inei:ll, e no fim de 
~bsurdas. s~tc _mezes de administraçiio & boe íin:~nceirn da J?ro-

() nobre dej>utado di.se·& c:\:!l!., roem eocrupnlo !llgum, VIDCI~ estava. muclada. Pude pagar- os C?lnpimnli'Os 
qne o timido orador qno a~ra OCC'J.pa a tril.\nna, e ~ue :mter1ct01! ; despender algwnns dezenas de contos da reis 
·:foi. p:re.~idente da ptovincta do· Pará, n:üo · t inh:> feito em malbonmentos e bane.fieios detennin!tMs n .. lo-
como administl'OOQr dttq_uclla pro,inci~ mais do que c:tl.idades quo pereoJri = minh<l· vi&$<3m. pelo, A.m:~-
eontar tres :ou q=tro delegn.dos de policia, contaudo zon.as . o po.r outros rios da· provin01:1; empreh.illder 
tambem prova•elmente u portas e as }anellu do l'alacio obra.s >mporto.n.tes "" capibll, c · deix:u: l:.O$ cofreS pro-

·da. presideacia, isto .;, que a tiÚIIh:1 pre>lileD~i,. füra vincia.o.s um aaldo de J.:H:ooosooo. · .. , . . 
completame~~oteesteril- . · Eis,.s~. prêsidente, em poucas. palavrM o e!t:l.ao eiD. 

.A. minlus. posiçiio é difficil IJCSte debate : qualquer q~e eu achei (l o em que deix ei a . proTi.ncia ao Pará. 
cot;Ga que eu deva. dizer a· este respeito pa.eccrá talvez D1ante desta . exposiçã" rigorosamente verdadeira. eu 
um elogie á minha administração, e é just=énte o que t enho raz:io para qualificar de ingrato ao. nr>bre d;pn,.; 
me constrangao tortul"l' o e.•[?irito; por~ue n!lo gostei tado, embora me niio .i.ncommode .a ~gratidio àe am 
de fuet"-parada.dos tll<!!!S servi~: e r..tteUl.nto" liceus<~- ou outro indh;duo quc por mati"o$ especiae.->; qnc me 

· çio- é~o- gràve que nilo pou o deiJ<nr g_uc ~n.. p mssc niio interess;• indas:u-, esq_ue<'-1! de todo. o pasndo, ..,m 
sem_~ repazo. · - u m. mmnento pi:ic· te em eontr!\di<:çUo m:wifcsu com as 

· SenhOres, em ·dOtts tnÇos pri.ncipaes; d~i o es- m<~S · pala~ e com os sens e~etos allterioreo.. Essaa 
tado "ltl ' que enOCJUtrei a pn,.iiicia. do Pará qU!ltldO ocnsur:uo pos'õhumt~ fei.tú hoõe a uma admi:nistráçio. 
tomai.eont,a- auua adminil;traçiio. · · · ! qual se. fu_ elogio até} ult{zna hora, niio podem - ~!: 
O~ e a ~oltnr.a de lingnagem n.a trlba- · nma explicaÇáO ruoaveh decente; Ao-- menos não posso 

n!' -~,~ llll wprellSA ti:nhiio subido a uma alt11ra di-Ia. ll:m tod.G o caso e1lns niio =obrocem o caracter 
· dillicil.<\Q-qUilllical:; sslinanças da :pNviccia e•taviio :S. de quem ns f:tz. ··' .. · ·' ·· . · 
borda de-lllli -~ ab,-=o. ·s.te 'l:!le%CS det>aiS en.· Sr. pt<ll.;!deote,: eu ~à.o qu.Unho dito qUBDto ·é 
clei~va.a prcmncia. em sitn!'Çii'o !isoxrge'ita; O• P."!tidos bastan;e-pe.raclo$tmir.a.•íri~w ·cenaunu.<! ~ 
pollticos odentaviio caln>a!.<! . .mod~, .urbanldad~ e ~ ~re milll ati.toll o nobre d,e~ pelo Puã ; pas-
Teapeito recipruoo: .AJ; íin:mça:iJortiiica~ão-se, ou ::..tes sa=· agóra • outro Sl!.i)ml~··( ... po(<ldor. ) . 

•erio pros~as. Senliores, em 18i>3 uma polltiC!I ~sa e gta~~de, 
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cnja poesibilidade e oonvcni,eneia. eriõo ji re<>oohecidas 
~ ·~ bl:>mcns de e$ta.do .mais :not&ms, flli ele
W.U·-' ~Ge. ·.DJn ~ 4 'traduzida em prlnçipios 
e dogmas <It.~opor um gabmeta .que con• 
Uva em • . · aeio gnnde& e inveja"'fllis· illustrilçôe•. 

Oz ~tQs, ach&vlo-o;e . todos uquella época fati
. ~-dOi .~lU\1.5; oa partidos· queriio ~ar 
Cle iimtda ~ travados na impre~~aa, na tribtul~, 
. e Jne,amo 1101. .catnpos de batalha oom as nr.nas .n.as 
~. ~· sombta dessa política "iviliMdon operou-se 
~t;i.o IUD& reacç~ depu e de Qlma nos inrtincto• e 

· .ambi~· dos· putidol, a&Sin1 ()OUIII :~~&.~ elclncntos d"U 
lutas. ~ situayão lisoDgcir:l, J1:>• qul operado• de 
~ aa ~-politica.G tr.abalhavii.o "'" obra d:l !e
Jicldado. publica, foi transmittida pelo gabinete ae 6 de 
..setembnl ao&'fielliiUC:C~res. . 

- Os .gabiDetes' de 4 de Ms.io e:de 12 de ·Dezembro, 
hWalido esse beiJo e precioso !~gado, proeut:íti:o ~cr 
fieis ao-pensamento d..: época e &as 6eus cOmptOniis
..oa. Durante todo es~ tempo o pai% gowu de pa%, 
os es~ritos ·mos.trár-:io-•e tranquillos, e a. re!le.s:iie, o 
rooiocmio e a tolorancl:>. ·oontinuáriio a i:OlllA!" os seus 
lng.ue~ na.·re5oluç.&n dos :negoeios public:cs. 
· O miniaterio d e H> de Agosto foi= dos heTdeiros da 
~ di!·lll53, e tc:n síd<> inc8J1savel, S.el e eomjo•o 
ns pratica desses prlneipios q,ne todos apJ?laudem, por-

. .qn& á. sombr:. delles· dei<en.o\.-em-•e • • forç:u mot'les 
e materiaes-do paiz = fa'l<lr da pr:<>!!peri.dnde publica. 
E'. e6ta I. ci~ do pai% erA retl.ç:üo â política, 
- Qual tem ddo,·p<>rém, c. polit.ica do gabinete tra<!u
:.ida em.tactos., cxpli~ pela bonrada.oppcslçiici! 

-·Senhores , en tenho sido assidno nesta ca..a; tenho 
onvi® os discurso! da nobre op)lOSição , e nelles não 
vejo . nma. eO aCCIL!&Ção jU5ta fe1ta ao I!IÍni~t~.rio 3C-
tual, :· . 

A OJ>posiçlio tem MeU5aa.o o governo por causa da 
lei cleitotal ;'tem atuil;ui a.o on =:rrestado no gabinete 
pensamento• -.uc elle nílo tew ; tem dito qn• o go-.erno 

· qner fuerc e exclnir deputndos; quer adulterar u elei
. ções, . corromper a opinilio publica, realizar, emfun, 
·aqulllo que nem utá. nas int:ençües deste go~eTno, nem 
pódem estar nas de ·qualquer outro que se p~ e pteo:e 
ao_pa;iz. A í6ta este iaetD, o que 6 que ae ap:.M%114 
contmo gaverno1 Eup~uareiemw011ba olgw>• oc
uos · ~mantos de que a honrnd'a opposiçüo fO tem 
p~leodo. na lnta que travoc contr:1 o gnbU>ete • 
. . 0' gabioete C!tâ ro, c1iz a oppesl~o1 a Clll:1at4 O tem 
-u'bGdOliado, eh<> nno ~ npo10, zU.o tem IUI:igôs no 
parlalllento. llf..,. c(lmparece no meio do 116s o nobre pr<;
lllldente do c:ozuelho, e tr:~t.a.ndo-•c de uma que•t.1o que 
impotta.va um voto de ~•ura ao gablncv.:, d•c:l:lru 
abert:uneute que ~!>!iU. a doculto d~ cQillara., c p~d~·ll 
franca, positivll e prompb>. A cnm:u-a mostrou por uma 
quaal oem.d& votQ~o o apoio que davA •o gabiuetc. 
A»eUr ~ manlfestal'ào, a oppo•!çüo o.inu11 insbtc em diler qu~ o ~illcte uii() tem ami(I;OJ, e que nÜ() t\!lll 
& !OfçG DIICCllfllrUL p!llll. geTir 05 !lt(tOelOB publieos. 

··E, na awencla de foet.>•t %!!o é de e1tra.nb<lr quo 
nó• tenhamoc &ido teotemuntuu de IICC:IU e:~gr:~çadns 
que te têm panado no ~o d& :xnin<>ri:>.. 

:N:6$ vimos n'wna. d:l6 .c•sões anteriores lc,·anta.r-se 
um ·deputado d~> opposi7iio e à\%er que o ~biucte é 
indolente, que dorme o soamo ela indi!f~ença, . que 
nadA·~· m~>.S immedhtamentc um outro recl:>mou e 
!lis>e': -dg11binete trab:ilha de maii, e este o seu defeito; 
quer n':lna ,6--.re.,iio lei eleitora!, lei bllllcarin, l•i de 
reforma ad,u,iJ,istmti\·a, l ei do cousclho de e•~11do; quer 
emf!m tifo= tudo.. l:m illttSU"e representante pe1a. 
BahiJl di?; ,qü.Q . . o gabiDete n.õ.o tem ptn>IW>CJ>to ~'" 
•n~ roformo3; nm outro ~ Rio de Janeiro· imme
diata.mente :prowta cleclriando que o defeito d:.s re-
formas .é ·.ter pensamento de~- _ 
· No·. mêio<CJ~u ecel1tl• de eoilfu<iio e de íncertezg,s 

em .qu& se ach.)U & illustrSiia minoria, 116• .. imos qne o 
-h~Q' ~:.ante ·pe'la pro<'i!">ia de Pemambuoo, 

. q-oe mtõio Ol'o>V!il., querendo, ~lvez poT <::>ridade, cha
ma,r .. & · .opposi~o a um cenu-o, de.!<lobrou uma ~e
:~~en~~-bU!deira, mv~no,.Deare estadÕ. de CO!IÁ!siio, 
aa · }>1114rn&u o ~gio do diguo chtlf~. do -putid<l li
beral,:ollObre ~~pro..mciado Pari; mal', J!Or 
Ot"gulho ou por .Íllgratiiliió, a ·llllnoria du&tt~ndeu e 1~-

.•. 
~gon o seu te$peit&v.!l chefe, esquCOIS!ldo n'11111lnatante -· 
&erviço.t de t&mO• :umos e .um difeito da.c:ommAlldo q_ue · 
o r.al:-er e B.ct.hidllde parlameDt.ar coatlll!liío COD!trir. · 

Senhores, a.o ver Gt.a ..:eoa dt eonfusio, esse acto de 
l:bodono.ede repudio, eu nílo p!!de<lei:ur delembru
me daq'llfll. scena de Sha.kape-, .nu. que uma infeliz . 
prgtogonlát:l &nllllc:> de · .ma . .,..be\!a. as IllliÚ, bell.., 
fio..,. de sn.a c~ e atira-u &O c.hlio. . . 

Deixando esta !lUte do l!leu ~.n:t1JO, l!ue se refere 
á~ aeeuu.ções da oppo&ç;o, que n!Ula IMo, passarei, 
:Sr. preaidc:nte, &o verdadeiro assumpto que ~ achs em 
~. istD é, o orçnmcnro do ministerio do lmp!~Qo. 

Elltre as primeiras \'erbas do orçumento aclla-&é··i · 
quP.é relativaácolónisaçã<>. Eu folg<> de reconhecer qne . 
tO<IU as idé:ls e.s:pendida.& pelo oobn~ lllinistro do im
perio no seu relatorlo em ~elaçiio a e.te itnport..ntiuimo 
tatno do rerriço publico mcre<:em o meu "'"'lentimento, e 
siio, (ina.nto a mim, u mai~ rlO.Z.OaY<!i• que podem s<:r 
apresentsdo.s 110 paiz. • 

O est:1belecimeuto de nncleos coloniaes na.s prol<imi
dades d:>s ~andes povoaçií<l•, c:cmo aeon~ o J!Obre 
mini~tro do ,mperio, nas qll:lcs os ~.olonos po~iio ~&ehar · 
mercado prosimo panos 6CUI produetos .e mait faeili
_d:Lde de transporte, deve 5em duvid:J. - 'Prefttido ao 
sys tema de est:~belecimentos de colo~ <!m lugareo re
motos, eTmos e •epa.rndos J?Óf gr:mdes. di•tancias àos 
gran des ~u~s de . consumo. Chyotema cie povO..~ das 
_cidades pa:a os doo.ortos é·~ duvidll. mai• senuto · elo 
·que o de pov<>ar dos de.ertos. pa.Te as cidade.. Sem 
meios de levar acs merca.dos o~ produetos de uma em
pre:ta3gr:ieola, esta nane& p~sperar:l., viverá lnngu.ida e 
deslUlimada, e diesolver-~·ha qnasi !em se h:~, ver org&
nlsado. 

' No .rai~ achão-se aihnlttia.os como prolicu<>e o& •Y~· 
tcrn:\0 de colonil.a~o por nncleos ooloniae3, 'parceria e-
3 aal<>rios. Algun•, porém, entendem '1118 o governo . 
deve ado['~ar com prc:!erencic nlll. dos syste!XIIIS de co-
lolli.oaçiio. . . · · 

Eu entendo que ainda neste ponto o nobre mlnis:ro . 
do imperio tt\'e rc.z.iio. B~ costume dW!T-•e que nii<> 
t emos •vstema para nada, que devemos ter systema 
pnra. tu<lo. . · 

AeoitD o principio, tnas nlio em te= &b6Ólutos• • 
A 1\nneza e· inv:ulabilidade dllll znedidas tbeoricas e · 
praticas t~do11tadao para. a II~Çiio àe ~:ma ü-.sll."1l!~O 
~:~ova, a.in<l .. niio finnadA 110lidamente n'um pai: ~tUlll
quer, ~elll t.lgumua \-e:.es com~ ~ inatitui
~o. E"m come~ ~o poàemof ainda sabet o ~l!e <! e:r:elu- . 
alvamento o melhor o o muls util. O 81181\lO de llovas 
idéWI o u c:ompuaçno entre todas é que púde detcn:lina.r 
11 prefo:eneiiL• E 11(1 nos outro& paizes eu~. aonde e 
hom se:uoo o a aet!vid&de hulll81l11 qull.li tudo tem explo
rndo o:m beneficio da '-oeied.ode, hn muita& vou• razúos . 
!ortes quo detenuiu[o o• go.,CTno• e oa-pweulANS a 
permanecer per ·multo t:mpo uo campo dAs experienciu 
e do• en!nlos , quando EQ oceup<io cio in~tituiçües ou de 
cmpr=a.s nova., com muit<i ma.ior ~o auinl d8\-e 
•c:r no noazo pai~, 11ovo, JlOUCO explorallo e de5CO!Ihecido. 

Para destrlli: a (lpinliío <Wtnellea que euteruieru· que 
o systema t~re!erido deve ser o Eystema de nucleós <:O• 
loniaes, seui EC imrortarem <:!llll o empn:go immedlato e 
prompt<> que os colono• po51iio' ter no 110.so paiz, ÜIYOCil
ret "algu!L'i faeto! ctne Wm tiao lugar J>.a Amerlo&.do 
None, mesmo JlC"'lUe, quando •e tratg; de coloi:ísaçiio, 
é o paiz cles•ico "citado com prnercncia a qualquer 
outro. . . 

ora, o que nos moEtro a e rte re.peitO 11 Uniio-Ame
rieana? Quando o pa.i7. tinhn nere;si.d.ade de caminhos 
de ferro, qu8J1do tanto. CJUIAts ainda ·nio · .. uistiiio, 
quand-> ao; empre2~s pnb1jcas erüo.: occup<l~_aia.-ia de· 
tOd~ os homens, cliegavio os co1011011 por COD~S 
de milhaTe$. Os colono• pooTe• ·· achavüc immedi .. ta
l:llet.te emp~, e no fiz:> de . um ceito tempo aqnellea 
que pe!u ~u:l.ll ecouoinia$ tinh:ici aj"Qlltad<! Slgmn O&!'i
tal, tcrnavi.o-5e p::oprietatioe. En~ n~o·para 
osEst:l.dos-Uuidos !oi effieaztfoi util,opcouo deleti~ol
\illlento e o progta!!o ct. oue noje gll1.& iLquell8 pai:. :Mu 
depois que a.s gnLDdes rêdes de caminhos defeno,-de
~"' que os ClllaH <!·entras etllpt'l!%<llll'Ublic&a • ~
la""' ·oe restringirio, o que Timos! Em ~ Cll<iadot 
~ti•ticos atte.stno que :1 emigr*o reBIIi.o para e; . 
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Europa, .àto <1, al~s mil emigrantes .<lesaoa. ee.:tena.s 
de milhares que tmbilo ido da Europ~ ·~a America 
na.quelloo a=o tive:ão da regresoo.r para a E1U"!!{$; por
queonlo tinhão encontr$do emprego facil e prompto pa:ra 
~sua actividade; e Dio .mpuilblíO dQ capi~ pro~rics 
p...a o estabeleei!ZM!Uto de· cmrrezas rcg~tlarea. Auida 
n~se mesmo ll.llllO deu-se o ~eguinte . facto: o 'in vemo e 
a lome foriio rigoroMS · e dCJllrll.dDaros. · 
~Estado de New..:York~ cuja. pop~ ma:dta a do~ 

mi!hõe&e trez.eatoamilhabltan!l!k; teve de regll!trar llllU.S 
de tuzemtDs mil proletarios, isto <1, mais de trezentos 
mil indi.W.O. · que. nio tinhiio occupaçiici, ·que tinhiio 
J1ece8sidade .P&n vestir; comer e aquecer-~ d~> pro
tceçiio. dos bome;• rioos do Estado. No inverno à e 18.:18 
en ·•·i're$i6ttur em pouco• diu cêrca de. cincoent.a mil 
pX'Ol~ · só na. ciihde de New-York; e qu:ll a causa 
dessa cal=idnde! A falta do emprt!go pro:rnpto e 
immedlato pa~n o• colono• que chega vão. 

Ora, se isto é verdude, naquell!) puiz que.t em grnndes 
rec:ursos para QS estrangeizos que o procurão,<em muito 
mais verdade de1e ser para o-nosso, .onde tr.o grandes 
:reetnsos niio e:Dstexn, onde tantas empreus em principio 
nJU>.oe ~trjio.· . , . . . . 

QUánto' ã: colonísaçilo por grande! nu~leos, eu en·· 
~àq que esta dev~ .ficar prmcipal~Mnte A cargo dos. · 
p,roprio~ colonos, isto é, que preparemos antes dé tudo 
O llOêSO ·pai:; para recebê-lll, <[118 pelo~ DOBSOS netos Íll.• 
çamos ·conhecer aos .es:r:mgeiiOS ·que t emos p_u e <>rdem 
interior, protecção e ganmtia pa.nt oa di.teitDs de todos, 
-vias·~·=~~ e.outroa reeur.~os.que att:mhem os 
• brllÇ()s elll.rmlgell'OS -.lllidos e labonows. En.tüo tere
mos éOionos eu:i !!"alidc nUIIIaro e morigerados; foi as
sim qne .a A=nc& doNorteprocedeuras cartas e as 
commutr.ieações dos colonos qu~ primeiro se estaheleee
rlío for!lo ar:rasundo para lá os habitadores d& EU!'opa 
e de ontroc })Ontos do mondo. -Os esforQOS directos do. 
governo amerie&Do d'!fio ·pequenos resultadoa•dian:e dos 
eff'eitos poderQsos dessa&. causas indírectaJ. 

Deixari.do ea.te assumpto, Sr. presidente, oeeupar
me-be~ de · outN <J.UO .tem com elle muita allinida<k: 
!ellro-me á a~cnl.tura. · 

Se:iliores, todos os dlas se diz DClSta cnsa e f6rn della 
que a noasa agrietdtu.ra definha.; que não temos ca
pitaes; que l1i\o temos braços, e que niío temos iD.!tJ:uo- · 
ção profissional. Infelizmente· niío posro COlltestsr ne
nhuma. d!8Ua proposi~; e:<aminemoa porem .e com c• 
meios de que pOdamos dispor eomegui%emoz 011 niio fB .. 
2er algum bem & nossa lavourA. 

. En entendo, Sr. presidente, que m:!mo uo. actwJi
~· n6s ,00.- u:r, niio·tnutos e11p1taes quiUltos snc 
aquelle.~ <Íe q_uc t('m nece~sidade t~ •• os rnmoa ele 
:rio••a iudu•tria o.grieola, mas ao meus alguns com 
05 · qu~~e• ~mamos a~~ os nmsos agricllltores 
qne desejiio cl~~tldcrr-se dos. ba.bitos da ro!illa e en
trnr em vi:ls de reform:l e ele melhorammto de snau 
lll>plorilÇõea a~cola.. A llO!!a legiol.~ nF.o potmitt<>, 
c!· ycrda<!a, a. m&tituiç!lo do bll.ll.cos agrioolas regula.r c 
~' 011 ao menos tiio 1:1!g1Ü:ll' e tegnra eomo llOS 
paues europeus, onde e~~ Ó&tabclcçimento• têm pro
duzido effe.tos ncliuiis.vcis c rapidos. Mas, Deste C4l'o, 
on toqUCIIlos qtíanto a.nllcs n:..· no•sa lcgislaçio; ou en
$alemos o sy&tema' com os elementos- que possuimos, 

· acautelátldo e ilrevcnindo o <me nos !õr possiwl; e adop
. tmdo a iJlslitniçâo COm Ü restJ:iCções e . tCsgullldO~ 
. que nos p_. r azo aveio. ' . 

Sr. p~dente, ha. um.n escol. que entende qlle em 
agriç-.llt::lni, &$8~ ~~ em a4'tu.us outrva. l:LS!mnptos, . 
() ~vemo .n..da ou qua.sl nadJ a.,-e fazer dl:octamente. 
cle,:aililo a inici&tiva aos p:u-ticnlnres cntngnes a si 
~ ,· . . · 

E:0. . ~ di.lremltem~~:~te. é~stnma.-oe argnmcntnr 
. cem .iqi:illo . que se pro.t.ies D.a I~:~glatern, na .Belgicn e 

Jla. Halla:n~ mae. eu declsrtl que ~ e.xempwo &l!o 
Ci.taclo& .com ~. . 

· N~CL a·~, ;., BeliÍ'caon SI. Hollanda. adop
t?u tal ~~Jil~· Se -~ u vistas par& & histo
na · ·~1& .~ paues, Vl"t'emmOI qUI! a H.ollaDda, 

· q!JN2ilb. q.üs• ClololüSu· ..S 5UU . illw< de. JaV& e Bato. via, 
o ,..,.. g<>Vénlo 'fez ~ 1>05 eol<>D"O&, .lldàntando-ll:es 
E<lltlllõas avul.t.e~as, e .nssocüwdo-.. CO!n . eUo, 

ficaudo ~o fim dnlnte a,liUO!I - eapital per-..encendo-

80i:V:=·~ Hollan~; . ·paiz, ~.i~czr .insili-oi- · 
~s dess~ iu.~,· tem proeedi<io. . .. · . · .. · · 

.. Se lmlÇ~Inos ca olhos. ·pll!- .... hioto~ rval· dá ln"' 
glaterra, veremos que a. agncultuu. dest.o P"Ü? em 0 , 

qual E)l~o os ~. tem recebido aU%il!Ds 
J>OCIUU&n<l<l do govemo. . .. . . 

Nl'.o ha.mnito _tempo q118 o gaverno inglez poz & dis
JIO•içio dos agrleultDI'e$ Dão mm~s da cem lllilhões' de . 
frllliCO& para rea!iur= o melhoramento de um·s() zamo 
da ~eultura, o da. drtn"4ge, ou esgoto -doa terre!los. 
humados. · - · . . .. '. .. · 
· . Se P.~os à '!l)ltr:a.s ~ verem<l!l que a-F~. 
tem fetto awda m:uores a~lll>ÇOS em õendiêio da mdua-

tri~aT~~ centrrü, o• g~o2 ~ Prnesia, . da A~~ 
tria, da Italine de outros l"'}zea lbl. ldoem ~· doe' 
Pattic1ililres, tomando a üuciativa et;.gnm~ melbor&
mentoa rurt.es. Agora,fall.imáo no asmmpto dé ;a:.:a· 
tou .9 nobre . deputado por . Caoo-F:jo, direi u. 
pab.nas Ú<letca <lo Clllno .. agncol.a.. Disse o nobre <leua-· 
taa~ s,ue D.iio poàia'admittir qu.e· o go'IWilo q~S!e· 
estaoe1e<:er institutos ou eseo):ILI! agricolils no nonso pai:, 
porqt~e nii.o temos ~al habilitado ]>ara dirigi-lps. . 

Sr. ptesídente1 eu entexido <\!'-~ DiiO ~; é .'l'erdde, 
gran4e numero <1e homens hnliilit.ndos ~ua esoe .znii~. 
noras _a!gnns. moços, di.acipuloa dll.G ~co.as .ag<i~ en
ropéàs, podem~s ençolllrnr entre nós, e podem ellei ~
aproveitados 'l'autajoSliJil'lnte pelo go\:etno •. Com. este· 
a~~ será, ~tabelecida. uma _primeira. escola, e ~:~ci fim . 
de poueo' wmos oBrazll,terá.mcç:~a entenolldos em. theo-
l'is$ c Faôicas agrlcolas, agnCõlltóres pro6ssin.nalmen
te illuitrudos. Para. fort~<:er i. necessidade em qne esti.. 
() governo de iniciar. medida.s @rn ·beuene.io à a· la voun., 
e de crear escolas de instrucçiio •grioola, eu lerei o Uc
cho do um eseript~ ·dê ~de not,., . o .Dr. V alierrosr 
tratando de objeeto ident1co1 . · ·• .. .. 
. c Adiar a1 medidu con''eziientcs, cllise um illn&t:a<» 
C!Berlptor, pelB difliculd:~e .d~ aua realizaçiio, Di!o pa.
r.:ce ae homens ltl'llVU C ettudioaos que querem edifiC!lr, 
C<>nlolidar o me'!ho:ar. Se :llto pod.,emoa . obter. de! da já 
um melhQramento completo; ridical, nem par wo :e
cucmo• dc~prez$UdO quillqucr tnbal.bO, e liUlçaudo-ci no. 
csquocime~:~to. l'emo• nccessid~do do coméçar. Nló ' 
par insplreç~o aubitll i\UC adg,nirimoa mn:i verdade 'utü, 
o completamente d•alli;!ula dõ oortej-> doo mos p~rtoa 
d" »o•,n !mpcrlclçilo ~ doe projnizoa dr. educa~o. Qaan
taa desoobortat, ~uo llliAa·?a.zem hoje a j;lorla da clvi
lisnçilo, -ebl'r~o 110 despontnr os 11perfe!çoan;Ciitos da 
nppUCAÇilo T O va}X'r, 11 polvorn, etc. • . · 

SmilOI'OI, tomemo• o eau6clho, façamos alguma cou
SII. Comecemo•, e o futttt'O INI oncuregan de juoti&ar 
o• otforçoa que empenh.r pArll iRO o go'm'Do do noaoo 
plllz. (Apoiadca.) · 

Flqum•orp'l'endlào,Sr. pre.&idente,quando on>1odigno 
Npreaent.lnt<> ~r Cabo- Frio combater a · C!e~o da 
ncol .. Agrícolas pelo _so;emo, oll~do ciomo pruicipal 
obs~ulo )lar& a rcalizaçüo de!saltledidil a falta de pes
soal habUítado, e ae?nlelba.i' ao .me6mo'tempo a adop· 
Çii? de~ outro systema <le instntéçio queslip~a 
ex.sten011. .de.se mesmo pa!·soal, o· eystema dos.s=óes 

. _c.3.tnpestres. (Jíi•Gtfas.) · · . · : . · • 
Esquecec.-.!e o illn•tre :rep~te poz Col>o-Frio 

de que, par:t termos esses llliS.ioll3ri<:<!.quo,~ ·~ 
p~_p~d:. . do fll!sino ~gricola . ll~ <llitlictos rn;r~, 
ser"' m .. ter · que ant.eno=ent.o e•nv.ossem. cread:!.a as 
escol::• gne lhe rel"'VJiiO. A ;mpossibüiallde do 'Yate
nii. das milisões agi:icolaS, . que tallta ntihclade preo~ 
em alguni paizes, está e111 niio posmirmol! institutos ou 
eoéOlaSDll3 quaes !C fomK<!n es!e5 mlsUOn:ri()L (ÀJ).Õia-
~~.. . . . .. .. . . 

Sr. presidente , t.ebo · ~on~en.ierite di%er !llg=u ps~ 
lavras ãcerea da arri.oead.a. oito a~ ·em ~ -a· .cha . 
uma du mais im~ pro~ d<>-lmJ"=rio quan
to á agci<!llltln'a. Quero :blllir da pro'rlncla âa Pw~ 
. E~&& p~o,.rincia, n& qncl aa ren.lal publlc:a fi~ 
hoje-por uma·eireamatan<:i&çoepcicmal, utí ~ · 
:de \'81' sniquilar•te' a lU&· agricul.tamo ·lia l!ÍIU&tllllll 
inclütria, · ~ da.· atracçlo cli. bon'ac:llA,· •qtllll ab!IOn'e · 
pret~et~temcte toa~· O& braQol, '!tmldo dc!lnhar os ou· 
t.:IQH&!IlOS da indcstr..a lljp'Í(ola:.- ' . . . 
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No no•so paiz níio ha inC!lll~eniente elll que um:r. 
:tons do seu turitorl<> seja eopeeialmente applieaua a 
um só geoero de rrodueção. Mas a indu•tri:~. áã gotnmll
elas~ torna· se prejudicial pelD. I!Ulleit:l. por~ue li feil.:l, 
p<XqUC ~~e ~ destruir a !1Pulaçlio pObre do i;lterlor 
·d:!. proVIllCla. 

Pela facilidade qu! a erploração da gomma-elastica 
of!ereee;e-pciopreço elev<ldo a ')Ue ~ttinge e•se prodn
cto noa metcadoo da provinc.ia, milbare& do pessoas de 
ambos o·s sezos abS~>do:n~o as povo:>.çiles, ,·illas e cida
-des_, · e iutel'llio-so nas ilhWI sem mciuo de proteeçiio 
-<lOntra 11 toJIJe, COD~ra <» rlgores U3S esl.:ly(ie! e COil• 
trs·as·molo~ti86. No fito de !llguns mezes essas infelizes 

EFs
ahç<leo ·~o dizimadas pela :tniserin, o 5obretndo 

infernúd:r.des, que u;;o ~lio-r= t~os paizca butni
s sob o• ~·C'OS. 
É bem i · de comprehender-~ até onde ir! :1. iu.

fltli!l1cia mn efica .les!a indnstria , se el.lD. dttror por 
m~rotempo. . . 

Senhot'U,.pass~-~a_not;ossoeontinen.teumzr~defneto 
qne nos niio deve ser mdifr<>rcnu. Refiro-me :í abertura 
d"""' ellllal pelo 'l.no.l a Fra:o.ç<~. projee~s. unir o Oceano 
Atl:mtico ao Pacifico; o cano! de Nicaro.gua, 'l,UC tem 
dl> red~r !llnis de 2,ooo lel:íuas llall dist:mc1:lS Cl.uc 
5e!.'ario os grande> mercs.do> <l"- Europ:~ c no. A:ucnc:t 
do Norte .M mercados do P:~.cifico e da. ll.sia; llrprox.ima 
de nós ·a lllgnns dls.s de viagem o mundo inteiro. Eu 
cn;io que lli!StC beto ha &!~ma eonsa que mcr~ es
tudo sério nan nós. Seria >!Ilptevidencia não nos pre
par=o• em tcrupo para esse quasi .eontact o COIII tuntos 
[>0\"05 differex>tcs. · 

Vou ~r:l dizer o.lptm~s r:U.avrttS, Sr. preside.ltc, 
~= uca.t.eeb.e•c c civilis:lçáo dos in-líos. 

No intuito de meluorar-so este rnmo do serdço pu . 
blic:o grandes depezas têm sido feitas polo go.-erno ; 
mas pouca ntilidãde .tíim dellas re5tlltado, :l. falta de 
boru tniss1DI~nrios que vel~m sobre as alde:lS. 

Ti"e infelizmente occnsiões de obsavar essn •·erii~dc 
na pro~incia do P:tri. No.qheiln pro<'incia, como acre
<iito que a eon:.oce em todas :r.s oa.ttas do Imperio, o 
estsbelecimento dn.s ald~a& subs:i&te s6mcnte emq=to 
os índio• recebem. ~entoçiio e· vestuo.rio ch<lo• pelo 
~o.-ea>o; npeous porém ces>S fo~llCCi~!o, desertao c 
m~ outr:.. ycz. n:;u; tn:lta-5, sem a l!lenor mu
dan~ uos se!IS antigos habitos. E' minha opini5o ~ue 
o uni.eo ~\-st.etna pelo qual se poderi obter uma mudança 
bene6cn ·nos bsl:.itos indolente.. dos Indios ~erá a9.u~Ue 
c;.ue fôr funda.io ns. cduc~ção d:~. mocidade ind=. 

Se o · go"<e:-no t<:>= :1 ,; pr~mc.,·er n. cdue:r.çiío dos 
bdios, p:ocura:ndQ dc5"'nvo1~er naõ csc~las e 6útros 
e!tabel@cl.ment4S f·Ub\icos QC e<\ueayâO n intelligeuci:J., 
1:1oralidade e aeti,;d~c do; bdios, cm'lr..:mto i.nt:~.nl<l•, 
a.:juelles qn~ ng=s:.mm p•ra os sna.s aldêllS la~ar4õ 
idê3! de ci-õlli.:.ç;io Ç""-C mu:~o hüo de apr.weitar no 
futuro. De ontro m o:lo serl, :1 meu ;-er, inu:il e impro
&.""' tndo auanto o;) &cr par~ tiror provoito do aer\·iço 
dos i.Pdios, '.:~n ·"" menos s~-lo-h:t nu proYinci... do 
:>~<i"""" oo:>he-;o. 

S:. inUi.l~:e, en pode:.i:l Í:tzcr u!ll!l reSCilh!l :>. res
peito a,. dilferc:cs ;opicos <b orçament.u do im~erio. 
bras; Tendo <;n~ "opposição niio ,. te:n occnp:tdo alsto, 
~do ~ psu= eoncor <io.r com as idêas do govemo, 
zlr.t.eDho-me de o !:tze: • .A..ssi.'l1, pi>r oro. nada mais direi 
:J. t:U .-..opeito. 

Sebl:!?re~;,deí.xandont..""l1llln~qlle en techoho;ctãomal 
<>C<."1l?"do { nl!~ apoiado•), os fen·orosos votos que eu à.i
rijo siõo !'*la pe=.mcia e comerv:>ç;o de um governo 
illt>.Otndó que, f:u:endo do. jü.•tiç::. o seu primeiro devo:-, 
~a. co:"<l~ ~ d~tnl.ir c:-ros ~ abusos ÍU'"i!ttra.d.05. c 
:::>~ =. r.ocicd:lde bra2:ileira,sllO$t\tuindo-os 1>0r >d.éas 
~ ~elpiO!I $líOS e n:or:ilis:dos (opoiado•) ; de um go
-remo aue á% da autoridsde pu"blics, da Cl,u.l ellc é su
~ lepositar..o, u:n Rge~~te podc:-o~ de civilisa.ção c 
de progreao, e uiío tin in!itrumento fa::U de àcsh"Uiçiio 
e ~F"" (ÁJ"'iado•)~ rle um governo ori>.fun que, 
"-"• 0 OI legi:imoa Í!l!.ere!!se• ao p2iz a qlla>!S'i\lJ)t 
outrot, de oaal<iUtt ordetll qn~ ..:jiio, tem j' por tantos 
~ aÍil direiw !or-.e ao re:onh:cimon:o FubUco. 
(.4pW2<b.) 

S"w mab dú'ei, &. _prCJiclo:~te , c peço dc5Cillpo a. 
\". Ex. e ., eaawa por lhet bu~er tomado :llgull.! mo 
:::!l:J:ot;. {Jly(/' btm, mui/~ !ltm ) 

r 

I 
I 

l 

' . . . 

O Sr. )lurclnhoCnm.pos :-Sr. pre.<d.ento, tlnba 
até ha pouccs di:1S o proposito de niio tomar parte uest:t 
segtmds discussão do orçamct:.to do impeiro: j;enlmente 
ncsts occasião o debate ' ,-en, robte a politica ger.d. 
Penuadl:t-me, i mta do rebtorioda faz~nda, que con
viria, mesmo a nós . me:nbros da oppç,sição, prescindir 
d•ste direito, que nos di o regimento, de disoutir a 
-:>olitiea. geral n a 2" fucus..<ilo do dh·ersos orçs.mentos. 
Mas, Sr. pro>iàente, pela Inaneirn por que tem corride> 
o debnte, pela direcyão "J.UC o ministerio di nos tl"llba.
lhos do corpo le~sbthu, desi.!ti des•e meu proposito; 
discutirei o orç:unento do,imperio. Aproveit:<r-me-hci. 
nesta oeeasião pe.rs faoer a dlscw$iíO do co~tume, e t~ão 

. perderc:i mesmo o ensejo em nenhuma dss outraa disccs
ç~s. Visto Ç,ue nli.o posso do.r o meu voto ao miiUsterin, 
n.ão o quero tambem.rontrnrinr em tudo. • " 

O mmlst.erio não P""""" · ter o menor empenho n!lS 
leis &rulll85, t=to IlllS de !ix!lçiio de forçs.s eomo nas 
do orçasnento. As leis de fi=çio M forç'lS que :r.qni 
pnss:í.rüo for~o ~mettidas pora o oeuaao com umo. t o.! 
dcmor:o que mnís pro~n nindu o 'lue eu digo, pois pare;e 
q"e ío1 uma. ve'rd~de1rt. eontnnedade psn os Srs-. =
ni::;tros o terem .sido essas leis votadas. 

A. do orça~ento da mesma maneir:.. Os trabalhos 
das c0mmissõcs respectivs.s, que cu presumo que estilo 
de :J.N:iirdo com os Srs. ministros, ~11\ ~ido tlio lentos, 
c, sctn que eu queira it"rogar a menor censn.m a essas 
comnti.•.OOs, tlio imperfeitos, qne cn nüo po•"' tir:tr 
antro. illllcpo seuilo q_u.e 30! Srs. ministro~ couvéu que 
seja. mt.ito dcmoradn o. W.C""ão do orç~J~Mnto · nq~. · 
Parece qne, se o orçnmento fosse ji vots.do, isto contra
riaria'> ministerio. Por con..,gniute, perdi os e5etnpnlos, 
que tinha, de tomar uma parte. grande na ciiscnssli.o 
do orçamento. N~o· tenho mais esse esc'rupnlo, niio 
porque eu desconheça que o sarviÇi) publioo e::tigia qne a 
discassilo ti\"essc outrn direcção; mas o serviço publico 
a respeito do <>rçamento está. " cnrgo dos Srs. m~tro5, 
est:l. por conto. e riseo delles. Se elles, <(Ué FO nch~o :1. ·· 
testll do. admlnistr3çôo o que siio Bro.zUe•roo como ou, 
niio se emb!lr.l.c;1io·com u orçamento, é por~:ne·entcndMn 
quo t~m meioo ptlro. o::o,·ernar o palt oem lhM ser preci•o 
o orç=ento. Por cÕnsegui.nte neullum cuid:r.do me d:l. 
o. convicyão qne tinh~ de que SS. EExs. preciu,·ão do 
orçamento, c que dO\·i~ ser este o :leU primei~o cmr.c;nho. 
Prc:scindo dest:l. ~onvicç~o. porque :1 resfii'Usnbtlidlldc 
do qn.e se ~ti p:lssanào nüo corre por minha· eont:J.. 
com: por. conta dos Srs. mini•tos ~ o cmbo-m uto niio 
P<lreç!l ineutir-111~• "cnhum cuidndo, n!io rtugm~to. o· 
meu, porque <>tt n::!o tenho mcíos Jo ch:un11r os Srs. Mi
nistrO~ !lO cl>l!lprimcotoclos seus deveres oeste :lSsumpto. 

Ocoupu-me-hoi, portnnto, ne~tn di$cussiio mai& d,• 
:llgun! iA<JtOa c-oncernente~ :l politic~ geral d~ qtte na 
orÇ3JnCDto do min.istcrio do im~rio : seria eontrnrhtl" 
o ;z:ost9 do gcbinetnoect.pnr·mcdo orçnmento, que cor· r: n!l n~:~.i.s romplot:l c ~b>olut11 inC:i!icron~a dos rcspec
t t\'OS mmt~tros. 
P~reein qnc :>. crunora do• dcputouos, <l. \"i•t~ do. iu

$UffieiCilcio. do p:r.= d'l rommi.!síio. tlnhu o direito 
à(! csp.>r:u do Sr. ministro do 'im~rio umt~ oxposiÇilo 
o. respeito do o~çamento do. sno. rc[Y'..rti~&o, quo S. Ex. 
no• dis-se quacs süo as .-erbat. que ncclta, as que 
re<:usa, aqucllas em que se podem fn•er economl!lS, por
que para mim n~o é questiio se devemos e podemos fa~ 
zer c:~onomi.as; esta rcsoiuç:ro somos lorçs.dos :t tom:tt. 

A. nosso. ~ceei to. é inferior, Uisse o Sr. ministro da. fa
zenda. em mni! àe 6,C00:00()$000 4 despez<~. parn·a qual 
SS. EE:<. pedem autorls~ção. · 

Nettas ci1'cum~t:lncbs eu qnizera que os Sr~ . minis
tros· th·essem primeiro feito discutir a receita, que sou
bcssemos de quanto pOdemos dispôr, porque para mim 
nü.o é objce-..:~ de <lu,iàa que o corpo legislati~o Yoi.:r.:ldo 
"' d espeza de,·ia. o.utorisnr só !lquella que c~ba ns noss<t 
reooits provo.vel. Setá um úcto anomalo, contndleto ~ 
rio das mais simplet< noções niio •6 de economia, m"" 
de probidQd•, p:>ro. o indh-iduo ·como para n na~, nü.o 
l ir:>-itanuo• :1. dc•ptza (>quillo qno a ret~:ita o pcr
mltta. 

Com 11 receita ordinnri3 do ünperio fuer o que os 
Srs. minittros fuam c! um facto o.uc noce!l:ita de ci, . 
plieaçüo : Com que di!"l!ito, no meio <la proftmda paz 
em quo estQillOt, po.rn n de~~ otdilulria cfo ['!Li~ ~ten
dem os Sn. ministros que podem pedir nuis 6,000:0008 
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elo que orçiio para a re::eita ~ De onde ~õ S. Exs. 
esta dtfl'erençn ~ O que supprirá este _deficit? üm em
prestimo? Será. uma medid!L digna iie formar o começo 
dn admini&traçilo fin:u~ceira do Sr. presidente do <:an·· 
selbo, seri nma medida propria., •• ( eocrupullio mar <ia 
e:.:pnss~o) . CTeio que seria mesmo in)usta reativ&mon:c 
ao Sr. presidente do c<m1elho, será mna medida propria 
de um charlailio, e :a:>ii.o de um mjnistro de estado do 
Bt'3Eil. 

· Augmentat impostos~ Parece oer este o meio que 
está llU runs do Sr. ~idente doconselho; mas em 
que artigos da receita . · O Sr. presidente do conselho 
lemb~nos o restabelee;:mento d05 2% sob:e os. nossos 
productos de c::rport&çio! 

Ora, ttnbores, é es.ta uma idéa qa<> e~pant<t qn:md<> 
se lê :a:>o relatorio do mil:listerio do im~rio a descripçiio 
que faz S. Ex. do ese.tdo da. n~sa a.gncultw:a, descrip
çiio que aliis te devia espere, perque, se ha facto noto
rio, •abido, ineontesta,el e incontestado, é o estado de
cadente da·noss:. producyiio agricola ! Essa decadeneia, 
e<:>mqu:mto eu não a repute um facto prognssivo, ·e 
creia. que nos ultimes !lllllOS a diminuição clã produeçio 
tem sido mais devida a causas eventuaes do qne n um 
dec:reaeimento natll!111 e prog)'essi"o de uosus força,; 
productiv:tS : eomtudo esta decaden~ia da producçio 
agrico:ila não · -.õd• deix:ar de i.nl:pircr os lllai• •erios 
ree•ios todo• o'• 'lmlOS, porque o. consequ encia necessa-. 
ria h:>. do ser, pnra um plliz como o nosso, que nii.o t='· 
outra. industr:ia importante seniio a agricola, um gg.n
de eoworecimenltl em todas ns outr:::: !!>dustriu, e ptrn
cipalmcnte na com:nercial. A~ nossas rendas hoje s iio 
-aUferidas principalmente pel:l>-alflllldegas, e esse ren
dhnento lia de acomp8llhar as nossas dreunut ancias 
:~gricolas. , . 

Neste estado de eousas, pois, eu tenho toda a raziio 
<!UJmdo e:<probro aos Sr-.. ministros e%igire:n o XDCSlllO 
or~amenú> de desp<lõl& O':le quo.ndo a nosao. receita era 
de sai~ ou de oito inil contos llUiis do que presentemente. 

So SS. EEx. nos propoem tm todos oa mlnisterios 
um n.:gU~W~to de deapezn em circumstancias ordinarw, 
se o Sr. presidente do conselho em uma destas oeuões, 
uiio ~~ei se para. impúr silencio at opposiçKo c:tplora.udo 
o ..eu p:~otriotiamo, o sentimento ele nossa. nacionalidade 
em vista. de nossas relaçõca com nlgumu nnçüe• •• cnn
geira.a, ou.. ~e :realmente es•a• relltções nos obrigõ!.o a. 
alguma& nM<lid"",e deode j.l:justifieüoalgumas dctprus 
nru~ tcparti~s da guerra c da IUarinha, se osta ru~o 
.do Sr. pro•idento do conselho ~i ver fomdnmeiOto real, se 
nüo fôr um mero movimento oratorio ou umG te.ctlca 
parlamentar, oomo on. presumo, outra deve 1cr ll. coD
dncto. Jos Sn. milli , troo, 

Se actualmento em eircwnatanc!~~& orcliiuuiu a nD!'-sa 
roeeitll é inferior ' d~ qno 05 Srs. mini•troo ,no
poem em l'lW do •cio mil cooto•, .com() !ariio elles face 
a um granda B.Uj!!tltmto de detpeza nrovnvcl, ~egundô u 
J>pprollc!lles do Sr. prosidellte do cón~elho? Estu con
.sideraçüos poia tê!m n:nda maior força qwwdo M~ trata, 
per ..xemp:o, do mini•torio do imperio. 

ParA o metual orçomcnto se J.lTopUe um nugmento ""11-
sideravcl de deEpez&. E' isto inju,ti6cavel, porque, ~• o 
Sr. ministro contou com utna gmnd.c diminuiçüo de 
rereita, q11e reducçio iez no oe_u orçsm~to? Quo e:r~ 
plic~o se .deu do nenhuma mucçiio ter feito! Esta 
indifferenç.a do Sr. mini>tro pela disc:u•t-00 do orça
mento .U ona reparliçõ<o niio tem •iJ;)lific:açio diante 
ele um del!.cit de mais de 6,000:000SOOO· 

Zeloso do seu credito, do o:tcJito de sua :tdmil:listra
.ção1 o Sr. miDilltro do imperio dl!"eria Ser o primcho a 
.ubrtr este debate, de~ria justilicar-•e do motivo por 
que na. presença de um de!ieit nio :DOS propõe nma re
du~çio de despeza. e sim um aupento. 

Mns, Sr._prcsid<Íilt.e, esta iDdilierença do Sr.!Xlinistro· 
Foà. parta :mais importante -do. sna ~ admin~tra
ciu me AntoriM a., por ineu lado, &alwpa:lhar ,. dis

. cuss~o no terreno. e1n que ella foi po&ta. 
Como nllo. pos!o eontar com muitas >azes d~ filiar, i. 

W.ta. <!a iDtelligencia que 1e vli dçdo ao nos.o regi
mento, que em aua letra nlio autorisa o e:a:>oerrammto de 
uma di8CU&S~o que . aiJlds ~o principiou, ~pro,-e:i.tar
me·hci ded~ ~par& niio oonaidersr a• verbas do or-;-a
menú> ~<m ai, ma. 0011Aidcrar o mini.rtcio por todos os 
Jqdoo que IJl(! f6rpe~slvel eJ:IC8l'IIJ'• 

A ~amsn lCO rcle•ar:l. repetir algumas aceusa.ç<:es. 
J'Ol<l"" êlla.s Dilo lho tido respostA. .M6im, eu vol.tarn 
á. t;uestiio,. que par<ICO c~, ~..,. presidentes <!e pro
-.iDciu. Direi aos Srs. milüstros qlLe ê notorlo, .\.con
stante qnc " mõr parte dos seus r.~~os presil!.onte& oi(> 
c:mdiclaios á ~eiç'lo proJtima. !sto era um facto mniUl 
coznmuco, n:nuto w&ào, mas qne estr:wh:L o. opí.nii<> 
publica hoje, PQiS' 05 Sr.. mii.istros erigjrio em priA
cip~o · acabar com as interi:üdWo adroinistra.ti ....,_ 
M!US de uma fornada de presidentes da propria bvra 
do actu:U ministerio foi destitui.U po.ra aCabar · com ao,. 
interinichdes, :forlo damittidos muitos preaJdcutés ror
que er-lo deputados, entretanto nova farwida de pre
sidentes se faz que têm de ser eleitos. 

Não sei pois qual a r:J.Z~o da demissiio dos ptimcl.
ros ; o que ficará disto bem npnrado é q!le os presiden· · 
tes nomeados primeiro forii:) demittidos por serem <Ie
pntndos, sendo notne:~dos outros mw feliies para serem. 
deputados. Hn Disto lllsume cobere:1ci:t. de vista•! al
gum pllllW !'(llitico ~ · .. . 

Eu não possa crer que um ministerio q e~cira continuar · • 
em consa tiio importante '! proceder por uma fómiB. que.· 
mostra & maior irreftcxi<o. Quando foriio llODleairo• 05 
priine1ros pre<idcntes, parece que <>S Srs. ministros de
vião •"bcr que cllcs eri\o membros do corpo l~gislativo, 
que sobrP.vir~o :1-s Laes interinidades durBnte a. sessão 
leg' .. !Atlva, e por isso SS . EEx. llllo os devmo .. 2- no~ 
meado. · 

Nonneár:io-os, porém conhecôri!o que es iDternüdades 
eriio nocivas, dernittirão·os ; o que é pois qucautorisa o· 
tniDi2terio para tolerar que I)S •eas novos presidentes 
sejüo candidatos ! deputação?... · . 

O Sn. M•~•srnG DA MAni NBA : - Por onde! 

O SA. Munxao C..:nus : - O aparte do b~ado 
Sr. ministro da matinha aiio me satisfaz ;··S. Ex. pa- · 
receu-me perguDtat por onde. 

U:v: Sn . DuCTAno : - Se ê pehs proprias pr~vin
cias, elles niio podem wr; por ontr:t.s padem. 

o Sa. M-tnTll<BO CAXros:- Isto est..l.!hl colleeçi:o de· 
leis, uiio nrecisava S. E:.. dizê-lo ; mas pemútta-rne qn()' 
uoe d.) dfreito qne tenho de r.rovalecer-me d,n ptepria 
O,P.inmo dos SM. minist ro• . v V. E E x . dcmittirão pre-· 
Sldent$8 porque erão deputados; parece que , co:I!o 
conscquencia l ogicll. racionsl, niio deveriiío querer . que 
05 preaidente. que nome.iriio dcpeis fo•se:n deputados. 

U:. Sn. DEPVT.-Do : - Dem.ittiri!o-sc porque re tTa· 
tava de interinidades em épeca eleitoral. 

O Sa. MAt.Tn<aO C.u rros: - Não foi t.to o que o 
mini.r.terio ann'!Woiou q=do ;e occupou <la. sua heroica. 
reloluçüo. A verdade é 9,UG a cliscussiio deixa. bem pa
tente o facto - que o mmi6tcrio níi~ foi oillcero qullldo 
nllegon esse motivo, '1st o que n~o insilltla, ni!o p rol:ibo 
{tinha autoridade '!llr:& Isto, d.igiío emborn oa nobres 
aeputa.dos quo nenblllWllei oprohibe), nCo prohibe 1L 
!CUS p!Uidentea !e~m Cllldidntos 6. deputaçüo. O romo . 
dio e&tá =• mr.os dos nobres ministro•, ,; o Ja quo 
u •ário para dc•titnir •eus presidentes que erão depnU.· 
doa. ll!llis em tudo i! to uma eohereucia ministerial l .. 

Sr. presidente, osSro. tnililitro! ti:m poclidocommlllta. 
empbase factos contra sua admlni!tr:I.Çiio. Niio tenho me 
eucsn:egado desta tarlfu, Jl1io me proponho ene~
me clella, perquo.:niio entendo quo: os act~~ Srs. roi; 
nístros qneiriio e. menos pt>ssúo eh= IXU'" si toda a. 
gloria que não e mn e"clnsi'I'SIIlento.. Na época actual 
os Srs. ministros, aillda que qu izes.em, n:io 'Podiãc fa:.er 
uma politl::a de gr:wde rea.cçã.o. Pcllt · minf>a parto~ 
-os accuo;ei disto;. o neto de SS. EEs. , 'i"'e me piU'eCC um 
<teto J e reacçiio politicn c a ~ua :rdorm:1. eleiooral, fran
eamellte lh'o tenllo el<Jlrobrado. Como estes a.etoo; são :I-' 
tend•ncias e o espirito do relaoorio do imperlo. Todu 
:as reformu p:cposw nes~ relatotio, tôdaS .11! ~ ahi 
~tas dn Sr. ministro do imoaiC), são de um e.pirito 
o mw anti-liberal. o mais antf-Oc.nsti~ucioml. 
Q:~&nw a!ac".oo neste sentido, parece· IM que não de

"2remos ~r elos Sn. mini!tros o convite ~ des
cermos a essas questões com que "" ooeupou o b(IIJl'ado 
ex· f%uieente do' fará pela primeirA w:z 9.110 :u. pno
._ _.;io o olni !aliar, iEto ó, qne eu pelO JDeU lado 
descesse a contar <J.uantos subdelegados luzia•, qu..ntos 
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-s~aa ha nas i!u'lS p!O'I'inci&s de qu.e tenho nutis 
cociheeimeuto. A este respeito dit"!i a SS. EEu. qne, se 
q~ fazer esta; ~em, n:ío o podia; não conheço 
hoJe llâ JI1S!M da ll"J açiio essas distincções de sa
quttrema e .luzia; e as e>t~o a~o~adas, eu ns estou 
TODdo hoje ·~eitamente no m>:Wtario, eu S.$ &stoo. 
Yendo ~tro d.este recinto; h to porém niio nos incom

·.~~ nomeio dapopulsção,X!ÕO ashli. · 
~"i() nyoport'lllto nec.!uuna accu&a.ç~o aos Srs. ·mi-

. llistros pot pequenos factos de det:ühe d!l administra-

. çio; creio me5m.l que SS. EED- nl!o só estão no seu 
direito, é:omo que tê111 rigorosa obrigs.ção, para todos o< 
ca.rgos de confiança, de notn~ar o< setlS m:üs intimes ' 
amtgQ!'. Est4o na sua obri~o: a i:esp<rnnbilldade qae 
SS. EExs. toroiio pela adnllnist:myio w:in j,gjust:., ini
qas, se .todos essses emprea_o<lo• niio fosoem de sua 
inteim oonfiii.Dçe.. Se SS. El:O:.::.. ti'tCSSem a eorag~m, 
qne ti!ul obrlgnçi~ de ter, de noii!Car os que s;io de= 
conlhmç,.,e demittirosqu< nüo :~goziio,nôsniíoteriam'ls 
tido, por .exel:!lplo, o& factos de que me~ccupei a.qni 

·liJlbbndo passndc;. 
• Não sceu.so os Sts. micistr-:ls por isso, ntli!ca ·os 

·:.ceusei; mas, qu:u1do SS. EEl:s. com t=ta emphase 
promciio todo•, pedem factos, cn:nprl:t qu.e ti"<essem 
sua consclenci~ mais tranquilla, que tivessem dictado, 
imJ?OSto aos t:eus delegados nas provinci"" instrncçêes 
mo:s l!O•iJ:?...-as, que os obtigosscm a. '?1'-lllpri-liLS C<>m 
mats ngor. Qt1e respondem os ·srs. InmJ.>tros aos factos 
es:'r:wrâ!nuios que for:Io "'!ni houtem n:feridos pelo 
honrado deputado por Msto·Grosso ! Niio sabem de 
~a, niio têm inform~es : 

O g.;, M11usnto ,._. Jau;\'A:- E$ses d1> juiz de di
reito passárilo-se lia doas ou tres :um os . 

O Sll. MAnTL"'!IO C.uuos: - I.ias est:i.o impunes até 
h oje. V. E:s:. cievia ter feito otmir esse jruz do direito, 
ou 1'1)8tabel.ecer o seu credim provando por <neio de um 
'Processo que tal fncto n~o era '"t'd..deiro. !io.a ~ est~ 
um facto que ')tl"ere\X) ~ considcrc.çii.o à.o Sr:p:-e•idente 
do ~coaoellio psr:o. pedir-lhe, -como peço, p~idenci!ls, 
i)Ofltu~, quanto · ao Sr. ministro da justiça, a tninha · 
posição dO opposi.ciolllsta niio mo inbibe ntlllc& de con • 
fessar qué Clltou c:onvencid.o de que no ministerio elle é 
~strado. · 

5ei q_ue e. &itunçiio politie:~ em que S. E1t. se ach:i , 
colloaldo e~go muito, tolhe au~ aeçiiu ; l:unento que 
S. Ex., obrigãdo a eOiltemplaçõet,'e n~o sei sa tnmbem 
a tramo.c:çlles, niio tenho. aqueUa über<lade de aeçiio 
que sempz;l lhe conheci como mogistro.do. Lamento 
eate facto , o lamento profund=ecto, porq~o sei que o 
hontado mini.tro vai tendo neees&idade de rc.eordm:-so 
de que 6m~o. . · · 

Dos banco• a .. maioria lllOSIIOO t~m partido quei,;nr, ; 
o honrado deputado pel4 Puabyba, qu.e aqlli fallou lon
~ horu ~obro .faetos da sdministraç~o da 1un pro
\'inci:l, creio que honra o ministorio com o &eu voto, c 
creio tanto l:l:cis quanto elle cot1iiou !L respeito de factos 
~::ntes na i:npvcialid4.de do Sr. mini$tro da jus; 
tiça, como eo.proprioconfi:lria..:Mas, 'l'istó oueSS.EEn. 
pedem 'f:l~. corroborarei :11 quei.us do'.l1o:nrado de
putado pelil. l'arahyb:t, lenda intes::Wmente um:t-mrt!l. 
que ti~ n h onra de receber d!.quelfo. provinci:t: 

c Illm. e Enn. Sr. Dr. Msrtinho Al-.e• ds Silva 
Çampcie, P~ylla do Norte, 22 de ~~bo de 1860. -
Lenão mn à~ do Exro. Sr. lrumstro <in !aenda 
em t:espost:~. a Y. Ex. , n ellc 'i a~ seguintes perguntas : 
onde e~>ae& úu:t.Os de f'«'''••guiç<lo a p:t.""tido•, d e per~i
<;llo ~r Oi\UUQes~ A' vists d<:Sta perguntA feits :l V. EJ<. , 
c vendo o que se p:l5S:l nesta t!linha Jll'O.-<..ncü, n iic pude 
resistü-:10 desejo do -reme~r "V. Ex. as folhas jnntns, 
Jlarll, 5rma.do 1111. verdade, dar Uni .. cabal t"ei)><>Sb :lO 
Sr. milüstro da fszen<la, prov:mdo Moitn V . EL coro 
factos que_ se csti perseguinda as opiniúes polit.ic~ ; 
~do assevcra:r a V . E:s. que tudo qu:onto~ na 
lo!!u. quo l'<:flletto a V. Ex. s~o factos 'erdadei.ro~. 

"' Con~em dizer a V. El<. qu~ o proces10 !of m~dado 
inota1JI'lll' polo ex•J!retidente Ambro~io Leitõio da Cunha, 
porém tn11 pril>cip10 e foi COilfiulllmad a a ~bra da in i· 
qnidade'DO· tempo do '-Ctual preoidente Sr. SU,·e. Ntmes. 

· c Pmnitt::l V . E-x.. qnc liDde O$ta "n iio a•~iltl':tndo 
por -wr mecl.o de Rr tamb..tn p!'OeeSsndo. De V. Ex. 
TCS(>Citll.ci.Or e cri~d.c. - Um Ti~~ral. 

Sr. presidente, nilo ~preciso que os honradoe ~ 
tros dig!ío que é ~a earta anonV'II1&< Eu e. rooebi ~en 
as•i.gllatu:a; ums cst:. carta, qnõ ' primeira vbta pa
reee niío ter im-portaneU, tem b~~>t,ante •. . EI!a refe...e~ 
a factoa mencionados na impre:lS'l, e nilo llOdem os 
Sr:>. ministros negar que a.o :nenos este Brufieiro est:i. 
~do de q-pe níio tem se~ça para as auaa opi
ni<.e, nem depara a toler&nCls legru que a con&tituiçilo 
do imperlo assegum • 

Eu uíio leria el\ta carta SC! não me <J.nizesse aprovci
~r da voz efiicu de um meUibro d11. maiorit.. Declaro 
ninda que tenlzo 1IJX1a grande eonfiMçs ~ ~den
cia de eorscter e na impnrciuli<l:>dc do Sr . Silva Nunes, 
d& quctn me honro de oer amigo. ' 

O Sa. ~fiNIS"rllO n .. M.o.DI!<liA : - At>oiado. • 
O Sa.MI:nSTaoD .. Josr1ç.o. : -E'j~ça que lhe faz~ 
O S a .ll-!.uTli'IUo C AXPO! :-Mas, 1l1Il!l. vez que querem 

factos, eu apresento este. · . 
O Sa. MINlsTao DA MAllnnu :-E' uma questiío que 

já está sujelt::. aos triblllls.es. 
O So.. MA.nTU<IIO Cn:P<Is :- Estou repotinclo o facto 

pat"1 nvivar a tnemorio. do Sr; minit.tro da ju.st içu. 

O S•t..li!INISTil~ l>A. JusT•Ç"': -Esse facto deu-se h :t 
m:üs de dotts :mnos. 
~ os •. MAD.TISIIO CA>Il'OS :-v. Ex., recordando que o 
fs.eto é ancigo, recorda tsmbem qne é :mtign : !:Uta do 
governo = n~ providenciar a ts\ respeito. 

O Sa. MlNrST&O DA. JusTICA.:- Mas saiba que.o go
'lerno j& tem feito altr;tmo. 'coo6& : snt.,. <le se trazer o 
facto;par:. a tribW1S, Já. um aviso tinha partido elo go
veoo a este :respeito; pua iaao hiio !oi preciso que 
intetvie~em :u; ndvertenciao da tn'buna, que llllúl; muito 
respeito. 

O Sa. ~han~no CAMPOs: - O certo é que o ~facto 
cs~ve impune cuito tempo. 

0 $a. ll'lrNISri!.O DA JCS'I'JÇA :- MIIS O qas prova isso~ 
T<azem·se f :tetos -que· M passáruo h a tre$ IUIIlOS p:ll'!l. 
se !!I.Zer carga ao gabinete actUAl! . 

O Sa. MAaon.ruro ÜA!ill'OO ' - Niio o trago para este 
fim. 

O sa. Mr1<uno D-' J &sTIÇ.\ : - t.:• J.!,rcciEo que ho.j:~ 
g:u'lllltias qiiSildo se trata de ;.unir. Nao h:t de U!r por 
simplev denuncia ou acensaçiio quo se hll de inlligir 
um estigma " um mngistra.do : cumpre procedcr-&e com 
todas os formo.lid:ldCs dn lei. 

9 -~"· M.A.an~11o CU<POs: - Estimo que estej:J. nesb 
· OplUIUO. 

O Sa. MI!Itsrao 11 .. JUSTIÇA.:- Sem~ estive 11$aím, 
O Sa. :r.rumsuo CAllfPDs :-Alguma, vezes V. Ex. 

exorbitoa. Ha do lcmbro.:-so 'de um acto qae praticou 
<!omo chefe do policia contra um infeliz ~o to, mo
radPr no :neu Cllitricto eleitoral. 

O Sa. M1:<1sno DA. JuoTJÇ.L: .,. H' do haver engano 
do.p~rte do nobre deputado. · 

O . Sa. M.laTINIO · G.onoos : - V. Ex. dett ouvidos n 
dentlllciu ; podiiL faze::- just.iç:~, ma& pta~icou uma in-
justiça e violcncia. . 

• O Sa. _!>h,.,sTao DA. J.:mç.l :-5e :fôr COil'l'encido , Dlio 
dnndare1 confessa•lo, porque n&o me fiC.Il mal. 

O S11.. MAa.nsso C.utPOs : -Eu vou <lUer ·o nome 
desse s~otc. Cham&va-so .••• 

o Sa.. MIMJsT•u• n .. JcsnÇA : - Som e.se saceriiote 
pe~ava = accusnçüo gra.V155ims- . . . 

0. St>.. Mu"m<liO CA,..POs; - Est' hoje em Portugai, 
o eu "!""""" o conheci de ,-vjsta. O que eUe queria era. 
gstant1a& qtu~.cs t!?m os crilllin060$ ; queria que o pro
~sastle!U llO seu fõro commum( não devia ser arru
t:ldo t>!'eEO para a ~·de Nitherohy. 

O Sa. !h:<•iTao u J11nrcA.: - Contra esse sacerdote 
hn.ia uma :tCCU3eçilo muitó grave .•••• 

o Sa. lluTIUO c .. uoa : - V. Ex. roconhaoe que 
DCõte fiiCto niío se acha nl\ posição liUiia doseja..-el. 

O Sa. UmtTao DA Jtrnç .. : - E$to\l em= posi: 
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~muito hQll!"Osn, n:~ <tuo.l ~poro çoru;oJl"Va~-we,. 11. de 
Itiio tr:u~Sigi:- com criminosos. (ApaiacW,.) . 

·os ... MAaTISS:o c:..!lll>Os:- v. Ex. não de>·i:dirru: 
l!Bse individuo <!o lu~ em qoo se tinha instaurado o 
p~s~o. 

O So.. J1!,:<,5Tllo DA. Jt:oTIÇA: .-Era muito protegido 
~elos l'Qderooos do lugar, ante os quac; o chefe de po
licia do Rio de J 11.11eiro ntlllca reeuou. 

o Su: M .. nTl~llO (;...,.po• diz t-alnvra.s qne não pu<l.e
rão fer tomad~. 

O Sn. MINISTD.o DA. J •:STIÇA dá. nm · aJlar!.e. 
o Sn •. li'Lli\Tl~QO c . ...,O&' -1\fa.s o que v. Ex. 

nUDco. ha de conseguir é de,:.irar o =acter daquclles 
qnB chama potentados alli. 

Para V. Ex. ter a reputaç.'io Je honrado qne tem, 
ha de ser igual a cUes. 

O Sn. MINrsmo li.J. JrsTr~.~: - N:to •e trato. disto; 
tam.bem nno os m,·cjo. 

O S11. 1\hnTINHO CA:Ul'Os:~ So V. E·:.:. qnizer pas
~ar por homem probo e honesto, ha àa . ..,. como elles. 
Silo· homens dos primeiro• deste pai%: no. O!'iniiio de to
<!os que wm a fortuna de os conhecer. 

O Ss. MINISTRO DA JusTJcA. : - Entiio já ~on~orda 
q_ne ho11ve protecçíio ? · 

·o Sa. Mu.n~no CA>tJ>os. - Nnnco. houve. Querc~:a 
o honmdo romistro que qualquer do povo se enca.rre
!lasse de tr~~er este .facto ás autoridRdes que não eriío 
~~~. sua. n'li!l9:J,Çõio? porquo niio formaYão Ftocesso ? 
Suppõe o nobre mini>tro que 'lunlqner partk~:ll', de 
gra.nde on pe'i11ena. posiçr.o ooeial, é beleguim de paliei:~.? . 
O ceyt.o é que es~e sl!.<!erdote ~~ndá.rn livtemente: asse-

. g.:ro que ouvi miss"s de;se sacerdote e=n alguns ·do
mrngos. 

o Sn. Ml:SISTRO D.\ Jo>TIÇ.l: ·_E estava. sendo pro· 
~essado em crime n5o ali.ança\'el. 

O Sa, M:'"!TIN!Io 0A>~Pus: -:- Quem tem a· culpa <llsso? 
O nobre mmlBtro nua póde.du:er."""ão que elle era ca
pelliio de "lgwnas Ía.z<:JJdas dW! mlliorcs da pro;incia 
do Rio de Jlmeiro. E' partindo de'sa circnmstaucie. que 
procura imin10e.r que tinha p~otecçiio de homens qne 
:ili&s nüo têm um.:. m!l:lch~ em sua vida, que l1:io com
met:i!riio crimo algure. 

O Sn. 8r:a~1o D~ !II.\C&DO ;, - Ieto uiio cstf. em dis
cus,no. 

'O Sn. M,o.n'l'l~rro C.u:r>e>s'- V. E.-.:. ll~Q õ o compc
tento parn me dizer quo ~:ilo eiU. em dhcussiio. (RI•a
d<u.J 

O SI\. SEMI o DI: M.~oEDO: - 'I1111ho o direito de o 
~h::mor ;. otdcln. 

O S11. M.liiTINRO C.<.MI·oa: - qua:arlc c•tiver iórn drt 
Ol'dem. V. ~K. qcnnào foi cppollc!oniotn mt en1!nou rt 
~OriUISllll. , 

Eu trata.vo. o s~. miniatro d11 justiç11 com 11 mnioe 
dcfcroneio. c mod~Q.Çllo. Foi S. Ex. q.nc111 me f c~ C~· 
probn~<;Oes, e cu u.m de reproaali11. 

O S!l. 1\ftNI~no ra Ju<TIÇA: - E&tá em seu clit'cito. 
O S11. MuTr.<liO c .. :uos! -S. Ex. lliiO me ha de 

tratar como tTa.tou a um eollega nosso par A.l.ag&as, 
que já. t>iio est.i na_s:""e.; porqne, se me tratar de. mesme. 
malleira, tetá nma. :re~usta conveniente. 

Sr. preside!!tc, nem J>M esses abusos de a.nt.oridade 
P_Oiicid de o~t(or~ eu =:<"'rei o Sr. ministro da. jn~- , 
tiÇL Isto é clir~•to oostnntetro entre os mag;,t\"Mos m:us 
sevcrus. Já. estã c•tahclc<>.ido o costume diiS pri&õe• ar-

. bitrarias. E' nm costume tiio =raizado, qne nem as 
~rre•'ÇÕBS dos no!ISQs juizes de direito lhe têm F.ido 
pôr termo; mesmo tl!<!t:t grnnde o civilisada c::ptt:ll. · 

Sr. presidente, ~re .t~ <l.~~ com que a ç:w;ara 
se tem oc:cupado, "· na• ouaes ~e nos Í:lll a a.ccnsnçio de 
ter discutido com mnitü calor, está con:mreh<mdida. a 
reforma da lei eleitor'Bl. ~r,. r.ó~ te'I!os &cutido com 
:n8%10s cslor do quo de•-e~""s nma qnestllo qne .o.fl'oeta ~ 

. !lltel:esses mais pr.;ciosos do go\-crnO repre.enta.tivt>, qne 
sffecta 03 ·nossos direitGf. politieos, que arma a politic~ 
a faTOr de uus e <.::mtra. ou~ros. E· um.. (!llest.iio ç:ue 

TO:IIO Jl 

er:!.'l!I-OS obri.gadcs a. trat.lll" com m'C.ito. lll3.is C3lor, · 
por~ue, .lepoi$ que se abria a. ~. _· • sessão do corpo 
tegíShlr.ivo,essa questiio'tero t.orna.do ttm aspecto'divcno 
do que ..nos tinhi pro!Ilettido' o lllilllsterio. 

A~.,p:lavras do Sr. Jlresidente do <:OJlSClha !23.le8São 
ps.ss~ e nesta ni!o podião autorisar•nos a eapenr <i.tle 
o governo propnzcsse a reforma, e se empenb.aue por 
sua passagem como tem· feito. M:!S o Sr. m.inistro do 
imporio, q11e piiSSII por pni da ref<>rma, além de testa- • 
toml!nteirc do defunto miniot.erio enc=egou-se de=
pdr o que :illás no• disre no sen relatorio. 

Ha uw. ponto CIIl que " poiitica min\steriul é cohc
l'cnte ; vem a ser niin tér systcma , ~ a ser nS:o ter 
nada fi:w; ao me.aos ha esta coherencia de ..;er e:n tu de> 
incoherente. . 

A maneira por que o Sr. ministro do ir:Iperio encara 
no seu relatorio a. necessidade da reforma é a seguinte: 
veja n camara qual erll. a resolu~üo ministerial. 
< Posto qne rnlvez se entenda inopportana esta refor
ma D:\ Ílltima ses,;i.o da legi.\atnra •..... (eis a qnestio 
que depois o Sr. ministto do imrJériQ <>on.verlen, DliO ~ 
C].uestíio de gabinete, :mas na celeb-re '!"estio govctn!l
mcntal. ; ó esta qu(; · elie mem><> diz que é inopportnna 
n~ cltima •essiio da presentolegisla~ura). 

r;,.., Voz:- Niio diz is!-0. 

·Ü Sa. llfA>t'l'll'ISO ChXP<lS : - •••••• como. porém 
o dever me impellio a não occultar o peli&lllll'lllt.o do 
g\lvernO.au> 

Eis t<>da "' exigenda do m.inistl!1·io até a abertura das 
cama~ as: dopais destQ., c. condi.çiio de npoio foi ontr2.; 
c os .no\rres, ministl'O.s querem~ nos negar ç. direito.> de 
que ~li{~!!o Mo -usamos, de encarar e~tu reforma clmtoral. 
romo umn ld d~ proscripção, de ~=a. politica. · 

{7:,..._ V: o.:-V. E:<:. niio tem rzzüo. 
O 's&. Mu-rii'IBC CuPos' -Nós suppomos que co

nhcc.emos mais a nossa época e o pe.i:o do 'l,lle os Srs. mi
nistros _pArecem conhecer. Os S~- mimsttos hão de 
ser b11rlados nn sua. reforma eleitoral. A nossa. segu-

, ronça a e>t& respeito est$. nu perfeito conhecimento que 
ten>o• do cspirito publico do paiz. Os nobres milli.tros 
nüo pod«m alegrar-~~ conbulcio com eallall épneas de 
lStS e de 1850 para trú ; estilo ellg=s.dot, niio sehiio 
mai~ o; inatt:ument.oa do3 o.ntigo' partidu• para. o. ex:-
terminiG do seus sd vcrsnrioa politicoo. . 

Sr. ptllsidente, V. E !C. ouvio-mo W!da. hoje ler um 
tre<:bD tio dlscn~o do honrado Sr. ministro dD imperi.o: 
di&ee olle qne tinh11eido votado pot ~ntag~ta~ poli
ticos, e quo eu tambem o fai. Se S. Ex. !oi Yotadõ por 
antagoniotaa politicoo, compete-lhe do::id_i.~; eu, P.o:.rm, 
decllú-o que ulio fui votwlo _pur t.ntagmuatu pol\tu:o!· 
Um grande J1Uinet"O db cleitotOe, de enjos votas ma.s 
mo honro, em verdade militou de 1837 cté 1864, 10 
tiUito, om cnrrmo oppost.o aqnclte mn que eu milita v a. 
'fodo' OA!CS uo~ncns tinhlio pl)fteUcido, como eu, ao 
!>attido li\Joral modérado que sovernou o ImJ!(lriO dc6de 
183 L Até 1937, e que goni'Jlou dG nma mane1ra. que até 
hojo fu Bll.uàade& ® J'W, q11o go~ornou como verda,. 
defro J?&rtido con&cN~"dor. • 

E !IH! partido é que era. c:cnoervador porque eralibanll, 
30 contrario do que o Sr. miniatro do imperio diz hoje, 
mas sem f1111damcnt?, qu; é liberal porque 6 com~A
dor. S. Ex. l1a de pennitti:-Xllll que eu niío o collSidere 
~omo eonservado~. Con!eNad~ qUB quere!ll augman
tar o Cll.noro do. no.. a sociedade nascente, tal ê o ~ande 
:funccio~, co()!el"Vndoms que qnarem_ augmeutar 
esse mal tcmivel com 'l.ue lntiio gtllllà.es. pau:es velho~, 
c ao~ quncs já. cstamcs >guae11 em molestiss e ach"'J.nes ; 
cons=adores destes en niío os desejo, neu~ como taes 
00 COll!oidero. _ 

Esse> cids.dãos que me dedo os seus ..-atos não s"o 
por Clll'W CQIIfiCtVadorea coUU> S. Ex.; a.ses cidadlios 
sao pura e exclnsin=te aquclles qne hasteário o q_n,._ 
aqui se <:hamon - a bancleira de V asaouras, - bande~ 
de que o Sr. ministro ao imperio talvez. tel:.hs ocnhec~
mento JX>I"lU\' nii.!l ~ muito antiga, .a~ io annoafe 
1954. ~-o ao Sr. rnini&tro ~ue, convidado. por -
guns d~ cidàdiioa para au•snar e~• ptog_rammll 
ott eo ... iNI.ndeira., eu lheneop®ai:-Folgo muitO '!00 
uni tal programma-~ja ~tlldo. pelos senb~• ll 
quem 1181nprl! conheci t.io h"beraeo como e<>, porque I e> 'l~ 
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fu~~o sempte estas assou.opiniões;.:milit:íllllls jmrtm. 
Aceito esta- programma sem .lhe tinr um_ ponto:. ou 
uma '>'irgula., .mes .nio o 8118igo.o • . Cumpre <J.UC 'tlle 

· [lllrta de um grapo .int;>art&Ite de ~ tio 
. Jeopeita-vcia-CUIZIO oo ~. porque =~·-que se 
oonb~ qtte·ji p1U>OU <t tmnpo'em qne se 'Olvia ~custa 
de intrigas-polll.i.:!!!, j i ch~ou o tampo_ «n que é-pre
ci:;o =Pcitar a: constitclção. 

.Daae qll!) o testo do partido conservador se resolver 
a aceitar a ba:nàei:ra de "Yassonns, cu. declaro ao Sr. 
ministro do ~- que txmberu . ee~i CODservador. 
· A<:cite S. Ex. o programma de V zsonrn.<, que terá 
u m. prob-""'m" m:.is.illoouente, mais clnro e mais bo
nito do q= o sen, que :iliis é JJ>uito elondo = lin
guagem, mas que niío prima pW> elareza do pc>>sa
meuto, c ~im pela incerteza ·e mystici>mo deUe, apezar 
de toda a emph»e da sua exr-ressi!o. .Acei:e. S. E x. 
!r=ca·e abertamente a eonstitniçiio do imperio,quc ter-á 
.acab:ulo toda ·adi-rergencia·que ha e:~ttees5$·a quem 
S. Ex. chama liberll.es e aqnelles a quem che.m:i con
servadores. Não V<:ÍO outra difficuldode p= ia to scniio 
S. Ex. entendor que· não póde hsver verdade fóra. do t:ll 
concla-re de que· se tem ftillado mais de uma vez. 

• Desde que S. Ez.. reco~ que todos neste pw 
têm o illi:éito de wer prev:llceer suas opiniões, não . es · 
t arcrnos longe de conc~rd.o.r. . 

Eu oonfpso :10 Sr. ministro d.o imper~,alle pcuso, 
como_ o Sr. IIoUauda Cavalcanti, que as duas cousas 
mai:J p=cidns deste paiz síioumlnzca e um saquarema; 
mas digo que lia um poato de diverpcia entre n~s. 
S. -E>:- niio crê .que possa ha.ver verdàdc fóra ela. opiniio 
do que se ch3!U& os donos_ da terra e.oligr.rchia. 

Eu uão sóniiocrcionainfllllibilidsdc des.•espoderosis
simos Brazileiros, tllA.. muito illuatres ;,stadiotas, como 
estou coav!!neido de que a IIOIÜor pane ciu suM opil.iões 
rcscntem-se .U. õtta posiçiio politica tilo ~ponder:mtc 
qne ~ em rl5co o meu direito e o direito de todo, os 
Bruileiros. • 

E65es dist.incto• Brazlleirc;;s tem prestado aen-iços ao 
paiz, não· os collte6to; e naàa acharia de censuravel e 
máo na sua. .influencia re o !.eU· ol'gU]ho e =dcza 
não OS tiVCS3e levado muitas V8U!5 a d~J:~ OS 
direito.; de seus compatriow c a calcar aos ~ nossas 
illstitciçües. E is ttm ponto de profanei& div~>rgencia, e 
que eu creio que ser' di~ir. iruolnvel, entro o 
s~. ministro do. impcrio e o cusiguificantc oraolor que 
orn occupa B tnbuna.· 

rrx~ Vo~:-lnsignificante, Dão; a.o contrario, mttito 
digno c illustrado. (Apoiados.) 

O · Sn. MA..,TIIIIlO C.uc>aS: - En, por exemplo, Diio 
hci de 1>1ltlca IICCit.ar, co= doutrine digna de um p:úz 
livre, _ c;ue !1. oplniüo de trcs hotncna ou do lllg1ill5 
hom<>EU volht. ruois do quo a opiaiMo de um pai;c. in
to:rc; Q.Ue a opiniõo d~ trcs homens, ainda quo sejüc 
rei• , •cja t~o •npcrior ~ de . to<la. a r.açlio que até 
quan<lo um outro grando chefe, D!ldl\ inferior a cll~s 
em intelligcncia e espL•fto de ordem, c milito su porior 
em·magn::nimidade e em -rastidõo do vistas politlcll.!, 
!!_ue ~é qu ando esse chefe do.pa.rtido doa nobres di!pu
t.ados, querillldo fazer pusa.r uma idéa no corpo le
gimtivo, !oi I"'·'Ciso <J.Ue se espalhasse que partia da 
""J>Ol& social o de..ejo dll elciyiío por cizc-.Uos. Ainda 
assim o pai% est& vendo que essa lei, como p:u90U 
cor.tra os ..-otos dos poderO&Js, estavll wtada a nma 
rc7oga.t;[;o certa e Jmi,·e,. e nem lhe pQàc valer , contra 
os mtos valiosos dos donos da. terr~, .o patroc:i:nio ol.o 
Dome com que foi 'Ullpa.n.da na Slla sceita.ç-Jo. 

Eis, Sr. ministro, u:n ponto de d!~"ergencia Emtr~ 
nós ; e, eu decl:l.ro aludo :10 Sr. mlDistro, n iio te!los di
Tcrgencia x:o ;c,peit", e.tlma e considcmçlio pessoul .,ata 
eom. CS!.eS di~Unctos Br.l.%i1eiros. S5o cidadãos distin~tos 
de =a <ondnc:a priv'ad... .'illihAd~~, são d<âdiios -qu~ 
bzem ho!'ra a.o p~ por se-:u talentos ; =s seri niull 
gru<ie difficuldadc p::ra. o. igu:lltbde dos direitos de 
todos se continu.uem a t.:r e• te poder iomenso de que 
estilo atmados, e que te:lb.o sempre desconhecido e hei 
de desco:iliecer' co~ o contrario :lOS direitos de todos os 
Brazilmos. 

Uma- outra PT0\'3 , '!Ue eu spresento para C$!C 
ponto de cii oergmcia, o Sr. ministro do impcrio n 
t.l!m no seu p:oprio :ninisterio. Poi6 o Sr. minb tro eu· 

tende qn.e·é-muito ·conveniente pua o c!"l)dito do sy~
m a repre,;ent.m-to isto que estamos ycrulo ·eom '?..e,. 
p:oprio minist.crio e a qnestilo banunaf o Sr. mml-
tró eotcDde <J.UC é t.6 o ...,t=I.Sr. mini>tro da just.iço. 
quem ooffrc cum a. po>iyõio que tem eUc na quesl'io.ban
<:wl:l~Sc f os.<e só o Sr. ministro da jnstlça,.fi<J.ueS..E::t. 
certo que cu · niio diria. 1l!lUL palavra a este_ respeito. 

. O Sr. ministro d.a justiça é per e6te lado o umco u ex-
clush-o juiz de sua. posi~. So entende qne o projcct? 
qne se e~ ti votando no rena. do não nifecta &U& opiciões, 
é ellç o j uiz; se entCI\dc qne s.lfeot.. ainda il elfe o juiz 
para a sua continu..çiio DO ministerio. 

Direi mai • no Sr . ministro que ao publico tem chc· 
::aclo boatos que augmentiio nosaa sympathia pelo actalll 
Sr. ministro ds jWitlÇO.: !em-se dito que o Sr. mini~tro 
da justiça coDtin ún ainda no nlinisl'!rio pc1r lea1dade a 
~ena collogas; que elle -pretendia doi:tar o-podllr, que 
S. Ex. nrco te:Jn cs~ liberd!lde que a nós outros q"-c 
nunca fomo• nüni.s t.ros 'e afigura tet· •e ·de dl5solver 
um ministcrio, e pnra sabida do qu:ll ha sempre mais 
diffic:uldnàcs e consiàeraçr,es do <>Ue pnrs. u entrada.. 

Comprehcnderoos os escrnpnlos de S. Ex. ; mas n;o 
·é "oppo&i~o de S.E-.:. o·que nosdác-.iid:ldo,hto fica 
a =o de S. E;os:..: o· que nos di c:uidado ~ que em tudo 
úto, ~ro tudo qnanto .e cs~ pa!sando " :""Jl:it? _d:t. 
que~o b.""':a.ria, vemos a.:tWDa. clellOSUIS llliUtulÇOO& 
c de seu cr<)dito. · · . · 

Nós vemO$, por exemplo, a Cl!lllUB dos deputados 
cada -,e~ m:ü& aniquilail:L pelas a.stneias e tactic~s 
par!Slllentarcs ; vamos um projecto que Diio ê lliil pro· 
jtOCto hancurio, é um codigo qun•Lcom!lleto ela 8WDÍ· 
nist rsç;io economica, apre5entaà.o em 3• Cfiscus~\o como 
emenda no oeoado,para aaui 'ir ter um:. só discu!;oiio,ou 
Dcnhnma por outra, se· """im aprouver no h=rado 
deputado pelo 1\[ar:lll~!> o"' !"outro 9n:llq:ner, l?ropondo 
um cneernliiM!Ilto prevto, :i. v1sta da mtclligenc.a que se 
dá ao nost'{, regimento. . 

O Sa. DLU Vntu :-O deputo.tlo do ~~ar~nhMo niio 
o:nccrra dis~uuiio impo~tante ; _I>ropôz o encerramento 
da <li3cue>iio do um artiga que cl.Wa - Ficão -revogadas 
... dilopo•içõe6 em contrario. 

O Sa. MuTiliiiO C .. 'JlÍ.os:,.... V. E:.:. fa.i· mnito bem, 
não eouteoto. 

Ux Sa. Dt:l>llT.u>o : -E' u111 dl:e;to de o_u c usou • . 

O SR. M.,aTr!'IIIO CAMPos: -E' direito de que US01l 
e do que l>Odo obuaar; a minha censura &tá. n a possi~ 
bilidsde do abUJio: estou fazendo =~ ceJ~»-ure provia; 
~ ccu.n que tD.m'-'m o regimento -,ermitt.e. 

MM ahi tem o Sr. rnini>tro um ootro acto de divcr
gcnch. Sabo:Dos que a qucstiío hJU\cnria é qucstüo po
litica ; é cstll uma das noss.as divergencias, porque s. 
nossa opiniilo lliio tem ofaV\lT dc!ses poderosos homens 
a quem me tenho referidc.. A qucatüo bancaria cstavs. 
condcmnnJn c onmcida: os reis o tinhiio dito, ct1t qucs
t iio 'do t~OlP.O· Poà n. enmnra d 011 depntn.do!c, pois " 
nnçiio bruilclr'l tom cliroito de ter opiní1io n'um as· 
M1m[>to em quo 10 diz quo h" home!U neste pai>: do nm. 
e outro lP.do q110 o ti!m catuda<lo, lQIIS uiio C()ID a acicn· 
cia profunda, perfeit a que esacs t<."m ~ E ' uma · quoatiio 
decidida eomo o. eleitoral. 

Mas pcrmltt.1o os Srs; ministros qua, se nós ~tamos 
resignados á DOS!Ilsortc, ·não e!tcjamos contente~ - coro 
os golpes quo csd& dia vão tCDdo nos~., ~títníç~. 
Os homados S:s. ministros _permíttio que cu niíc veja 
com satisfaçiio, embora não tenha nunca de ser minis. 
.tro, embora n~ tenha nem desejo nem esper!Uiça de o 
·ser, que riiio veja com satisfa.yão o qnb t êm de desairoso, 
de desmcrralisador pnm o poder CJtCCUti,·o certa. diopo
~i~ do projer.l>o que se est~ -fazendo votar no scuado. · 

Qne C'>Uri.onça hão de ter mais os Braz.ilciros, Mo de 
ter os estrangeiro!!, Otl quem quer que seja neste pl\i~ , 
nos act.os do poder e:s:ec>1tivo, >C elles são tratados de· 
pois como estão !mdo tratado• os• contratos com o banco 
do Rr2zjl, as cartas de inco~raçiio dos outros ban~os 
approvados por decreto do poder .. c:s:ecn\.ivo! E nteuder:i. 
o · S... ministro do imperio <J.Ue nesta 11001a opU:oi;o 
h a ,.l~l>n ottenta<lo CODtn IL f<dm inistra.çii.:> rubllea ~ 
Ser-.t esta r. knarehia naa · id~u de <J.UC 11e :nos qniz 
aeru~'lr! Eu~.dorâ ::;. EJC:. qno cstaa nos..,. ~ueix.,, 
estu noF~P dla.ldeorlu l'Om o rou ~tstcrio oos poc:a1 
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f6n· ci~ CCID<rti tuiçõo <:O~· oo!lSp~,. e<imo CJt.r-
chistae ·1 ' · : · · ·. · · · · . 

Eu a_,:<:rer ~<nenpm~ ~- qnefoH1 
oeteu~o· a~ -~ .Uver~ OOIDJl:!IJC!O; :n[o etWn· 
<let~Ceôrdo eQm~ q_ne o S<-;. miWstro.diJ: Jioi>-sen p!Ogrt.m• 
m:>, ha·mtiitll!! eon~JU ""'q:re Iúío o aoompanbo; -e·:ie:il.io 
vou m:uüfesta.ndo o meu desa.ceôrdo fran~'te· .obre 
cade. um d~ .CUS ·&rti~ de=fé,· é pGrque S. Ex."tal~oe~ . 
r.ela sua P?Siyüo de _mmistTo é oh~a<lo a ter n.rtigos à e 
fé susceptlvets de· mtegn-ctação. ~ o se11 prog;ammg, 
foss~ mais clero, pod<m& eu ou a.., ·u mãos il. pahna
toria e oolliesso.r-me -dê aecôrdo nnanimc, ou declarar 
<~Sminhaa·cl.iverg<mcitl!'l,epodi.t"licenç..p..ra ~-a 
minha.. con'li.eçiio do quo nlo -era por iuo coDSpinaor, 
<le ').ne .niio era anarcbists por·is!IO. • .· 

Eu.· ·lembrarei ainda. aoa Srs. roinilltros q,ne, se 
SS. E Ex. fi~essem a es;;a.. meia.d11zia. de que se compõe 
a oppo.•içiio e. graça de tê .Js em um poucomms..de eon
sídemçiio, tal9ez ·nos tivessem con'l>ellcido, porque as 
m~mnas !<tmu de que o honrado Sr. DÜui.stl:o do itnpe
rio-se seNio 1'&ra com o Sr. p!'<!!oid.ente do M~.!to, pua. 
c012l o Sr. minirttó d& j,.~;para.ttsi"'"Io. em~ e 
po~ tudo á fé maio pura· de :sua:s =ç&8, tfÜ\'oz tiTeseem 
o mesmo e~iw conmOseo. _Nii.o sei porque SS.' :EEx •. 
d~teriio inteira, allsolutameate <le'll6s; ou plireee que 
SS. EEx. precisão de um peq_n011o gt'!!J'O de opfY.~SlÇilo 
p:n-a· consolidar, forti!icar·a sua grande mt~ioria. 

Nilo era, J>Ot e:otemDlo, impossivel, _coJD.~ di~se em um 
' :!puto um lianl'lldo d'eputado pelo ceap., cuja :mii:tade 
muito· pre-zo, nl\o era impo.sivel que llÓS tambem llOS 
:.ssocin.ssemo~ so Dl..bisterio e cs.I:.ta.uem.os a. sua gloria, 
como slgo.ns outro• de nossos ·companheito•· que crão· 
tiio ~díantados como· n~s,. on mais, em opposiçilo ás 
iiléas que o nobre=inistro do imperlo teve a. iortune 
<l~t te-r feito aceitar pelo Sr. pre!ideate do COIISelho e · 
pelo Sr. ministro da justiça. 

Eis um outro ponto aiw, se não de divergencia, de 
quei:u nossa: para. com S. Ex. principal:nente,- esta 
falta de íé do m.inisterio, que nii.o sei porque nos re
cusou, nos excluio, niio :uos.admittio nem u ouvir mais 
clnra e po•itivamente o . sau Jlr<>gt'll!!1ma. 

Eu 'nÚO digo qu~ o minislmio niio tenb~t rrogrl\mma, 
núo tenbn opiniio; tcm1 e' tanto ~ teve poslçJo 
defulida d•sàe o {4"ioieiro dia. A =Dila posi;[o o.tt.O 
:=o era a que tive a. honra de ter o anno pess:ad.o 
no lado do Sr. ministro da justiça. Se S .• Ex. o Sr. 
miiiietro do impe:io emprégnMe pnrn comigo e para 
com outros pouC\lS amigo& meus ~ta casa a mesma 
logica, 11 Jllesma j!}oq_uente pemu1SiiO que ft~ Vlller 
para com o Sr. mialstto da justíl'& e o St. p:n;deote 
do coo6Cibo, talvez q_ue a !lUa malorl11 niio "ti-resse 
dinntc·de ai :cetn Cllta mrignifi~ntc mincria. 

Per!Ditto. poil S. Ex. que DDfl q~e. Se tem 
uma O[IIIC1•içlío mesmo meaquinh&, cc:mo S. Ex. o diz 
tC>do& a. wau, ain<la ilto 6 defeito. Jl! S. Ex. , <llito é 
rc•ponaavel o mlDiatro. Se eotn minorla ain~ hoje ~
com~ 11 S. Ex., !'e ella, •o!!llndo oe infére do pt"O· 
1:1'11ll)m~ do S. E%., é até aJIIU'd!ista, o r.:sponsawl ~o 
Sr. lllini!tro ilo imperlo ; " 1ua. \'Minbll d e condüo, que 
converteu a tanto• outros, podin converter· nos também. 
Peço, pottantO, ainda licença. 11 S. Ex. pRI'll Dilo aceil::!.r 
ae:q'!t'~ que hn no seu programma n:1 parte que 
no& ~ respe1to. . 

Nbt somos me1hcrcs conservadores do que 8. Ex. ; 
~ceitamo~ a·con$titulç~o do Irnperlo tal qual eot~' nunca. 
em cl.i" nenhum a .. minha 'lida, nem etse "XXrdor :los nn
:oooi eDl que nlg= chefes COuen'mONSforiio eht!lt1•i3.~
tM republica:oos,llunca existio· para mim; .tivc a forttu:a 
sempre de acompa.nhnr os nz8.15 mo'lerados do partido 
4"berlll. S~ho :;x>is qtie S<Ju melhor con:-ervu<!or 
que. S; Ex. o. Sr. ministro <i.o imeer}o-; mn.s2..se sou peior 
comervador actualmme, a culpa é ae:s . .t#x., potqUe 
D~~ era favor; _permitta S. Ex. !Jllelhe díge., érn obri
g~çõo. = eip<;r :<s '\"ist as politica1 do ren ministerio 
com ma.i~· fmngul!l!:a,_rom mais eluen n.,;!Je ~into. 

S. S. E.'<. thesse ~do W8r:·-...le-r a . sua pod~ 
rosa ~i~gn:..g~, 'je qmes~, _como· mz psn. co:n .o 
Sr. J:IIIIIJst:o ca. íur.iça e n:n:> p=de pane da. "!'P""l
,.;ÇÕO ao 3lm0 :p.-.siado, usar j!=> =nosco aos recursos 
de 61111 vasta lnte!ligencia, a .nossa posiJ>i'> seria outra, 
u;io t.!rla n de mna 'llies~~Uinha, imiglüul:Ute tninoria, 
COlllO a todo o iTol't:ra~ S. Ex. o-~· com mais ran-

eor··<!o que ~d.de, o """'1llai• desdem do·· que 
CQ!l~<:ucl-..• . . ' '• • . . . 

.Tenho CODcluido. 
· .Aé'áist,.'i4si!;; se:: ~a~~.~. 

Dada a ordem no dia, levantl!.· sc a w;siio á!. tres 
horns e meia àA ::arQe. . 

Sessão em l2 de Julho. 

Pl.ESI.DE!CCJ-'. DO Slf. ~ COND!: .DI: ·u .t.r.ESDY. 

S11ll:~t.uto.-&c,..~íen~<r.-LOteria.~.- O.ràem do díD..
El~içl!o d4 ,,...,. __ p~, de lf. C. de. J!" Franco. 
O~•trt'açO~ · dos Sr$. LUiz Corl<>s e Pa-tir4 Pinto. 
.AI';>ro~o.- .OrÇ<Jmento à& imPel'io. DUcurnr ·do.r 
Srs- Sergio fk l!fll:tào, ministro dt>· imperio e ·Franco 
de Almeida. 

A's onze horas da. manhlia, feitA o. eh:unad:J., o.ch-!o
so ~tes;-QS Sn, •. ooode-de Baepcndy, Peteira Pint-.:1, 
C~~ncl!do Mend.K, Sallcs, Gonç:>lw.$ da Sil\'!1~ LA-$<T, 
Fcrreu-a de Aguiar, Rocha Frnnco Pac~ Tob1ns 
Leite, Dua:rte ,Br=dlto, 5:>. a Alb~llttque • .J~~~r~"be 
SU;·ino Ct~valcanli, Pinto de Mendonça, M:mool Fer~ 
nandes, 1\lachado, batiio do .Bom·Juciim, Bel!ort Joio 
Pa11Jo, Bretas, -T ILv:>.rea de llfello, Costa Pinto Pedro 
ll~oniz, Tei~eira Soares, Gar~~a- dc Altneid.a CJheitos 
barão de Il~mui., Cyrillo, T vrres-Homem, Nebi:IS, A!l~· 
gu_sto Com.!l, Barros P.mumtel, -Ltl!ldulpho, Cerquei rD. 
Leite, F~c11co Campos, D iogo Velho, !I!~~ Cos
t n, Peretra Franco, .SampiLio V"JAnna, OO:rao de Porto
Alegre, Sergio de M.aee<lo,. ~tista. Monteiro, Pedreira 
Araujo Linu, Souza Lelio, E:listello-Br:meo Gomes <l~ 
SollZa, Xavier da Rocha, Rego :S~os, M~ura Conn,' 
visconde de Camaragihe, Franco de Almaidn barlio de 
Mamanguape, Hem:iquee de Almeida, Me.rt~ho Cam
pos, Monteiro de Barros, F. Octaviano ~ Fau~to de 
Aguiar. . . . · . 

Compe.recendo depois o& Srs. Gavi iio Peixoto Bran
dão, Abelardo cre Brito, Paula S"antos e Pinto d~ C:un-
t?OS, abre-se_a sessi!o 63 o:1ze horas e meia. · 

Comparecem depois de aberta a .wsor ... os Sr:~. Pnnb 
Fon~, Dantas, l?arana~, Cha;.as .de.Andcido, VIl
leia. Tavareo, Almeida Pereira., J:l..enriqulis, CIISimiro 
Mlldurein, Paes Be.tteto. Jacintho de MendonÇ'I, AI
cantara Maehado,-Crnz Mw:haào, Bl!ll'hou da CatJW. 
L~ e Silva; Domin~ Silva, Dins Vicin, C=~' 
Paulino de Souza, Ten:eira Junior, ~o de C:IStro' 
Au~todeOlive.ira,.AJ:aujo Jorge, Peixol<> d o Azevoclo: 
AAUiar Blln'Os, To..,ano Bureto e Bolhario. 
l':llt.io com partlcipa~iio . CA Srs. Bolplúllo de Almei

da, Atha.yde, Sarai'<'l!., Bello e Cunha Figueiredo •• · . 
É lidt~ -e apJlrovaéla a aeta J.a lõlltccctimtp, 

.O Sa. 1" SECKruiUo cli. cont&. do :;egujnte . 

~laTI:. 

tim. ·of!iei.o do miniaterio dn fnzen,u;, tr:msmittindo 
o mappa daa 0~1 oect~mdas na sceçiío da snb
stitui.çíiO do _pçel moeda ao me1: prox.hno preterlto 
-A' l" co=aii.o de o~nto. · · • 

tem requerimento de l'rlimoe!Afl'onso ~ Siha 'Li~a 
~ínclo a tepre.ssi;o J os abusos que •n . <Lio . na udau~ 
mstraÇão dz jnni~a, tánto chil como crinün:U. - .A."~ 
com;W~ de justiya. ciyil c c.ôminal.. 
. U;:n-:~e, j nlgi"1.0- se objecto :l.e delibt:rtçüo, e· ·vii-o ,. 
t.mpnmu: I"~n ·<llltr&r na. otdem dos trsbalhoa, os !l<!
gwnte& pl:'ojecl<)s.: 

c A r.ssembléa ~ reeolye, 

c · Art. l. • Fiôio <lOUcedid&S u ~- loteria•, 
~e o plano adaptado pars ~~ côrta que !eriío 
lldla ntrahidas, a saber : ' 
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!24 SESSÃO EM !2 DE JULHO DE i860. 

- • § 1.· Urea pata reparo e paramento! a& igreja 
matriz da hegue:ia•d.e Santa Lw:ia, na provinCl& de 
Mitw;-Gere.cs ; · 

< § 2. • Uma para -rep:,uv e paramentos ela igtl'jll 
matriz d:t freguezis de Alagôa.-Santa, n.a :mesma. pro
villcia: 
. • § ·3." uma ont!'a pa.ra. reparos das i~ins de 
S. F=cisco e de Sant'Annll, na mesma provincia. e na 
cid!làe de Ss.nta L112ia. 

< Art. 2.· Ficüo revog:.das as disposi\'Õ<>" om con
trsrio. 

• Paço àa cnmara, 12 de Julho ol.e 1860.-M. C. da. 
Rocha Franco. :. · 

<A a.sembléa ger~l r!!Solve: 
".Art. 1." O governo mandará. edr:iliir nesta côrte, 

-segtuul.o o phmo ~dopta.<io, quatro loterias, sendo dnas 
para~ <!.mcltl5ão das obras da-igreja matriz da cidade 
de Pouso-Alto, em !lfinas-Geraes. e duas para a C<'n
strneçii.o da,igreja matriz do Senhor do BOm-Fim da 
Panwpcba, ua mesma pmvincia. . 

~ Art. 2 .. • Ficão re~ogsdss ns dispo•ições em con
trsxio. 

.• Paço da camar .. dos deputados, 10 de Julho de 1860. 
-L. Carloi. ~ 

.PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO.DIA. 

ELEIÇÃO DA ·l(ESA. 

PI:oeede-se :t eleição da mesa, e sahem eleitos os Srs. 

Pre•idcnce. (63 cednlas.) 

Co:c.de de Baepe:c.d)", 55 votos. 

.. ; icc-prosidcn"!c. {64 _eedul.tts.) 

V~cnde de C~"be, 42 .. ~tos. 

1' Secrctario. (65 oedulas.) 

.Antonio Pereira Pinto, 55 votos. 

2" .Stc.-U~n:io. (71 cé<l.uias:) 

Candldo Mendes de Almeida, 59 votos. 

3' Secret<lrio. (74 eednlas.) 

Anto:c.io FrlUlcisco de Salles, 59 votos. 

-!• Se<Tctario •• {74 ccdulru!.) 

'Seba&ti~o Gonç::Uves aa·suva, 58. votos. 

·suppl•nlcs, 

1•, P. A. Cerqueira Leite; 2', D. J. N'oguc~a Ja-
~~- . 

O Sr •. Banas Pimentel (Pela ordem) :- Eu 
tenho de ~ =a U~g®.cia; antes porém peço li
oença a. V. Ex. para dizer duas palavns. 

Tenclo sido infiel e incOilvenientcmentc tradnzida 11 
votac;iio de hontem sobre o artigo a.dditivo A.cerca. das 
iDcompatibilidades, a favor do qu:il votáriiomuito~ mem
bra& dedie:td.os da maior.s., querendo-se mcu1ca.r ao pu. 
hlioo que esta I"Ote.ção im~rtava falta. de ccnfianç" 
no gabu.ete, eu, como llle!hbro desta maioria, disposto 
& dar 110 gabinete o men ult1mo voto e apoio, procuro :. 
p<imeit&_ op(Xlrtnpidade para roetifica-lo, e O';lnvido nos 
mens noores atru.go• que me acompanhem nesta mani-
festaçii.o. . 

LainCl:lto que tun facto tüo P.:'i"eDO su'bi.sre a tão 
grande nJ.tura; uma veo:, porém, qae "" ccrnsas =inhá·· 
r.io.por esteterret>o, cnmpre que cáda um ac nós tome 
a. posição que lhe é devid.ã, qne se declare franCJUnentc 
em~ ou em hostilidade ao gz.billete. (Muitos apoia-
dos.) - . 
. Pn.cnrei, s~. presidente, = meio adcqur.do pnra 
lq'reSentar nma moçMo neste sentido; tendo-me, porém 
ved.a.do o ~ento, lerobTei-me do recut"SO o'.e =~ 
'm"g\'!lcia, -na SU!tentaçao .!a qual' m:urifes tasse o meu 
pensam~w-

~m pois, senhores, proponho a m-geccia para 
quo:, logo que e~tejllo ~presaas a>~ emenda.:; ao pro
jecto dó lei eleitor.l!, :l<lja eUe offerecido com ~cia 
a. di.'etW'iO da CliUial"IL : paço a.ó& JD.W!; nobres nuugos, 
membros da JD.aiorlll, g.ue ao apoio a. ~ta urgeneia ma
nifeStem o grande apolo, a grande confi!IIlça que tt-xn ao 
gabinete aetual (Jr11ito1 apoiDIIO&.) : 

.A. uryncla !'cd.idr. é approvaà& por growde maioria. 

HETE~ÇlO I>Z !1. C. DE M. nUJ.co. 

Eutra om disc1muo o parecer da co!ILDlissííÔ de poüci.!t 
ácere& d~ J?fCtellÇÍÍO do officinl da. secretaria desta CS.· 
mara I>Jolchlor Carneiro de MendonçaF=eo, C!Uja dis
Cll!leuo ficou Adlnda na oessüo de 23 do mez passado por 
t~ podido o. pala•= o Sr. Lui!. Carlos. · 

O Sr, Lu I:& Cnrlost-Qua.ndo se fez alcitura do 
plll"eC!lr quo ngorrL se submette.á discttll•iio,-en fni le•~do 
a. pedir 4 palnvrn porque pareoen·me que a •U!' dontrma 
era demasir.damaata d.uu em relaç;lo ao empregado de 
que truta,. o ontii.o cüa _quiz que se vota~~e o mesmo 
p=cr. sem quo sobre elle se fizesse alguma reflex;o • 
C~ effcito, Sr: yr()sident.e, o parece. .a". i)lustrada 

COIIUIU!llliio do p<~1ic1~ fnnda-so em um prl.llclp!o ·a meu 
ver inllXliCto, c :!Cildo usim, olfende a equidacfe natural, 
e nuo tem omaau apoio precedente algtllll. 

Fnnda-ae, dizia eu,om um principio inexacto porque 
me pareoo q'1o 4 enrro!.r.o. eonsula.r e<ts p!>utada no paiz 
pela cnrrcira diplomatles. Ora., os empregados da di
plomacia nilo ~d.onl ter um direito de msidenda fi= 
scniio no fim do doz nunos: atotcs desse prazo estão 
snjeitos a ocr :rcmovidcs ou d~mitwdos, á. discriçiio 
do gD\'Cl'no. 

E aa ia to 1\uaim, l!llo pódc o simples facto da. no
mcaçilo eon.idm:CU'·IO eomo Utnl!- earreire.: a allegação, 
portanto, dB eommiiiBiio "DOOca neste ponto pol" iseo. 

05 proroc!antea quo nli• temos &li.o contrarias aos qne 
~e dia• o no pal:llecr. Nüo ha muito tem~ que um olli
cial da ~ecratula. do the&Oaro (o Sr. Peçanba) esuv~ 
cxerecndo Oillll I!SeBIDO lngar de consul = Republicu. 
Ori~nlal do Uruguay, c entretanto lhe era ·COlloervu.do o 
aet1 lugar 110 tho.owv. Um outro empregado da 'leere· 
tarlll 4foa :~~agOt>!oa o•trangciros (o Sr. Amaral) esteve 
ernpl'OgJIQo 110110 ou am oatro lugar s&nelhaute, e con
&ervou.~•o-1'10 o ~flU lu_gar nuccretaria. 

Ora, podllldo um olliclul d& secretaria desta ·cnma.r .. 
licença para 1orvlr oasa mcsmc; lugar, o f~U:to de pedir 
Cltll UCCIIlp&l mo1tr11 quo elle niio se c=idera hxo no 
mOI!D~l~~glll', com residcmcia perenne, e entiio plll"ece
mo quo 6 flll~lll' lo oq111d4de natural conceder-se a =s 
quo COlUOl"VOIU 01 lugiUea , os empregos que exercem, 
fodl!lldo lli1D ob•l.&lnto ~ta~ essas ~ntras com missões, 
o a ontrol ne"llr-se o mesmo favor, estando todos nss 
JD.eiiDu c~unutancla&. 

Dapoil pllfOCOU-mo quo o pD.rcc~ ®. illus~ commis·· 
.:lo e:a Mó certo pcnto contradictono, ..,.,.te e~~mo se 
allega o proc~ta dq 11m official @ secretarl11 desto: 
C9.1llJl.l'A1 ao qual ~a O';lDeodoulicença por tempe. de dous 
annoa para o.tl\r &IUOllte, ~endo dnrl!llte este tempo 
aceitar qwr.lqu~ co=i.u!o do goTemo. A conunissiio 
lembra ~te P=eclcmtc, e:~tretanto qne ao offidal de 
que trata o pl.1":lCQr nega._ a licença, _porque, diz elle, 
já !leeiton a commiaaüo d., go~crno. En não vejo diffu
rença nestes ào111 cuos seniio nos tempos do ,·erbo; 
·em mn caso astí. o verlxl no fntnTo, no outN no pas · 
slld<>. 

,Pa.-ece·me, portanto, qne o parecer pec.ca por seus 
principio&, ataca os precedentes, ataca a eqnidade na
tural, e qi!O por coll.!eqnet>cia nii.o ha TBZliO p~~ra quo 
se 11egue a esta empn~gado a licença. que pede. 

A commissiío flindã- se tambem 1:a iúfonnaçiío do 
~tre Sr. official-maior da secretaria da. camara de 
'l,ue êste empregado fa:z: falta. Mas,. se os outros em.
p'rc.Q';ados estiio protnptos a tomaT a si o e :cesso do tra
hAllío qae lhes pôde vir C?l>l a ~uscncia do IM!n "'?lllPB
nbeiro, d~-:!C-!hes a gr&tifiCKÇll.O que este per~bla •. Se 
alnda ·este alvitre n~o serve. a meoa chame mremm
mente quem ajude os trabalhos d.& secretaria, =o 
porqnc, como diz o Sr. official· maior !111. ~informa
çiío, ha. dou:! empregados que nõio podem, pela sua aY'!m-
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~ Idade, fu.er todos o~> trabnlhos co!ll tão bot:l tesul
tadD ou proveito .como .o~ outros. 

Em verdade, •enh=s, ·";;o ~ei eotn<J se poua preten· 
der quo ÕOIIS. err."pre!<l>.<l.o;. de mais de 10 l.llllO$ d4 itlo.de, 
um com ~Dais de 50 annos de serviço j?Ublico, e outro 
oom.lDr.i5 de 32,eontinucm ainda. e scn"t-r. E,-,. de toda 
1> eq~dadl! que •• lhes concede.,_e aposentadoria com os 
yencunentos qWl ·aot-ualmeZJte perc~bcm, 'i•t o como o 
i;mlenll4o 86 é proqneno. 

Mqs a est.& l'e$p<:ito snscitx-se uma questão : ha quem 
tenha. cscrupulo, ha quem ponha em duvida. o dfreito 
que ti!m as Clllllara.~ de conceder apo>entadorias a seus' 
empregados, porque niio se fundi'.o taes aposcntndoriaB 
em,llli. Eu úmho opini~o contrnria; ente."ldO que nin
guem tem que v~r com os Mgocios domosticos das ca
mara.s, com a SUA economia. 

Se a caznara dos dcputodo• póde 11omenr dous, tres, 
quatro empregados, tiUltos quantos ella entoZJd<:r que 
eõo precises JI!U'll os seus trabalbos ; se o SÇD~o póde 
t:unbem fftzi\ .. lo; se ambas as camoras i>odem marcu 
ordenadoa a esses empregado•; se podem augmcuta· los 
ou dimina.i--los; eomo bem eu tenderem, ~r que rnziio ~ 
ni.o lhes poo1em concc.kr a.posentadori~! O alsitre que 
jA. !!O t,oroou é por ventun melhor do que este! Ao illu$
uado~olliaia.J..maior, o fin.~do conselheho B.i:lnénrdi, 
CODccdell·•&· di~nsa do servis» conservando-se -lhe 
todo. ... ttaa v=cime~tos : niio ~era: i5to o mesmo que 
apotentadoria,ma.s com oatro nOJile! Sejamos pois f.r3c
eos, nllo tentos B. este respeito que dor satisb~s a 
nitJgucm.. . . . 
· t.raa a Ulustre comrniss~o pód.e considc%ar o serviço 

elo modo que acnbo de dUer, ou propôJ:' ;\ cnmnra me
dldu que entender pua que a Sécretaria teriha. officillcs 
eapuoa do preatar o seniço. Qnnnto ao ernpre:_mdo de · 
quo ao tratn, eu peço licença o V. El<. pBl'a offerecer 
Wllll OtllcndA á conclusão do pa::ecsr. 

Ficatai aqui, porque me parece qne tenho dito· qu.-.nto 
bMta pnrn. justificar a razão do meu procedimento 
pe.I.Ind.õ 11. pal.a.na contra o parecer. · 

Vem á mesa, é lirla e apoiaJa, n seguinte emenda : 

c Que MO defira. o supplíesnte na fôrma requerida,.:re
vert41ldo· os· .seus w.ncunento• a hcneêcío .dos empre-· 
gados ._que . .ficarem mais onerados de ~rvii'Q, ou no
mclllldo 11 mese um empregado interino que o sub;titu:.. 
-L. Carl011. • 

O Sr. Pe~eira Pinto {1' stcrt tario): - Sr. pre
sidente, se o -..eu holl!'ado amigo tept'lOent aute {'ela 
plOmcin elo Minas-Gemes se limitasse ~rnçnte " un

. pugnar o parecer que ~ discute pelos seus hmtl=entos, 
tl\lVC% qna nno me am.sider:.5~e obrigado a !mt.ento-lo 
n& tn'bllllll; deide que porém o illnstre deputado emit
tio a opiniiio ae qll" lhe psreciio dfiT<U e pouco equita
tivu ·aa conclMôes do D!~mo parecer em rclaçlío ao pe
ticiotiario o Sr. :Mendoli:Çl\ Franco, sou iln!"'llido a. to= li palavra par& e::<plicar e.s rozões que 3Ct:c.i-rilo no 
animo dft. c0mm~são .re policia ~ de sc.b~ve·lo, c 
para des\·i:~r ue sobr2 ell& um:~. imputaçüo que rell.l· 
r.1ente niio lhe cabe. (:Apoiado:.) 

Senhorea, a :nO! :> 11 quem foi remettidooreq_uçrimento 
do Sr.Mendon~a Franco; norne!l.do consul·j;!!r:ll do ll~a~ . 
~il na R"J''lblle:i do Uru:;n'Y, e no qu~l pedia .qllll se 
lbe couervnsse o lnga.r qns occnpa na s~crct:lrin da e:t-. 
liiDnl, proccdou em tal Mõljunctnra com ~ m~ior cir
CIUI.Ipecçlio,· vi> to como se trat"'" do petição de um em
pregGao de~ta c:~Sa 'l.ue tem cumprido sempre ~·do
veres cora zelo c ~s.1duidade, e que pot este duplicado 
motivo lhe merecin tod:~. 'a. consiueração. 

Assim, sem nad.a decidir pt'C\iamente, determinou ao 
di~o official·m~o~ dll. ~ecre.tnria qae· i:olfonnassc , 
pr•mo, ~ ha~io precedentes que nuriliassem a preten
çiio do sappl.ics.nte; u c:unda, •e "'!luSênci,. do mesmo 
•upplielinte trori!l cmbs.e>~s . S. marcha regular dos 
tral)alho$ dA referida. secrotal'ia-

Quanto A pricelra. parte, r esp<>:l.clen o offieial·maior 
apontando o precedarite de um eropregado da CIUIIUS 
que; riiiJ.uere:nd.o-lhe uma liC1!nç:t de dono =o• para 
tratar de ~~~ude ~Europa, ~lidtll'lll =bem que 
'C 1h.t penn>.tt\Me âC<lltar, :n~ m~illa e llliqUelie 
po.12, qnalqueT eomlDi5s~o do go.-erno, ao qne se lhe 
de!cio. Comprel>ende, porém, o :>ob:; depntildo, a quem 
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P-'rcceu que e.te exemplo serviria aos cle;ejos do Sr. 
?.fendoi!çs. Freuoo; ctue ao contrario elle n~o . p6de de 
:naueira algnmo. roboru- o S<!Q te<lael'Ünento. 

Digo_ que esse pre<e<leutAl n.iio -.em em ~poio do peti
ciouario aetua! pela rniio · que o ~ expende, e 
saber, -p')"<Jtll.""'l.ool\a· época ~ tmt.n.., do accumula.~ 
ao cargo dt. oeereta.ria da ca.tne.ra apenas um lugor·C.e 
commissiio, &e noa•o fo;se conferidã "-O dnprej;lldo de 
entao, ao paso;o quo .. KCt"tulJmente, depois de ~er Meito 
um emprego que nH.o ~ de CCJlllll~são... ... ... · 

- U"' S~. DEPtTT.<no: - Parece oue o• coruuladcs 
são merns CQmmle:sõcl54 ... 

O Sa. PEn!:nu. P1~-ro : - _ Rezponderei RO honr:a<b 
membro. Ao pa .. o, ia dhendo, que, tendo-)() sido no· 
me,do pafa um e:u-go· que nüo é de eoromfssüo se'irn· 
;Jetl'a ~ oonse: vuçiio do lu):i:lr cl" •ecret<>ria da Cllll1ara. 
Niio h3 J>nridade ne· h ypothe.;, , nem -procedenci.a. nn s~
gumont.:lçiio. Relativamente á ~d,. l"'rte, infonnou . 
o offici.a.l-ronior <J.ue ~falto do Sr. Mendonça Franco· 
traria. demorn oo expe<liente dn oec-rctorio, á •i•t~ do 
estudo em 9-uc e!lJl.SC acha, porq_ua um de >eus oífiei:Je> 
esta\ com hconçs. ba ba'\t,.nte• m=, dons. :nüo obstoll
te rr .. tarem com deilicaçiio os setviÇQs que .UII!I for
ças comportiio, estão em mui ~\'31lça.dz. iQ..ncle, e dou; 
outros se occupiio e~tlUSi\":lmcntc em tn!:Uhos ospc: 
d~s, >Cndo pois os ro.t:mtes iu.,ufiieiente• pnra dar :an
~"-~lltO a tod9s os multiptieodo• tr.--.ba.l.hcs do. reJ.>:Ir
ll\):10. 

V~, pois, :lC:llllATa,_quc,emfa~ dostainform:tÇf;O ed~ 
ontra• t!lz(ies quo pns.,rei . a cn=crar, niio era d~do ~ 
commi,.ão de policio, co1no o de•cj;ira, acolher fBvora· 
ve!mentc :a petiçiio de quo PC tt-ata; mas cntret:uitu. 
niío o deferindo, dci'ltou ainda M supulic!lllte o direito 
de opção p~r um ou outro dos empregos. 

Refutond~ o pareoer da mes" na pnrte ~m que anun<-in 
o jui2o de que, pelo focto ele ser· o car"o de consul-gcrol 
um CArgo :lctuo.lmcnte lixo s 'l_'Ue go~ de certa.~~ rega
Uns e prerogntiv~•, n~o podia •e~ stle!idi~n a petivi"' do 
Sr. l\1ewionça FrtuJco, obrenoon o illustre deputlldo por 
:M:Ina.s·Ger!les que esses emprc!íos sú tê;:n g=t!a, 
como carreira. publica, no .fitn de dez snnos. Este argu
mento, sem~ menor dn,'ida, encerra em si um ralienti! 
sophisllla, que convem düsi<"'r até ruesmo em proveito 
duquelle• funccionarios publicos que :s:io nomeados pam 
empregos dn ordem do de que ~e trata ou dos de iden
ti~ t w tnre>n. (A poiado.•.) 
N~ verd.,do, Sr. p ree;idente, ., que dc;o cutcl!4eT-se 

por c:arroira publica, niio ptec4rin? No to cu humilde· 
pensar julgo que é !Uluella p3ra a qual o emprejtado 
entra com e.pcrança (desde 1ogo) de qne neo po<1ett 
ser demittido ad nul:nn do governo, e de oue !!Ozari. de 
certas e determinodas :regalias: é aãSim • qu~ •e tem 
OOI>ttante=te entre nús pra1icndo. . 

llias, diz o bonrado membro, •ó depois de !'ASSAdos 
uez annos é que o emp,.,gnclo que tem abrnçado ~~as 
csrreira.s plde con."liderar-se seguro no sen lugar, e 
certo de que nilo será dc!le a:rbitrari=entc delilllojado. 
S. E x. porém, pennitu. que o diga, confunde viei,-e!
wecte .o• rermo_s da lci: o prazo d~ dez annos nüo é, 
como o nobre depnbdo J?ell!>a, a méts. de sua dofinitiva 
· .6xaçiío no emprego, é "-penas o primeiro lil;nitc l'""'a ~:; 
~posentadorias (apoiM<l•); antes ~ioso, nem a pratlea 
uem o• e"emplos da nos•o p:úz abon~o ll opiniii.o do 
bonrodo membro. 

. Ao contrario o~ prcre~mtes demonst.rão qne, de$<!& 
qu~ q_u.alquer cidadiio é recebido tJesscs cargos, Ee =so 
'e o aes\ia pna uma commissão, aind:r. mtes de contar 
dtz "'"''",de ~ercicio u~les, nem por is~o os pct'da ou 
se os constd~ra vagns. (A powdo•.) , 

Apontarei :rlgu:n. exemplos :no tocnntc ás secrotariou; 
de estado: ·diversos offieiaes d.elln.s t~m •ide enC&=g"

. dos dtl commissõea ou. diplomaticas ou de :Uta. ai!Diinis
tr.açüo; entre o3 prlnlciros cltsrei o ill~atrado Sr. G®
~al~es Di::s, e ent.re os segundo: o Sr. Dr. Siln. Nune:., 
qllC, mcumbidos tllll de uma importante oommi.'<'éO na 
Europn, e 01ltnl da ~residencia. da.pro-vincia daParahyb:. 
cl~ ~cr"~,_l'\tmpot 1..'$0 <icil:5tiio_ vagos SCll$ lugt~reS na~ 
6e<.'t'etanu a. q~~e ~. 3peZ3t de 1lÃO oontare~n 
o• d!z aDI\Os de exercici<J de q::te nos fallotl o bonndv 

· membro :' cozno estes cislem =itos outros precedeo,-
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tes, e :Uguns mesmo em relação ao humilde oro.dor que 
"""te momento ·se dirige á !'1ln:.r:t.' . 

E' pc>is · p!Uente qne, lllDa ..ez nomeo.do o Sr.llfell
tlonçt~ :Fi-sneopan o · eleva:dll posto Jc coru.ul··genU do 
Braill na l:Q,pllnüea do Urugna:y, e começando por = 
f..:to a · gozar de todas a• v:mt•Põ e prerogatins que 
aos ccmsnles · faculla a lei n. 614 ue 22 de Agosto de 
185.1 , cue ·orga.Disoll o corpo dlplo!llntieo c q= no seu 
<!rt. lO- conferio :WS1Desmo•fooúsllless,;; aposeu1.:1olori:>S, 
as dispollibilid'ades e as ajudas de custo, n5o podill 
COnserv>ll' o emprego qna oecup:~. n,.. seClet,u-14 dc.-ta 
camara, visto como aqnellc par:. q,ue está nome~do ni:io 
f,(}de ser COU.Siderado um c:u"gO de simples OOllllllÍ••iO. 
(Apoâad?O.) . . . 

O e.:emplo que o nobre dcpnt<Ldo por N • ..ino.s-Ger:ws 
i!ldirou em roferencia ao-Sr, Pcçanl.a, que e><erda o 
co,..,) ,.do de Mont.aridh, e em ~uxiliv ol<t pret<:ny.1o do 
Sr. Meodonl"' F,.,.;co, fl:ndamellt<l antes as ronclusU<!s 
do parecer da cow.mi»io de polici~, porq uc, segunào 
sou .lDfortru~do , e se deduz d:l ~tencia do proprio íacto, 
e.qaelle distincto funocionario solicitárs. a >na exone
ração. do-cargo de conscl-~ no Uruguay por pr·ef•rir 
o emprego de directar da ums. dll$ ~eeyüel <1:> sooretuia 
de es:.adõ· dos :negocios estnngeíros. 

. O Sa. Lli,% c .... LOs :-E qllll.!ldo foi nomeado nio em 
Jâ comcl.-g!ral.? 

O Sa. l?u.at.,. .. P t !ITO: -Nilo · pretudo entr(l.l" no 
t.preciaçiio du~e facto ; o que parece certo é que o Sr. 
P~, op:.anJo peio empreg.> âe direetor <la secret:tria 
de estado dos negocias estrlU!geiro~, entendeu ·que não 
podia eonse\'\•ar o eon•alado que nntes occnp:lr.l. 

Em conelusiio, repito, se Ã oommissiio de policia .r~e 
licito·conilli.ar a .pretençüo do Sr. Mendonl"l F!-anco eom 
"" nrgencias do tmblllho d:l se=taria dJ1 enm=, eom 
o• precedentes que por vent!lrll cxi•tissem, • liuo.bnento 
com os precei tos cE lei, dJ1 melhor vontade <> C:uio. em 
at~~Á\:o · :í •;ut·'l.uali<à,de ~e emprego.do·desta c:unar:t, e 
;.í mtellig"..!lCta e ~tuali<lade com: que tem desempe· 
nhado zs .ftulcçõe;s d~ oflicinl da seeretari:L Jella. 

Por ul.túno, devo ~ Ã c~, em meu nome 
e em nome à e rceus honrados- collega~ da commís$ão de 
poli~jil., çne ni<o ligamos o· menor empenho ú. :tdopçii:o 
ou rejeiçiro do parecer qne se disente. · · 

A comm!ss:i.o de poliei<t, em cumprimento de seu 
ce<U, manifestou a sua opini.iio neste ussumpto ; a co.
m""a d~• Srs. deputa.dos em sua so.bcdorb. resolverá 
ecmo e~e::!ner mais jo.s~o. 

PQ; to z. votos o parecer, é approvado em runbns ::.s 
partes, ficando pteJUd..ic<ldo. :< emeDda. 

S'EG!:NDA PARTE DA ORDEM DO DIA.. 

Con-:.!Dúa . " 2' Ji&ellSSi:io do art. 2' d:l propo, ta ao 
crça.:·ncx:to ~a parte relativa á. despem do mi.r..isterio do 
ímperio, com "'' emendas apoi:adas. 

• .\eh.a.:..se 1·re-sente o Sra núnistro re-~pc1:th·o. 

V~:n mai• 2. mesa, são lida:>, apoiadas, e entrão con· 
jnnctam~nte em di~ :1.s l!egnin<es emendas: 

• ..\';> ® 2-5 co art; 2' aecreseen~-s~:-Doze contos de 
n';s para c co:neço de um:t e<trooa que p~rta: da ladeira 
<ie Ylllit-Vicos2 j. ci.iade d:l Gnnj::., ·e melhor:11ncnto da 
m~qna l:t<!.~ira na pru,incia. à.o Ce.ar~--Go~c:u Ja 
Sit:;a-• . • 

• .r. o §lO do art. 2', oncie se di.z-EstalJel<:<:iW(:Ul.<l <le 
e--lnca.nci ~:e. ~o Pa.rá.-aceresCQ'Qte-~e. :-E~t:l.belccir.cento 
Je edtl.c>Ddo• do Ceará, 3:000~.-J,...JU4r•tl!· • 

< Ao § 2" aecre.....ntc·se : - C<>l!!l a desobstru..;ilo elo 
rio Ceará--miri:n,, na pro<'lncia do Rio Grande do Norte, 
ê.eo<le ji., 3!l:()(.\Q6.'-Gan:ia de .Um<ida. > 

• .Ao~ 2.5 C.o 3..-t. 2' oocre=nt e-se :- Sendo 50:000$ 
romo au~lio L oo~~oç-.lo de uma !str'<idB da cnpital 
da Panhyba <lo Norte p.un o interior d:1 pro..-incio. em 
clir'eeçiio i. <idode de .Az@a.. - Di<>!jQ V .Zho.-B..,-ao d< 
MatMtlfJTSDp<. - Hrnriguu de A!mtid~. - .J.. ; , Hm
nque6. • 

t 

I 
I 
i. 
j 

O SP. ~glo de ••eco:•• & - Sr. I'reside:lte, na 
d1!!CUSsiio d .. te artigo do orçamento' é ~ttidao.· da 
r:oliti= get'3!: Sinto ter ae prevuleoer-me doi'ta W:nl
ibae·pan. upli<= mn. ~ó desagradavel que me 
faz: tr:w!r .: trihlllla· lllgum acanhamento mais do que 
'lqlielle que natunl.lnente produz em mim 1!.' oonvicçiio 
di OÜDha mwiliciencia. (Na" çoiMo•.) 

A ·eámlll'll aindJl esti debaixo ela ~ dos 
acontecit!lentos de hontem, o tla inte.prctu_.iooque .e 
1~· tem querido dar. O'Projoeto ·d.l iefonna eleitoral 
foi sempre oonsideru.do oomo uma que.tuó <le tanta 
nulgnammitude,quc, iiz.,;se Quniio o governo ·dclle ques
tão de gabinete, a sua l:lljciçio importava um desar, um 
cu!rAqnec~to, uma _posiçii9 desagrllda~el para. o mi
ni•'terío, :t ponto de o )1&r na iUJpol!Sibilid:ule de conti-
!IU!U' a dirigir os DCgOClOS do Estado. . 

O que, poré111, sempre e geralmento se entendeo. !oi 
que a questGo importante, a questill> de ·gabinete, era o 
obj~to priacip:U do pt'<>jeeto, e :nio pe'l.ueWU> porti~u
hlridftd~~. ou imlgnifieante. meclidils do detalhe que 
Ih~ \'Í6riio llllllex ... , 011 qac íorüo offcrecidas em emen· · 
dns· acldi tiv4S. 

O Sa. D.unAs :-Apoisdo. 
o Sa:. SEl\GIO DE M.lCEJ>O: - H a roncos dias nm :11'

tigo lldditivo, rcllltivo 11. ineompatibi.lidad~s, com o firi! 
de Í:>.:'c"r neUas comp~hender os inspectore, das :tlf:tn
dep, p»sou nesta casa, cont= o· voto do Sr. minL<tm 
do imperio, e contra o men. Essa "<'OtacàO tinh.:l uma 
gmnde import:mcill niio Só p:u:s. o Sr. in.üiistro do iuJ.. 
peno como ·p:u-a. mim, por moti.v.:>s que é inutil rcfccir 
:J. eamara. N'wgnem julgou, porém, <!.1111 o·mini.srerio ti• 
vesse recebido um ic/wc po~ causa daqnella vo~l). 
O tninistecio· ger:Wnente nas queo;Ulea incidentes vio 
cnda um votAr a 5eU modo, 60TII descobrir ·naquelles que 
•c apo.rta.vão de .eu pensa.monto o T"''posito d.l e:tpri
mir \'Ctas de confiança, censura ou desc:onfiança. 

' Os ... Du,uon BaAl<n4o :-Mas lliio ~PQiS da decla-
r~iio do Sr. mhüs(;rl) do bl:.perio. · 

O Sn. Sn R.,lo »B M...cco : - Éu ante-hontem votei 
3 favor do a.rc:igo o.ddlti•<> que prohibia·aos deput2.<lr:.s· a.· 
a.ocitagiio de certos empregos, no. persWUiiio de que esta 
ern, co'm<~ as outra.., uma·qiiBS:iio abem,·C o resultado 
da vo;aç-;;o foi o empate. Mas . a. clausula '{U& elle CO!l· 
tinha ficou Jesckl~g<> ii:.fiCDll'.il.a ou q~:.asi J.lrejutiica.da, 
porque n.ão ?assiriio outra:. Clansllla:i anslogns a que li-
gassemos igu:U iw.portancia. (Apoiado•.} . · 

A providencia que no caso de ronpate d.á ·o Ngimento 
é o adi'Ullcnto por 24. horliS, findãs a:s · quaes b:~ uma 
r.ova ciiscussio e uma D<>va '\'Otaçiio. ; . 

o s ovemo represen:at ho h'bra todo sobre :IS cüscu .. ües' 
c C: por isso q)lB niiA:lsão admissiveis os m'IUldatos impem
ti~o.;, c ~oJa e IJ.ll:llqner fórma .de lig:~r o voto 1XIItc9 ela ' 
<li;cusi;ii~. (Apoiaclos.) QIWldo pois o regimento manda 
qnc ha.ja uma no\-a dücussiio é por<J.OC suppik que depol~ 
deU:~ çe póde \'Otar difTerentew.e::>te elo que se tinhll ~o-
to.do antes. (Apoiad.,.. ) · · 

Niío hll\ia pois d""ar da parte de lling::tem em votar 
hontem o contrario daquillo qne tinhi votado ante- . 
hontem, (Apoiados. ) . 

E still>- setodososdia.s a citar =mplcsdoqo.c·ncontece 
nos t'srlamentos e•trangeiros. En não son dos que mais 
uso ra%em desse. exemplos, npenrds qoe ordinari~te 
se olha '[Iara mim qu~do elles tiio :~presentndos. (Riso ) 
Entretanto permitta-lne n casa. lembrar um exemplo 
d e um puhtme:>.to muito sensato, e .da naçiio qne passa 
poT mcsir.. nestss· mnterias • 

.A c:un:u-a dos comrntlllS da Inglaterra em 1844 t1nba 
votado, contra a opllü1lo on;mciada. do. m.iniEtro do in
terior, nma omendã a nm bill que se discuti:\ !Obre :15 
horas de trabalhos nas manuíaetar:ls, diminuindo duas 
horas por dia. Foi ·nm uqne ~ mini•terio. HOCin uma 
seganda 'I'OtaÇão sobre o mesmo objeeto, e segun~o 
x aqne. O primeiro millistro, sir Rob~rt Pecl !cz da re
"ogo.ç-:io desu emcada queo~o de g&b i:nete, e a camara 
re~ogOõl as '\'Otaçiios qve tiniu~ dl!.Jo na \"eSpera. 

tix._ V:oz : - O qne SE' seguedahi? 

O s ... Caa M.t.C~W>o ' - E' <;ue Fo:s uio a\1-va ~-
$ente.. • 

O Sa . . SERGIO n~ M•cE:DO :- A.'luestio·lton~cru t<J-
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tn:<V!l ss me!!m3S Í6TUI'88--~ ~- Anl,e..,.hoa.t&!m 
vot.avamos eu>'tum>.~-- q11e ~n:mo:; ·!»~ler 
diV<:rgir -da·.m:üoria.®·~o,_,pockr.~~ 
qne msJ>ifeat«vrunos,~ esae voto o :meraor -~ .;., 
nos apartaml<lS dos'niinistn>s (~•), JWim.romoã 
lllliÍ~:Il tinha. di-rergidolUI ~dQil:u:ompatibilidad~ 
dos mspectores das slfxnde;as .- que niJ:,gnero ae 
)lCrsll3.dís._"" que hl1 cooclns;ío s.:<t>nd!:sse_ dru!i dcduúr. 
(~poiados.] 

Hont.em,porérn, f) Sr. ministro do i:npeiro ap=tou 
a:ni a quBstiio deb!lixo. de. um p~ntc de vl$t.a differente 
ci.a'!,tte:lla. em que se noS> tinha_upresentndo na ve!lpera·; 
""'" nindn S. E>:. não fez ·'dellll. clara e positi\'atllmlC 
~ccstão. de gabinete. (Apoiado.<.) O Sr. mluistro di"-'" 
":"C ace1tava a que•t~o no terreno em qne a honr<~da 
cpposlção a quize<se collocar. 

.. o_.,;... L~~llUtl'W<'; - A opposiçt;o não é quo tem o 
<llrctto de diter. q111ll ~ a qnostão de eonfianp on u~o 
<;oafumça. 

O Sa. S&BGIO P& M.o.e&l>O · - O Sr. ministro aceitou 
~ qu~li.6cnçiio que a hom"aàa. oppo>iç;'o qui.ze."*e d~r, c 

<. oppobiçiío, pelo org-~o do nobre deputado que ~c acha. 
alli presente, dccllll:on G.ne não consid~:ra v a a qnestflo 
110mo de confiBil<;a, .llem. como e::prnsiio de um voto de 
censura ao _govemo. 

O S.. LA~l'U&rn:o :- -D,ae o principio que nós-enten
demos que a reforma eleitoral = q~tào de con· 
fian?Q.. · 

OSK. St:I<GIO .zi& MAcEzw;_-A.qzzest.iQ da refamm 
'im, lllll& cla~ula. incidente, .n.iio •. Entretanto, :i. vi~ta 
do modo por que fê e>:priwira o Sr. millÍ'tro, a que!'tii.o 
mudára de.natnre~a, o por. conseguinte. os meus amigos 
quç t~m apoiado o rninisterio d.ilciiliriio desfazer hon
tcm o voto gne. tinh~o dt~do -!lhte-hont.e-m (apoi!ldos), 
porque, enb"$ ter s. ~busula e n~o ter o ministcrio, pre
feri=os ter o minit.tetio (~<poiado>.), porque entre .ter 
esta claw;nla, e VCI: por can•a della. o projacto delllarado 
ou estacado no ser:ado, 'Preleri~U~Ws Nril.er a clllusnllll e 
·ter o projecto quOAto .antes-convertidÕ. mn lei. (.Apo!<JJios.) 

O Sa. Cacz l\L.cruPo:- Nilo br.v.i:t esta eo!lsõo, 
~:em era. posoi>el que bonvcssc, porque a. quest~o não 
. era do ministerio, e ><im da crunan (Apoiado..) 

O SR. SEl!.Gro 1>.: ·MAc:n>o: -E' sua opluião. ' 

9 Sa. Dt.-s YIEII\A: -E i•alada. 
O Sn. Cnt'Z :nJ..e"""": -1Golatla, ZllW, multa gCZJtc 

votou comigo. (Apo1ada•.) · 

O SR. SE!l~ro · "" . MAct:Da : - E:;,_trctarito <tu ando 
hontem it.-•er-rne dada a palnvra p~a explicar este 
!'osso p~ocedi.mento, fui a discw;süo cnt:erra.d&. 
. O Sa. LAl<ll~LI'n~ : -De certo q_ue lliio foi a opposi~ 
çâ.o q_ue ped.io o enecrrllt:o:u:mto. . 

O Sa. S~<B.Gto DE IIIAcEt>o: - E a.sim ficámos sem 
t~r oeeasiiio àe m~strar o [l<'rqttc voeawmos hontem 
cõrtra o qn~ hari=os -votruio o.nte-hontem. 

O Sa. F. ÜCTAVu!<o:- Apoiado; é uma ce=ra 
aos encenadorcs. ·· 

O Ss.. SEBGio 1>~ MA.CEllD:- E11tcnda-se bem o que 
queríamos, e ]lGl" que. Nós qucriamo•-rejeitar o additivo, 
porque entre dons males preferíamO!' o mepor. Repito: 
em· p-rimei-ro lugar, D!l cos.lisiio de ter esta clAusula, e 
não ter o ministerit), p:."ei'eriamos ter a oontinn-.çiio do 
mini!:teri.o (ap>iados); em •egun,do lngu,na colisão de 
ter é•t.a clan•ula e om>baraçar ella a pas•ag<>-m da lei no 
M::la.ào, on m~mo nesta e3.Sn, prefoeriam.o:i abandoDar a 
d~usnl:> e ter alei (apoiados); em tcl"ccir<>lngar, are
jeição da out"a dauwla qne noompanba~a .esta a in
~ rmava e snnullo.va ~m gr:mde pm-te os ~ns ef
reit~. 

Os s ..... C<>STA Pr.>T<> 11 Na1.u: -1'\!.JS 1•otar sem de
cl:J.I'a.Ção, era i~ivel. 

O Sa. SEll,cto DE :MAcEDo:- V o~, po-rém, o con
trario do que tinhtllllos votaà.o = -.espera, wm. ter 
declarado n rnüio porque o faziamos, nos p,.-oocn um 
proceder que acanlia~a o hotncm àe brto. (.ápoiad:>.-) 

" 

1.27 

QSn;,&DOLo,~p.; ...,.,FJ:tiae;o ~~~te~Ee:~t f:eaet:<k)cla
rnçiio da lliCil c.mto, e =tePdo · que i'oocedi .bem. 
(Ap<>Uulos.) . · . 

O Stt- ~""""o DE"MCA<Zl!O: -'-&.m <l...-i~a podia S11p
l""" ·o >notivo ?e •=· -.oto-eonhoeido :. n. maioria, porém. 
dos mous·aro,;os ·'i"C r:stan. teool"<ldot· av~t=-im e 
que .me tit~ha. incu•.obido·de ~1ic-:tr o seu voto, cdn
tranQ ao d:1. ve.pcra, niio pôde reo]j~"" ""u intento, 
fOr<Jl;Ie e.oa muà.9D'(a. :n;io·seodo e..-pli~da, lbc l_)areccu 
u:upli~ar um gnve des:rr. (.dpoilldM.) 

Crera que c:om estas exp!ieãÇÕ<.'1; o ministerio pódc 
c•t:rr ·certo, c muito certo, de que hontem nlío o aban . 
donimos (rrmilo< apniadM); de que nii:o o pmtooderno< 
abandonar, c d~ <ll\C h:t<emos de nrert!ll"-lhe ft"anco e 
leal ~io emqrumto ma.rch~ na ~enda em que tem 
ma"Idirul o ( n>ttit..,.- ap()Õndo.); "porque o ministerio actual 
está. se _dirigindo pelos principies q'tle nôs consideramo;c; 
,·c~dadc>ro• c proprios para ccm;eguic a prosped<iade do 
pa1z~ 

O· Sn. ~~sn _PrsTO :~E· '!na.n!o ll()s q_nizcrmos ~par
tar do 1Tllmst.nrto1 .h.avcmoP. de f:lZ~·-lo com.I-franaue;ta. 
(Muitos nJ:<>i<UIM.} • • 

O Sn. SEnGlo nE 1\bcEbO :-Sim,-senhor; s~-pot <l.es
~~a tiv~o> de nos separar dosmtni<trosqueesto.mos 
apOlonào, n"o nn de ser em qnestõeninho.s, incidentes' 
ha ·de_ ser em ~t!<>SII>es knportantes 'iuc bavl'rnOS de 
cnunc.ar nossa sep11rnçiio ·:&;anca. e decidida.m<llltc. 
{~1'oindo•.) 

O Sn. Fn.•~co nE Al.ll.eiD~ :-Eu já.disM isso mesmo 
-anti?s àc V. Ex. 

O Su. S;:npl() at:.:M: .• caoo' -Pare~e· que desta ll>a
ncim íic:a,-cxplicada ·a -~ituaçiiO: entre Os membros da 
mniori!J. que·'ltlt;\rão·hontem contra. o g:OGto d.o,Sr. mi"· 
nistro do Jmperio, e o--.St. núnistro do imperio, e .que 
S •. Ex. nõo póde -ter ruão de ='l,ue·deb<amo• .. de.con
tinnnr ··a _dAr-lhe :o :m_esmo aP<lio que temos dado O.té 
agora- (Apoiados.} , . 

-o Sn. Cnt"' · llfACPixDo: -"Nem ba rodth'O!!·pm-a is.o; 
a qucotão nfio ó <lo ministerio. -

o·s... B4nÃ~-,D<> BOK'-JAili>T><: -Eu fni arrolhado, 
(; pot i::-0!0 não rmdo 6):;phtar-me • 

O Sn. St::nGJO DE MAcEDO ~-Dadas e&ht!- eXp1iCR~Õ<!S, 
Sr. pre~i,.c.nte, _pass.t> a trstar ds. ma.teri.a Qm discus:,.~o, 
que:: 6: o ort;"amcn to. · 

O nobre <lcpnW.o !'cla Bahia fez ó. commis~ão de 
orra.mcnto .a cemmrn da· não ter .exp!icad.o ou-motJVNlo 
flS vc.rbns rtc rl!!s~zn.. Sr. pte:!',idente) a o-c.romiH~O f~z 
cd; a':no o que t~m ie'i.to nos rumos o.ntetiorcs-

0 Sn. LA~nrn.l'ao:- E~ nm e-no a~Hg~ .. 
O SR .. S.;qe.ro 1n: liTACEllG: - á. dc,.,onstra?'10 dP.' 

vcrhas e~t:i. no or~&mento da. receit~ e dcspeza qn~ c 
D'li~btcrio upr~scnta, o é distribuído pelos Srs. depu
tados. Tod:L~ as. emendas que nés Sze:nos á prop<lsh 
oio governo """''~ rn.-,tir.r<hs n~s tnes"::uos p~apho1 
a quo •"o ·otrCI"Ileidas; e ll:l.discc..s~o estamo• protnptos 
a dar tod..~ a:; c~plica~Ues .qu~.nos forem l'~d.idrtS, ã~sim 
como o· Sr- .ministro ciará. aaucllo.;; qu.e lhe incnmbam 
especiol.men tk. • . 

Sr. rt"c~iaC!l:ltC, tcm.sido uma pra.tica decorosa dc:sh. 
casa, c reJa qnal tem manifest~do consto!1.tcll1ellte o >()ll 

resJ1Cito á mottaccl>ia, o votarem- ~c os paragrapbo1 
relati~os á dotaQiiO a.. família inlpcisl scJD discns~iio: 
eoruervanào-8! a camara to4a e::~ pJ emquanto s~o 
lidos e postos a votos esses difiere:1tes paragrs.phos. E' 
esta a. primeira "Vez em que uma. Clas v~rbas dese;n. do~ 
taçõo é "to:ea.da. 

Pretcridcn-se que-devin ser ,\i-:ní:><~C.~ a ve-rba reffitiv., 
'- dotação. dJI pr;lnceza a Sra. :D. J~ri.v.~ri:., P"" iooo qn> 
Su.& AI~ reside em ~aiz estrangeiro, e porque a.. scre
nissima princ~.a ilnperial t-ai ~oear :í. ida.Wl-em que a 
collStittriçiio monda que preste j_u.-a:nento. 

O Sn. LA.~"1>11Ll'liO ' -A razão' é que est.'<Ta segnr& ~ 
sn=ssiio á. corôa. · 

O S11. Sea<ao D'll lxiA.CEDO o- Setiho=, a dot~ç~o ~ 
. allmcn~ dos prindP."". da fll~:o !n'perial tem •cu 
funaamento na eonstítmyiio do •wrre=· (~l"""óo•-) 
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128 SESSÃO EM i2 DE JULHO DE 1.860. 

H& duas leis a-respeito de&ta. =teria, e além de5sas 
leis ha o tratadu de casamento d.s. 8.l:,"tl5ta prineeza... 

0 art.l09 da COIUtituição diz: 
< A a&emblé$ assigna.rã tambem aL ·ntos ao prin · 

cipe imperi.&l; e ,,,,. ilemais p~inci:pes rle,~e que nasce
rem. OS alimnntos dada. a.os pci=pcs cessaró.õ q=do 
elles 5a.hirem !'!'.,.. fóra. do Imperio. • 

o art.. 113 diz : . 
< Aos principea que se casarem e {or<m residir :f6ra do 

lmperiC) se entreganl. por uma vez s~mente um:> quan.tia 
determlnada pelo. a.ssembléa, com o 'J.ue cessarâõ os ali
mentos que percebi::io. > 

Em c:.:ecuçiio destes dous artigos constitucion:tes foriio 
s.111cciono.dos doU>' a.ctos le:,-islativos em lS4.0.A lei de 28 
Je Agosto desse nnno r:os art•- 3", 4" e s· cstabe!= 
o• alimentos qtte devião ~r dados aos futuros principc 
imJ'!'rial, principe do Griio-Par.ó. e demo.is principes. A 
lei do 29 de Se!;embro mareou "' dotay;<o que devia ser 
dacb a. cada. uma d""' :lllgusta.s princez"-S innãas do Im
p:rrador qn!Uido "" v~ilicasse o .eu CS..Ilmento, para o 
qne a lei d<IU outras pl\lvidencias. · 

O art. 2· desta ul~ ~ei I:OOonhece ao Impernãor o 
àircito de conceder aos esposos licença p:~.ra se ausenta
rem temponrirunen~e ão Imperio. O art.ll regnla o caso 
à e i~ a princ.eza imperial r..,idir definilioamente fóm do 
Impciro, como prevenia o art. 113 da constituiyiio. 

Dentro .las preocti~ües da co=t.t•'tli9"o e das auto
rlsa.ções e poderes concedidos ou reconhecidos ne:~ta,; 
dtla!> leis foi celebradQ. com a curte oie Napoles o tratado 
de c:rs:uucnto du angllSta princeLa., o q1.U!.l foi ratificado 
!testa rorte a. 22 de Abril de l844 

No :>rt. 11 de; te tratado se di2:: < S • .A.. I. s prin
~za imperial D- Jannaria Ilraria, e sett :mgn.sto e.s

. poso o princiJ!E! D. L ui% Carlos Maria., lixarã.õ sna re
Sídencia hr.b1tnal dentro do Imperio emquanto S. 1\f. o 
!lnpetador niio tiver deseendent~ ; mas tendo-os de 
=~ira qu<'. se julgue segura a suceessiio do seu throno, 
pod<!r-lo os doua anguatoo esposos auoontar-oe tempara
~;..,,,.n t< do Brazil com licença de S. M. o lml"'"'lior; 
e nesse ca..-o .. &. {icaTtÍÀI de maacira al@l!Da alteradas 
"" ~~ções dos artigos precedentes. ~nando porém, 
po~ ~se seguro. a •ueeessio do throno, as dOUl! a.u
~s esposos queiril-o {aar a SU& resideucia e domicilio 
!labitru!l fõrn do lmperio, cntilo cetso.rá. s dotaçlio de 
96,ooos :ie que trata o art. a·, e o patrimouio descripto 
no art. 7• ,rev.!rterá. i =çãó, como no caso de extineçt.o 
da des<:<::>dc:lcÍ!l de S. 1\.. l. s prlncez11. D. Janna.ria 
~arla, e :o S. A. 1. se pagaci como dote por Ullla -vez 
Sómen~e :e. quantia de 750;00011. segundo o ptt~ roo~ 
:>etari~ do Bn%il. ~ 

J! çê o nobre deputado que impugu•>11 cotn verba que 
a eonstituiçiio mlll:lda estabelecer alimento& e dotayões 
~ pt'.::ciP"!' '!."" residem no lmperlo, e manda cbr um 
:101<0 Fli(:O <!e nma ~ !L03 que for-.:m estabelecer sua 
resic!.Cnc.a fõr:a do lmperio. Ora, 83 leis que regulfio 
'!!~'".as p:escri~ constitncionacs a respeito da. fa:aülia 
~~tem d::.do ao hPperadorodireito deoonceder ll
~l"li pr'_,cez.a impat'lal e ao .nu. ~poso jlllrn ~mpom
~~ Ta<'i~m f6~do Imperio. Além ~tsto, existe um 
~= = potencisoestrangeira a respeito do CltSB
=to da priu=a, tratado que tem ioi'Ç'l- ae lei, e ·que e 
r~to em <lQl:forrcidsde com as lcio em que toda.< estas 
=..'"""rias.são :rr:gula<iu, deixando ao• dOU! au~tos 
~ lt op,:iio mtre a lixaçiio de sea dotnicilio no Bra
;ru o:t se:1 e&~beleei:nento definitivo !6ra deUc. 

:Et:,..:;_u=to, poa, a Sra. D. Januaria não declarar 
1ll~ q= cs+..abcleo:cr o lSCU domicilio fOr:a do Imperio, 
!lia ~ ter execaçiio o art. 113 ~ consti:uiçful, nem 
~ ~ eon-eopondento dn lei, nem " pl'<lvidencia final 
:lo ~o~ o!o tra;aÃo. 

o Stt.. Ulmrt.PIIO : ...:. N;;, :lpOis.dO. 

Os ... S.:...cro ""' M..c:EDO.- Veja as pala=s do 
::rstado -·por o.~llar->e segura a snooessão, os dous 
~- •;ucirtt.o ~r suz rcoidcneia c domicilio ha
:,;~ !.:.m elo bpctio. - o~a, o• dou' espo>7• n;1o 
1ecw;lx":s<> :tin~ qu~ ~uerião fu:ar a sua residenda fóra 
dQ klpc:io; peeo conttario, têm pedido licença a S m Ma
~!a<k y.t!':l. r<:l!'idirem temporari:r.mente_ na Enr<>P!l· 
5<r- =~a-;t!l por mn.a. das prorogayoes dessa li
~'i<t coneed !tis. dc.r:ante o men mini.sterio, e íievo 
,f~~!=r ~-=~ <:J ;>!!dido dessa proroga~ foi motivado 

de maneira que niio seria nem de<"..oroso~ nem ju.to, 
nem gen~roso nega-la. Por C<Jnsequeneia, ~uas Altezas 
estúo go1.nndo muito olevi<lamen.te dA dot.açiio qne o 
corpo l<!gislati..-o nrbitron. Nem é possivel, repito, 
priva-los rlests dota~ sem· romper u,p1 trstado so
lcmne feito com n= pot.encia e•tl'ongeira, bw;e~do 
na. constituição e n"" leis do Imperio. 

E' o que :ne pareceu nece.sorio du.cr a r e> peito de-ta 
ma teria. 

O Sa. L.<NJ>'!;Ll'Qo :-E é qnnnlo me bastA po:m "''"" 
pouder a V. E,;. nasts. matcrin. 

o Sa. s~JIGIO I> E "'iihcZDO. :-Fallou -~e das de~pezss 
q~e esti fazendo a commi!são sciantitic.2., e pareceu 
ignorar-se que ~t.u; despezas for-Jo autorisadas pela lei 
do l' de Outubro de 1856. 

N n verdade essas de~pezns s~o c.m ronco fort..es êln 
consider.nyão ao estado n.ctua.l do the~ouro. Qc.a.ndo se 
emprehendcu ~ss& tr3.b~ho, :tG circumsta.nci.as erüo mais. 
prosperas; por i:s~o a commis~ão de- ot>ça.rncnto~ e:n cujo 
nome fallo, propoz nma rcducçõo na. qnanti11. pedida, e 
confia que o governo ir& wéw U:> reducç>IO proposta, 
diminuind<> o pess~al quwtto seja possi~cl, tendo em 
vista que os trabalhos feiros, as r.equisições jâ CO!l$C
guidas não scpo pcrdidns. 

Pedio-se informações rel~tiv~mcnte ao que tem feito 
ost.o. commissão. Trabalhos dest:; o~dem, senhores, niio 
podem ser trazidos ao publico periodi=ente ; em 
tempo ellos apparececiõ. Confio, C'lmO a camara deve 
confiar, que o governo vigiar(. pa~a. 'lue os di!lbciros 
ào Estado não >ejiio despendido• m,_t.il.ffiente. 

Tr.1ton-se do. verba re.lstim ao tbeatro de S. Pedro 
de Alcantara. E' preci~o explicar q,ue e.• ta verba app!!.
xece na despeza, mas que o dinhetro jl&U ella sahe.de 
loterias qne fotüo concedi.d<U", e que o governo faz ~x
trahir para indemnisar o thesouro. 

A antorl~ação que se d:i 110 gM=~ é sómente pua 
:ulia.ntar uma somma m.ensalmente, e esta verba de. 
dcspeza tern e ou fundnmento nt\ lei de 90 de Agosto· de 
J 853, que deu, ao govetno o direito de fazer esses adian
bmer>tos por seis :mnos, antes de findos os qnnes a lei 
de 15 de ~otembro de 1858 pror,jgo" · o mesmo pr.uo pór 
outros sets =os. ·· . 

O Sa. LANDCLPBO :-V. Ex. eneontra cs•a verba na 
despem, mas :ca receita não vem a verba. de .. &. loterias. 

0 Sa. SERGIO DE MACEDO : -Deve appa-r~, pois as 
loterias se extrahem. A lei concedeu o ailiant!lmento de 
uma qnantia mt'IWLl, •en<lo o theronro indemni!ado 
por meio das loterias ; póde lllesmo não inz:er adían
~=er>tQe por terem ns loterias corrido antes. 

O S11.. LANnnrllo: - :M!!.S V. Ex. nio diz que o 
thestro de S. Pedro tem cumprido o eeu contttto. 

O Sa. S~a(;IO DE MACEDO : - Creio que o t..•m CUII:•· 
prido. 

Os ... L.um~aJJo:- ~fo•tmrei a V. E:<e, que llio; 
t~ho o colltruto aqui: se V. EL quüer, lhe forp.ec:e· 
rc1 algumas notas. · 

O Sk. St:acao DE !lr.!.ctno:- O nobt'<l deputado por · 
Pcrn=b!lco in•U.tio n:l. necos&idade de nm cdificio ada
pta.do pllr:l. a faculdade de direito do Recife. Eu sou 
uma. d:a.s pe•soa.s que podem iniormar r. eamara deota. 
neeesSldadc, p<>t'que COilV<:P.ci-mc dcll& quando fui pre
&idente doqueU1t proviacia.; é preciso, porém, confesnr 
que em geral e-stamos desprovido~ de cdilido! coliVe
niellt&. par:a a lllór parto dos nosaos ~stabclecillli!IICO& 
publicos. l'"m pal:l.Clo imperiat é uma d(!S ne=sidllàe• 
que mais urgentemente ;o In.z ecutir neste gcnero •••• 

o s ... l\fAl\TII<!IO c .. nos:- Apoi:>.<lo. 

o SI\. s.ea~ro DE MACEDO: - •••• por isso 3. commis
~Ho propoz "- verba de l50:000S paro. começo desta. 
obra.. ... 

O S•- !lfAllTnlso C.1ll!t'OS: - Mns devia e"igir t•liii!o 
e pla.nt&. Estou J'IVmpCo a votar por m~is. · 

O S11. SeRGio D" :MA.cEDO: - E· para começo, e plano 
c plant:l. é corneço. 

O S11.. MADT>~BO C.-.-.Pos' -Voto tudo ouSJito é 
necessario.pa.:ra. isso~ mas qnero sn.ber desde j.à. qna.nto 
é neccssano .. 
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O Sa. Sno1o D>; M'Acl:J>O: -Para se &aber Utô é 
·preciso a\guuta. de!'poza, e pa= isso é · que prop=os 
esta verba.... . · . : · 

o Sa. M.t.'II.TINIIO c ... !'()$: - Para ro ter o plAno, a 
planta e o~amcntô aeho muito 150:000S: . . . 

O Sa. SEaGJo 111: hft.eo:no:- As secretarias llé cstiulo 
tstiio '!'W alojadas, esta camara n;io tem um edi5cio 
converuente, a mór parte das repartiçiles. o~t.>Ll miÚ 
accommodltdas por falta do edificios. E' IU!l& penlU'ia 
geral, nio só nns }ltOvin~, JWlS até . no. CÔ\'te; falt.;.o 
editlcioo Ji:ll'll tudo, nr,;:m: de •c terem tomndo cu cha
·mado pan o uso pub,ico alguns conventos ••••. 

o S&. 1fM'fi:<DO CuPas : -Tem-se chd.o melhor 
destino a eUes. 

O Sa. S:taG>o DR TlfAttDO :_:O que noto é que sendo 
a IWic:~ causa da falb d~ edificios a flllta de dinheiro 
que possa ter essa appliea.ção, as eircumstaDci~ aetuaes 
do thesouro níio nos nermittem propllr agora de>pezas 
que em tempos financêiros mnis prospero• ee não ·julgou 
poderfa:er.. . 

·Apte.SeDU.rr.o-sc idéas tn\lito oH.as e justas a resr>ei~ 
do ensino . agriool<l. Eu. concordo inteiramente com 11 
·opiniüo dos nobres dcpntadl's. T.unbe>n os e•tudos 
·feitos .quando dirigi a repartição do imporio ti!D.diuo a 
dotar o Drozil ~ escolas pr<~ticW!, .de e~sl<;êles de 
D1:1Chillas e uteusilios c d~ bzeodas modelos de agrieul
·tura • . Para e:l!e ponto enc:~minh!WÕIO--se. O$ mel!.~ ~
forço> rel.:1tivos . a !emelbahtc ma ter i,., e nesse sentido 
dirigi os estudo~ que oe fníiio. · 

O Sa. M.IITtNBO CA>ti"OS:-ll!elhor ~- nad:> íw, e 
dei~r aos particulllles: é mais vsutaj oso e menos dis-
pendioso: · · 

. O Sa. S.:acto 1>1t MACEDO :-Siio estas as obsen,.ç<>es 
que como rela.to.r dn commissiío re~pcctivA me pOJ:eceu 
de•-er fazer em rela9do áa .-erbtLS do orçamento. Se não 
tenho maia esclaredmentos a dar, . é porque sobre mais 
obj•ctós cilo f~i ch~=d~ A attenç:lo da. camaru ; é 
porque a di=eussão t em antes versado sobre questões 
de politica. geral, ali§.s de muita utilid:.de publlca, cujo 
deoate niio ae~ejo impedir. (Muito bem, muito bem.) 

o Sr ... um~tdá Pe•cira (mini•tro. 4o in>JUrio) : 
- Sr. presidente , níio venho 3. tribnnn p~a occupar
mo com a histeria oue nos foi aqui referiu por UID dos 
honrados me:nbros iUl. opposiçi'oo, da invasão feita pelos 

-Gano• na cidnde do Roma. Niio venb1> t=bem oecu
p!U'·JD& com o historio de Clllllillo c><patric.do, que, 
cecleudo aos rogoa c ás supplica•, resglveu-se ,-ingar a 
111fronta feita por Brenno no senado . romsno, porque 
confano com lngcnuid!lde li camnra. que nr.o compro
. bendi a appliea.çiio que •e teve em viota fazer dessa. 
bistori11. 

O S11. Pt:-ro nc C.t.:orPos :-Até porque essa ponto his-
torieo é inexneto. · 

O Sa.Mt~IITilODO Ixn•uo:-Tambem nilo mooccu
p:t-:ei co:n a hi•~:iu dos c:Mdeues; :.qai referid:l pelo 
mau nobre nmigo deputado pelo Rio de Jtúleiro, oom 
se unho já, eomo ao disso, tuscn:o como supplente en
tro os c11rdeaa. 

Deade quH occupo umn cadcirn nest:l. casa, tenho sido 
muito cl11ro, muito explicito, muito maruíesto em mi
nb:u opini~. (..tpoia4o•.) .Se l'or fl<D.l!O niio se oclla. a. 
minha opiniiie> de aocôrdo com ns .d~~o hor..rnda <>ppo~ição, 

'lament o que ~~~;sim a.conteça. : m:IS, respeitando nA suas 
convi~, ãoclaro-lho ·que n.ilo posso tlllllbem o.bando--
nar as minhna. · 

O Sá. Mu.TtNIIO CaPOs:-Muito hem f 
O 5'11.. Mu•tnao :no lr4PE1lro : - Deil:ando pois de 

pat'te tod:J.a ess.as historias, porque nio é preciso dar as 
r.uões da divergencia entN mim e a honrada· Ojlp!>OÍ· 
·çiio, qu& sabA perfeitamente os motivos dessa dirergen
·cia, e mesmo t= t(nnado a si a tarefa de declarar á CA

m ar& e ao paiz os· niotivos p or '!Ue.faz OJ?POIÍÇ!to ao mi
uistcrio; especiolroente ao ministro do •mpcrio, p~ocu: 
rarei tocai: em um Úlcidente tratido á discus<i" pelo hon
rado dei'Ut&do pelo Rio Je Jm>eiro que milpreõe<leu na 
·lribuna. .· . . 

Sr. ptto\dente, a c amara aco!llpanhou o !ncldcnt~ qne 
' . 
'I'QM(I li 

hOiltem tew lngar por occasião ~ vota~ de um ad.di
ti;ro ~ ~-to de re!ocma eleitoral,. apresentado por 
dhw&06 membros da honrada. OJ>POOíçiio.. . 
. O.gahi:nete, <'<lllfonne declarei ho.ntem, ~.deu im
porta!lcia a eue ~ditívo; mits,...,do depoi~ ~,. hon-

• t'alia oppooi~ queria. eautn como triumpho o eu>pate 
qu11 •o d~u nA sna votaçiio, vim :i tribune., c declure\ co\ll 
toda a frllllqueza que o gahinete aceitava n·di>eussão 
no. terr!IUO em que a O[>Jl<ljjivilo a qulzes~ colloc·•r. 

A!guno membros da honradn·opposiç;<o, qne f:illii.riio 
emcnd.:rii.o que devirro m.anifestar a ~llllça de qn~ 
a ps.ssngern acss• medida n~o ·0>.1'rim1a um voto de 
dcacônfiança ooutra o ga.billctc. Depoa disto, slguns 
membros <h maioria dã ·e&a, lendos por SUM inspi
rações, Juls:trão que podiiio aromr~nho.r a bonradn. 
oppooição us odo1'9io do !lttigo nddítivo, visto que nA 
,;essão alltccedcDte j i ha•iiio oompromcttido o >eu voto ..• 

O SI\. Vo>TA PJNro:-Acompwar n oppo~içiio, nw.. '.:~ 
Í · . OSP.. F. 0CTAVJ.o.~o :-Nit<> tmh:t o a~hre deputado:-:-, ·. 

medo: V. E1>. é muito =~so, ll!to prnciso. de ter 
medo de haver votnd.o com o. oppooiç:io. . 

o s_a. MII<ISTn? DG r":.'""O :-.... . e assimj ulgárii:o 
por n~o ter o g~bwetc fett:.o q_uestüo dessa. lll·:.d>da., e ?or 
nuo terem attendido ao 'lll.O oecorrea qunndo orcwa o 
nobre doputado J:KllO Rio do Ja.11eiro. Deebrou clle que 
a opposi~üo, quo.ndn offerecêra o :ldditivo, teve em vista 
colloc ..... em m!Í po•i~ao o mi.:ni,tto do imperio: 11 l•t o 
r topondi em um aparte que ac:eit.'\va. .:sta m:í. posição, e 
fazia pa.-a mim questiio do :tdditivo. · . 

ProCedel1-se a despei:o disto i votnçõo. NüÓ entrarei 
na questão se n euc:erramonte fl'i precipitado on n~o. 
Alt;nns dcx honr:tdos membros <(Ue tinh::io l\a sessiio an
t~nor votndo a f~-.or do additivo enteX>dilrlo que, em · 
\"l~ ta. do que occorrêr:t, deviüo ex['licnt" o e.e.u ""ato; mt'l.3, 
~endo et~..eerrad.a a· disca.S:s.üo, nUo t'ivct'à? ocea.~in-o de 
declàra.- lo: é verdade qae no. occa.siõo da votaçiio -mui
to• mani,festârüo que vota\·~o sem espiTito de censura. 
(Muilo.s apoiaaos.) · 

D."l"lls d" votaç.iio, que; embora coil.trari<l !'C~. utigo 
adcllt!vo, dal'<l em·resultado ,ma pequena ma1bria, eu, 
Sr. preside:lte, nu o poderia continuiU' :\ oeeupnr ·nirosa
mdate · a posição· de minlstro •e no o houvesse uma ex
plic.açiio quo m~ tirasse da. má posição em que· m6 q'niz 
collooar a ho_nrs.h opposiçi.o. · · · 

o· Sv.. St:&ÇJO 1)1:. llúcEt>O:-E :1 e"l'lica~o foi fn:t~e:l'. 
O Sn. M J" ST&o J>o I:IIP&nlo :-A.· e:.<plieo.ção- qne dcn 

o hon:rnclo del;'utado, como or(l:üo dos membro3 da 
maioria que tlnhâo divergido ne~~:t queataoJ e o. ma· 
taifcstnçilO que a camara tinha !Ultes ieito, niio podia 
deixar de ser Ba!ita por mim CQm muito pr!!.Zer. (Muito> 
apoiad~s.) -

O SP..· C aVI M.t.cBADO: -Eu tambcm falte! h ontem 
como orgiio do_s meu~ amigos, o wve:z a minha d~lA
raçoo fosse mlls. acnnhad:. do quo 11 que hoje !e deu. 

o· Sa. Mlsssno DO I!llPCIUO: - }..<:cito com milito 
pra.zer niõo s6 :'- maiüfcstaçio h_n pouco dada pelA c:ll'lnra, 
001110 :u e:<:pUc.-,çlles. qu" mo :1<::1biio d o fuer o• hon
rr~dos !UCtllbros da m:üorin <iUO baviiio divcrgido.nessa 
que.tüo, pelo orgiio do nobre deputndo pela provicci~ -do 
Rto elo Jane!l"', níio só pot'l{ne mo ::ollodr,io :>~tposição 
em que dcsej:> .cmprc estar corno ministro perante as 
c:amnras (muito. apoiados), como. porgue ,·ejo qne 
:~~tce.lles que ••mrre tinhito comigo militaao sob :as 
mesmru~ bnndeitae nlío me "banJoniriio. 

o Sn. su~IO de )!AcEno·.- N~m o sbandoniW. 
C Su. · Mn<ISTno no l .. Pu.to :-Sr: prcsider.te, depois 

da. m"nife•taçõo. feitas pGloo nobres depntadoo mem
bro• da m:üoria ""' :rW>ç_;.o ao -roto que deriio, apresen
tado ~a honra?a opposiçtlo, p6de ell;~ continuar o. 
CIIDtnl' os seus triurnp!los.: .. , . . . 

O SR. F. Ocu VU.."iO (rindo-~• ): .- M nito bem.! 
o Sa. ~!I~ISTBD DO I IPEIIIO: - •••• pó~e ooatínuc.r" 

cant:Lr su vietori:\. ••• · · 
U'!:. yoz: ~·v. E,_estí. m.~ito fueommod:ldopor-

qúe n6~ canta111~ , . · · . · · 
O Sa. Mnnsno 100 Il'lPEtllO :-Eu niio me ii:com

modó co:il o que V. Ex. e outros peusilo. 

17 
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6 Sa. F. Ocr.ovtAXo;- &o puece.. 
O Sa. ).J JPiiSTilO J>O I""EitlO : - Repito, nilo me in· 

commodo nem com o que V. Ex. penas, nem wm Q 

'!Ue p8lt!liio OSE~ ~ coJleg&S.' . · 

O Sll. F~- Oa-o~.fl.Uio·:-E eo me ineommodo mcitl) 
com o _(llle pensa. inWllgencia tiio aiUOrisaàa como " 
de V. Ex. · . . 

O Sa. Mn.,STJLo s>O lsPEtuO: -Niío me ineommodo, 
porque, ~tlmdo acostama.do n re..«peitar s.s opini~ de 
todQs ••• (Jlwto bem.) ' 

os.-. L.umnPBo: - N""..o p~e. 
O Sn. M•Ntsn.o no btPEIIto: - ••• • nirula ni~<~ pude 

medir 3S cilith~ =~ pelo que p6de peruar um oa 
outro membro cl& owaslçiio. . . 

Os nobres. deputn.íio:~ da opposição . justamente fo?il.o 
os que se collocá:iío ell) divergettcia com <> ga.binete. 

· ~tendêhn que de'fÍ.iío fa~er-noo opposiyik>' nós :scei· 
·'· '-'1;1:nos estll posi~10 'l.ue ellc$ creáriio parA •i 1 

-•~ :0 -SR.. L<L'<I>V~Pao: -Nó~ a creimos p::ra. Dós, o 
<!\1.~ ~ enou fo\ n. no~~ cobcrEnCia. 

O Sa. M•~•sno no bPUto : - Os ho::arados roem• 
vros cteiri:>.rara s.i essn disposiçiio. · 

O Stl. r...,.oct.;,o . - Nós somos cohen!ntes ; n.ii:o 
crcl.mos a po•içil.o, a~hámo~JA, por·qa" VV. EE:u. n 
:ti.zerio. . 

O Sa. F. Ocr .. l'I._.,.o:- A Opp:lsiçüo e o Sr.·minis-
tN siio coherentes. · 

O SR. Mn<tSTIIO DO wctuo;- N~o baque admirar, 
Sr pr<!Sidontc, em wr-se algnn6 membros da camarn 
e:n o~•il'l'o :.o gablnetc; cada um t.em ~= iutelligcn- , 
cia, cà<!.u. um pó de p<1nsar como lhe parecer mais conve
niente aos lntemses do paiz. 

O Sn. F. OCT..,.,.._..,o:-Cacln um tem ·os !eus princi· 
pioJ do anno pns~ado. 

O Sa. Mt!'il5Tilo no btrp.to·:- Cada um tem a sua 
l'a:;~büidade; port~tl!• n iio acho notavel o proeedi
l:le~to do. hoiU'8dã oppo51çiio quando . .e aprelCJlta em 
<!i •·ergencia com o go.binete. 

O S... F. OCT•n .. J<o:- Muito bem! 
O Sa. li!Jxuno no ronto : - Jul~ m~mo que 

<i:i prestando um graz>de se-r,·iço 110 gabinete .... 
O Sa. F. Oa.nu.:IO:- Apoiado; oi por isso que 

rcrsevero nella. 
O Sa. MnT1:<ao ç ... no~ : - En n'ío tcllho intençiio ac pttn4r ,;erviçoa ao gabinete. 
O Sr.. Mis1nao no bPz~::u :- .... porque, desde 

'iue o Sllbin.:te manl!=a r. •ua opiniiio·e declarn o seo 
pensamento, udma que suas idéaa sejüo discatidas nn 
tribuna. O quo quemt~ua é que 5e realize o qn.e .fôr 
l)telhor pua o pm; o que qnertmos é ~do qoanto fôp 
llllli• ~t.alltO COZI! os interesoea publieos. 

S4 n\,o )\Ug<:> mu\to t:.zoave\ que a honrada opposi9iio 
ell(A:wia dever ftuer gn.errn n to<Lu; u idéas ap~c.ntad.as 
pe!o ~binete, !em muito exame e fuDda!nente; o é l"'r 
i sso qae me m&re.vilhei ou,-indo o :nobre depotttdo pelo 
Rio de J .. eiro e<>ntrarhr, como ~~nti-liberal, o pro
jeeto que eu EUbmettl :1. coll!ideraçiio J,. camara, o da 
reforma lldmmiftr.atin, qnmuo ne~ Jlt"?}ecto •• !'tO· 
Clltll. dar mais ga=~i:tS -~· dir!';tll• m!livfduaes nas 
~t13.S re~ com as adnrimstraçoes provmc,nes, qunn
co o ~ fun (< ~ á& pit.>vinciaa mal.' )Bt'gnl!2..-. couce . 
~endo arn1 pra.identes attribuiç~s m!lie amplu, a f:>. 
<:tàdade de nomear certos fnnccio:n:>.rioo qae siio hoje 
de no~ do go..-erno ger:>!. · 

O .SL L..."D't;'Ll'Bo : -O ~nc as provincins necessitiio 
e de re11cl&s e boas aà.minístTaÇ>Õe!l. 

0 Sa. !fl,.tSTr.O 1>0 lliPUIO : -Sr. preoiJente . éUIZ:a 
b!clicidade que proc:ura-•e combater o.s idêss, Rüo 
pelo q.W!I_eu..,; ~.uem. mu, ~ origtm dcmne '/"'l't=J· 
(Apoiodol e nllo ap~-) EntP.udea-se uo anno·pas~ 
,;ado · qae u idw dcs.e projecto er;w muito boos 
çuar.dO !oriio a~tad:u. n~tll casa pelo 11abrc depn
:ado ds pl'OVÍnCl:o da Bahh, po· to que e:P sentido .mais 
1o<tricto do c;ne aquelle Nb que eú as a.p:c!enle,i. 
(Apoiado•.) 

O Sa. L.lnlfLPIIO _ ~ - :Edi enganndo. 
O. Sa. Mt~!IIT&Ct IKI lJRE~o : - Neosa <>ecuiii.o a.s . 

'i~w Õt> projeetO ero10 mnho 'toas. 
O Sa. F. Oc:T .. 'Vl .. ~o : -Y. Ex.' tom?. 11Cl ponto do 

projocto, e esquece o reoto. · 
O. Sa. :Mn-rtnao CuPoo d! mn sparte. 
O 'Sk. llrumno DO l'llP:ttuo:- Y. E:><. b.a. de per· 

mittir que en !ai'& o meu <lli<.ourso conforme mtende! 
conveniente. · Nunca tracei a Y. Ex. o ca:ninho que
de?e ~guir Da. tribuna ; ou~ rempl.'e com toda "' 
!lttmçiio. ' . . . 

O S•. l\!.0:11.1'1:tno CA:aPO&:-E eu faÇoom~mocolll 
V. Ex. · . 

O Sa. :Mr~nno no bt:~EJtiO: - :V. Ex. hontem en1 
o ~eu discurso tocou neste ponto, eston respoitden· 
co-lbe ; agon <i""r qae eu trate de outros objectos! 

o Sa. M.u:rr:<BO c ..... ~'Oi: ...,.. o Sr. ministro va! 
muito bem; t! que eu não tenho teml}O dl! antrm: 'l.ló<>n 
neste àebnte' aet.a.lhadamente. . 

O s .... !lh:<rs'!'Ro llo l>CnBlo: -Por nm la.do com· 
bate-•e <• ~terio por ·essas idéu, por outro lado 
comb~se potqne elle não p6de faz~~r o milagre dos 
peixes, porque nào póde dar ás provinci.u rendas que 
~ejão bastantes para OC!!Orter a. toda.s a• nas nc~s.i-
dsdes presentes e fu toras 1 • 

O· Sa. L&."<I>ULI'IJO : -Nilo se ws5e i!~o; o qne S(l 

)-u\&"> il.t> mw ap~ e ontrs cansa.: é que as pr<>vinciru; 
precisilo ~ rePda•, c 11üo que fll%emos oppo,içiio ao 
ministerio por nio dar renchs is provincias. 

o Sa. Mn<t$TJ\O DO llrPI:lUO :-Pois bem; no meu pro
jccto proear.uei attadcr n isto, n deix:.r maior rends 
uisponivel â6 provm{'ias, p:tSSando ~ d~li'ZSS que ellu 
fazem hoje com o pessoal du secret~riliS d.u preslCíenoill..l' 
ps.rn o cofre geral;enote-~e que niio ·é pequena.des
peza. Alliviar l.'or o:; ta fôrma os eo{t~ a..s·'!'tC>'Iiucia'> d.e 
uma desr-eza de cerca d~ 500:0008 me pU<!Oe qne é 
augmentar oo ~eus =nos, é proporcionu rend:. &s 
pro~inci.as ! Comesse que niio comprehendo a honràds 
oppotição. . . 

lJ "" Y oz : - E~peNmos o projeeto. 
O S&. lth~ts-rao Do> l::11Pt:a1o: -De ~u<llquer modo 

qu~ o c~n•irhrelll, o projl!cto es~ topresenbdó; e a dis
cussiio mostrnro quem tem razíio. for agora limito-~ 
o. ~croaitar que elle niio póde oer ataeãdo porque não 
é li~nl. uem pOr'JU<O niio cU renda& b provincillO, Est:l. 
h«m e!n.ro qua as medidas por que oe in'ta estiio nelle -
attendidaa. (Apoiado>.) 

o s •. Munl(BO c .. l!.POS. -:Eu o encarei pelo lauo 
do espirito de libernlismo. 

O Sn. 1\!t:otsTao DO b .ruro : - Sr. prefidl!nte, nada 
mais direi sobre este ponto ; estou ttiUlquiUo: em regra 
~>'J.o t()Tnbw.m-sc ns Hén.s pelo que ella1 valem, rro· 
curn-sc saber primeiramente quem é o sen. autor, o de
pois combl\le-!<!; uma vez que o teu Autor nõo c! amigo 
ou u~o tem o nome de baptlomo do partido on 6fDpo :1 
que •e ~<tence- (Apoiador.) 

O Sa. LA~D:;LPBO :-Y. E;,:. nüo p6de provar esaa ·a.s
t;crçüo rclativ:unent!l á oppo&içio aetual.. Póde ser que 
algmnns cppod~õcs procédcs>em !15Sim, m!l" niio s 
llossa. 

O Sn. r.r,~,.TilO 1>0 lnnto:-St: presidente. a hon· 
rada opposiçiio "" di~;<:1lSsilo do orçnm~o,to do ministerio 
do imperio nada cl!sse <JDe me obngasse a vir logo á. 
tribun:. e deve .. e~er porrotm refutado immediatameõte, 

O Sa. LASDIILPJIO : - Se ella é tilo •n.ignifir:onu .... 

O S11. MtMISTaD DO hm:ato.-VY. E Ex. entendem 
que devem fa:rer uro indevido d.i uma. e>:pr'I!SSio que .. 
escapOu-me hoqtem no deloa.t.e. Q~ud.o eu diM.e (\'D.f> 11. 
maioria era. iniignifieanre, . r.rleri-llle ao ~:t nlUIIero. 
(Apoi,do•.) N~o era c:apu ele referir-me is pes><>as. 
(~Foi<>c!o•.) Tenl>o dado oon.stan~ provu de gna.rdar 
na tribuna toda& as def.erencias piU'& com os honrados 
mem.l11:o•. {Ap<>W>oios.) • ~ 

Qaando f:illei em minoria in&igpífie&Dt.e nõo podi& 
l'clerir-me nem 5 illustração, nc:n á. !IOSição dos eeus 
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· 'honrsdos membros {~paiaJ<>•); referi~~ me a~n:cs_ ao ·seu 
~qucno num~o. 

U!!U Voz :-E assim ~e·ctitind.~ · · · :· 
. O Sn~ 1\{,;.,..rrr:o ~ iotP&aio :-Mu, Coni~ ·ia ditendo, 

· Sr. pl'e>ide:ote, .nada pollderou ~ he~ <)pposiçüo que 
pudet.S$ contrariar. ~ vi.s tlu do govemo na. propost:t do 
orÇaiuentu do ímperio. . . ·. · 

Algum membros. da maiori11 já. explic!riio diversas 
· verbas do o'rç.w:oento (file merecêrio 16ves reparos d.2. 

honrada opposiçlio. · · 
Traron-se da -verba relati-.& á. dot~o de S. A. a 

· Sercnissirna ptincezn a Sra. D. Janu..via.. 
O S~. MAil;n:<~o CAJ[fl)s:-Apoiado; 1\zerüo-.se ob

scr•açoer; IDUlto )U~~. · 

O Sn.. :!.!L~ISTRO.no l>!tJtato: -Disse-3equeSil.!l.Altez:~. 
tinha. fixado a sua residencia el!l paiz estrangeiro, e que 
por isso nôio se devia continuar " d.otaçilo . .Para chegar
mos o. .,gu:nn concl.Qsüo é nedjosa.rio Ç'>lltnin&r-se 
UIIIO qlleOtJi.o de Íacto. QuAl S: prova CJ.Ue têm OS Wb:e'5 

·-deput:o.dos pan s.s.everar que S. A. ImperiBl reSide 
f6ra do Imperio permanentemente~ (Apoóod<J:.) . 

O !:la. Wl<OtJt.Pno :-Os deza.scis =os que tem tido 
de resid.cncic. ~m plliz cstrnngei.to. 

O Sa. Mr:m1'ao uo ll<PEJuo :-A pro•-:i em C!<liltnlrio 
é :; l ioe:oça contiun&damente da.ds. por s. M. o lmporn
dor, conforme m anda a conatituíçiir. do Estado, a S. A. 

· Serenis!imn para residir :fór:>. do ll!lperio em conse• 
qnencb de sua s:urde. (Muito. apoiad04.) · ' 

As àecl.nral'ões feita& de que ·sua. Alte:~:n niío JU:on n 
su .. resineneio. i6r'!- do psiz, de qne niio manifestou uma 
sõ vcz llDim.:> deliberado de t'e$ldir fOr& do Bra:il, nada 
valem p:1l'B os nobl'88 d8put.~dos ; vale npenas, e t.om 
grande. peao, a conjectura. infundada quo fizerilo de que 
Sun Alwa qtltlr residir -permnru!1\terocutn 'em po.iz 
estr:1ngciro! 

O Sn. F. 0cT4TIANo:-·Para mim 11 qu~•tiTo n~o é 
e-!84. . 

'o Sa. MlnT"lJ<Iio CAKPM: - 0 ~nQncia.t ó quo niio 
possiio vir govemnr-not priucipes c<iw:sJ.ca com ns 
douttinna n!!.P<>Ut&nu. 

O Sa •. M!NI~Tl\0 J>o hi~EUlo :-A co!lltituiQõo do Es·· 
tr.do di~ quo o impel'!ldor póde i:occedcr liccuçu i llrin
CQli!l. í~fin.l para reaidir tempot":lt'Ínmente fóm do Im
porio. (Apoiac!ot.) 

O S!i. LA:~J>cLPIIo:-Tomporari4mento. 
o s-.. ?.fi'IICTI\0 DO l>Cl'UIO:- S. A. Impcria.l tem 

podido fCillprc cua licença, que lh~ tem eido renovnd!l. 
por divertll6 vczc~: por eon&oguinto, tom JomGMtrndo, 
pelos pe<lidoa feitos a qnmn <'Ompeta concedet-lho as 
li<:Cllç&~, quo niio tem animo deliberado do rosidir l óra. 
do Br:Wl. (Muita. all(liac!oz.) 

O Sn. L.t.~J>çuao : - &vemos de ox:tminnr isso, ~o 
V. Ex, der lioença. · 

O Sa. Ml,.tano 1>0 l•n•uo:- Contra. i&to, Sr. [><~· 
• idento, ulto ~ejo o.rgumcnto po•eivcl. 

O SR. L .u<D'IIs.PIIO :-.V. Ex. ha de ver a!,'"llnS. 
O Sn.llfr:<ssnoclo lnr;;l\:o :- Sua Altez:~oroqucr li

CCDÇil pua e&tar fôra do Bre.zil, e n•!lnifes!A ).'Ot esta 
f6rmn qur nlio fixou a. sna. reoidoncin furs do p:uz. llfns 
i>to niio-basta, <liz n bonrad:l OJ>PQsiçiio l E• incompre
hensívcl tlll -~entaçíio : te Sna Alteza tivesse dese~ 
j os de residir pennax:e.ntetDente fóra do Bruil, e se 
com eífeito ti'VCI!.e 6x:l.do a sua reoideneb em f:ÜZ 
estro.ngeiro, para. que pediria licen<;"', quando pnr~~o isto 
lliio preelsav:~. msis de liron~ de S. M. o Imperador? 
(Apoiaàc>t.) . · · . 

O Sil. LAl"'PCLfBII: - Eu mostr:u-ei s. V. Ex. porque 
· é .quo precis& do li<:enças; é Ulll calculo ; e ha.emos 

de .eXIWlinar e~s~ C.Uculo. · 
O S.. Mr.usn.o »o UPERIO • .:... V ; Ex. pÓde e:uminnr 

-e fazer os c:aleulos que '{ui:er ; mas feli:mente o .[>!liz 
niio est~ dependendo desses cslculos. (,jpoiad<J:.) 
. o· Sa. LA..,'D'i:LPBo:' - o Sr. l'llicistro julga.mterpre
ta.r bem. o p~; m"" cu c:tcio qne tJtml>i:Ui o interpreto 
bem' parece qu~ n~o é is.o pri\'ilegio de S. E:s:. 

l 
j' 

I 
! 
J. 

O Sa .. llllllitn.o. 80· :bi'naro~ ..:_FaÜou-re sind& da. 
'l'eth!l<\ 11& ~· ~-~ .o&. princj.po& filhos 
de.S.A.Im: a St&;. D. Jalinuil'. E•qu"""u-~, 
olvidou-'$e e· que h&' mu eoatrato de canm1511to·que e~-
ptess!\mente m:il:c.l ttw.s 111\mentoa. . 

o sa. SaGio nr: MM:Eoo , - E no. fómaãa lei. 
o Sa. M.-uL~no C.<l<POS;,-E a _const.Umçiio o que diz · 

!I re.ip~ito dos que >e o.usentiio do lmperlo! .· . 
O Sa.. St:ll~lo '"' lúeEno:-.A. COIIlltituiçlio rtférc-~e 

aor. que re =~tão p8rU naiõ,ir f6tu do p4lz. .. · 
O Sa. M.ui.l'lliBO C.utPOS :-E o nosso llireito da e~::~

minar a edu.csçiio dos pri:ocipes da frupi!ia imperi:>.l! 
. O Sa.. MJliJ!t'ao J>O lJOOUJO·:-E u -niio sei como . po

dcumOJJ· por tal fórtllfl discutir . .Apresenta-.f~ . a lel, . 
ap=tB-se oontrato de c:isuc:ento fei!O em "irtade .a.a : 
1ci, e diz= os nobres deputados- nilo teln lugar lss-i~ .. 

O Sa.. wnllLPKo:-Se V. Ex. sin.dfl nüo nos ourio 
argnmcntar a este respciro, eomo (!uer ti~r -a ron·· 
4eque~~eie t . . · . 

O Sa. F. OcTATUl<<>!- N'6s ac=p~hlll:nos ·a ·opi
túõ.o .do Sr. eonl!clheiro Ji:m:nz, de qne e•soa -prlncipes 
u ilo devem estar sujeitos. ã. eduesçüo esttaugeiru. 

o s·ll· LA.."'J)~LPilO : -0 ::lr. miniotro tlnha-nos pro
mettido aprO>et~ta!: o eontrllto de: casamento _l'O.ta ent. 
'-ista dollé fazermos 9. discussiio, e cnmtanto tu:~da :1~0 
nos apresentou. 

O Sa. SEuro l><: MAcEDO: - Eu j4 o li. · 
O S& . L.\l<l)t:l.Pao: - E ~u nüo. 
O Sa. Ilir~rsn.o DO lxPEI\10 • - Pois V. Ex. . "em 

cliscu.tir utno. tnato:i~~o quo ,tem· o seu a.~sento ~m wu 
eontr:ato, que uüo é obieeto de :illlltru~~a, e couf·.s~s. qu~ 
ignorn., que nllo leu e&36 c:outmto, e quer que ell: o 
apresem te! · 

OS«. I..tNllUI.Pno:-V. E:~:. pr?mette\1 queo apre
.e!It.lria. 

O s~. F. OcrAvu.:~o : - E ni'io está nn collecçiio d~s 
leis. · 

O Sa. l\Tr1<rsvao J>O I31Ptauo: - E" admira·.ol que :L 
honrada opposiç:i:o confeasc que veio f:u.et censur:rs sem 
que tiv011se fundamento p:lr:l. e:lu I · 

O Sn. LA!'IJ>I1LPJIO:- Aonde o!e:d. csss con!issüo ? 

O Sa. MrM~TUo oo!:lll'tlltO:- Confessa quo não ~io 
o contrnto, o por i!so n~o p6de fUlldlUncnt:u- '116 ~U:J.J 
(1!:>1Ut:<!. J 

O S11. Lo\l<Ot:t.no : - Eati engtL!Uido • . 
O S11. Mr~IITIIO DO J:~rPr.aro:- So V. Ex. niio •·i o 

ainda o c:oDtrato, e eu estou dlzondo o que elle diEpõo, 
ca.he 11 sua llrgutneDtllçiio, que~ tod:t fWldada em tun:t 
conjoctttru. 

O Sa. L..~t'LPRO:-Apresente V. Ex. o cmrtr,.to, 
o tiro! :u c~ueDcias que '{:üzc:r. Nós ton:an:mo• isto 
em conaideraçüo. 

O s .... Muusno no !Jaato: - Ett nüo Yinha hoje 
disposto u tom.nr piU'te n& ,discnuiio do ~to, e 
por isso n.iio troux~ comigo copü. do COJltrato ; mns h ei 
àe traz.:-lo, c moat•a·lo ao Dobro deputsdo~ asseguro
lhe porém clesclo já, p u ... '!"" ·Jiqao bem cc~o, qa.~ n:lo 
~•toa. nvr<nçalldO propo>•çito "lgt>rna.,que nuo esteJa .no 
co11tr~to. E• por esse con~. de ,c3ll:unento que se :l:S· 
sip;nárúo alimentos nos ~nnetpes lilh~ de S . A • . lmpl!nat 
a Sra. D. J(llluari3; o c em \'ists. desse con.rrntn que o 
eorp(l l6gisbti vo tem sempre m111:1.-ado es:= :ilimentos. 
(Apoiac!o•.) · 

O Sn. SE11oio t>E MAcEDO ,_E da lci ·ae 29 d~ Agosto 
do 1845. . . -. 

O Sl\. Mr.sisTail oo h<Ptllio i- Sr~ · presidente, em 
\iSta do que ac:.bo êl.e expêr t niío sei q. ual o fund!trnento. 
dltscensuras <!irigicLu pelO• nonràclos membros daoppo
•íçúo, e em que se Jirma para .comba.tcrr cssn ~crbu do 
or~llmQUto. · 

O Sa. :F. ÜCTATJ.\:'10 : -Y. Ex. illndio-sc. Os ho:l
rados m=llros. niio fuem Ol'l'O"Íçilo a css<> ,.,rbs. : pe~
silo, como o Sr. presidente do con..celllo IJ.D:l!ldo !e refena 
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ll. essa his,tori& dos princi!)eS b.n Nllp(l!es, e nàD se op
'Poe1ll á. verba, •e ells. é tesl>ltn.oo de mn eontrnto. · 

O ~. Mn<t~o ·J>O lun~o:-Qt:.~ de-.·e decidir a 
questAO· da· ~sicbde da licença a Sua Altda para 
o:$t&r fóra do lmperio -~·f ~ amara. · 
•· Ct .Sa. F. (),;y.o.Yt.&l'<o:- De ~to c~<ellio so . seu 
eolleg... · 

O Sa •. ·MINIII'l"llo Do. l"PEuo:- Como cheíe <'.<1 fa
nülia illlperial, " S. ~f. o !rn)>""ador <>lm~te entrar 
l'la apreciaçúo da ncccsai<lade e convenie..CJa. ~ 'on
cedci' ou. Dio a licença. 

O ·s"' I..a...mt:U..o : - E a..n6s tic11 o direito de con-
cede-r ou· nàD a dutaçiio. · 

o sa. -~li<I5T110 DO IlfPZkJO: - Sr; pr.!Sidente, houve 
um gablllete a que O&·nobres depnt:ldos l'"""t~rlio :poro; 

:j;. enti«l Sua Altu.a. t:esidia. !Or~ ·do pt.lz: Desse tempo 
·md~ era regular, núo ~e pedinio e:.:plicnções..... . 

· {)- S... F. ÜCTA. 'FIAI<O: -:Era obriga<(:io da opposiçilo 
:fsc:llls"" este :J.Cto. · 

Os ... M,,,.no 100 hrPEaJo.: -E· ohrig:tçio de cada 
u<n dos lSn. deput:>dos iioealiar 04 sctos do govetllo _; 
lllio é ro oõrigaç;õo d:> oppo1ri~o: " o que é certo,-" niio 
pn:cisa &verlga.ar-, é que D<:$~e tempo W:o •e !e• obser. 
v8Ji'iülu4>;uma; a verba pllli>OII sem ·a. ·menor· c<>ute>.ta · · 
ção •...• :ll:m vista !la eomtítuiçao, da lei e do oonua.to 
llio po<lem so!frer obj~ções e verbas elo orç~>mento ~-' 
l:ttiv{IS! dotaçüo de Sull Altezn, e níio alixnentwpnr& 
seus a.ugu•tos filhos : eis o que e cl""o e decide todas as 
davidss.. · 

(O oradbr li a/9"'" artigos da con.tliltli~ e da lti do 
29 dt Smmln-o dt 1840, que .- rt{ertm ci <jUC>I<lo.) . 

Em vista. àe disl""'içüea tüo tennin:mtes, :Jnh a. 
bonr:uin avpo;içiio \'ir.\ pergnntnr qual o !und:unento 
d~!t:l.! "'~rbn6, e porque >e comignão ilo~ a s . .A..l.e. 
Sro.. D. J~nuilrill e uos J'rlndJ••• feUS filhos! . 

E deí:<ç .<}e po.rte, Sr. presidente, eatc nss=pto, 
por<;ne a cam""a me p:treoo e;t.or bem esclarecida a 
respeito delle. (Apt»ado•.) • 

O honrado deput:ulo pc1!t Bnhia ainda pergnnton·mo 
~Tquo &e eonttDunva n cou~ignat umn. verba para a 
~ommit~~üo ~~icntiti.ç~ . O so"Wernc o.chou e~te serviço ele-. 
libcrndo e crcnô.o reJo• F cus antece.,om ; o orçamento 
I(UO •i~~:ora, !<'I to em tcrn110 ~m que nio estavamo~ no 
:;o,mno, tinha uma , . .,rlln dOAtinnda a esoe seniço : pro
curllttos cumprir as •ua• di•poüçõe:o· vot:ldas pelo ""!JIO 
lcgi•lath-o. P;uccc~mc que I'• r i>to nlío ~e pó.ie incul- . 
par-1101; ac r-eUilno& co·,· ~a. CO!l!sÍb'»açúo, é ~ã nUo aba.n
uonar trll.balllo• começados. .Apozur de tudo, fizemos o 
q ue podlamoa fazer •em in0011veniente, que foi :redw:ir 
n. V<rba- cinCOil:\tn~outo!. Como pois tcuoa vem porgnn
!nr a r~iio d a C!(ÍSttociu. de um?. verba no orçamento 
·nnr!l n. cornmi~~úo t.clmtifit:~\! 
• Di&se -:naís o nobre diput!!do relu llal1is. qne naàa !O 
!.:Lllc &car'!o. doe trubalhos. da CO!l'kml~s"-o . .Nesta occn.
>iio<> d•' atn aparte ao nobre dcputn<lo pe<llndo-:U... que 
iene o metl rdaturio, porque alll, embora resumida
mCDte, se di<i!i. .Ugama. CQU.<o. ácerca. <lo• ttc.balho• dt> 
cornmi~.; · · . .. 

Eu julao de>X>ow•siU'io ler ã. cam~>!:l. o. parte do re· 
lMoriv refa:i•a :> commH><iio M!ÍClitificJl., 1: o nobre de· 
putado n>o•t:rou que n:i.o L.::lçou os olho• ~obre e. se ar· 
:igo> do rclatorio. . 

O Sit. E.u<ocr.Pdo: - Supponlla isto; n>io podetí~ en 
pergunt.M" 9J> Sr· :tnit•iotro qual. Cf!- O C$tado ttl 'iue 
csr.avão os trab.ol.hos dcsaiL COtnllllles:iO! 

O l;a. :MJ:<Is....,o 1>0 IxPEalO: - Se quer Apcl>:lS >Sber 
o e•tado deóees ttabnl.h""• direi <> V. Ex. que-o• tra
balhos da.counni"'-"o o~o e•tiio t'onclnidOll, nem podem 
esta~; mas progridem, comofizn>eoçi.onomcu rilitono. 

O SR. LA~DULPBO: - Já dis;e n V. Ex. qne·li o re-
ho.torio. · 

O Srt. ~h~ISTao oo !..rEa<o: - Eot.iio plU':l que per· 
I!UDblr quneo"" trabalhos que tea: feito :~. ~omtniull:o! 
V. Ex. !a:t .. ~ta, e qua,ao se 1rne:r ~nae:r di;z 
que p. tQUbe do que .ha;.... . . 

O ~- L.l..~PCLPKO:- Sabj~ a~" não C~:1a-.:io ilndo~ os 

! 
l ,. 

I 
I 
I 

tra.balhos da colllllliseão ; perguntei etn que estado es· 
tavi1o. · 

· O S-... 'Mtlii$'Ru 1>0 l •nate>.: -Rem, é isto mesmo que · 
acabo de dizer; os :nballlos d~ eornuúu.&o 11ii0 es~ · 
conc:luid.oa; alguJJlll. con..<a portlm..jl fO fez, cctOO tnllll· 
cionei 110 relatorio; e :se pedi verba para a mos· 
ma C'Ol!l!llifslio 1 11 porqoo e!ses tn:balhos <Xmtlnuio, o· 
precisi<o eouclwr-se. · · · · 

. Cens=u o »Obre deputado e<~mo de.necesa:u-ia 11 seç· 
~o ck hotanioQ, c di,;.e que ~ botanica uão llO'lia. o 
chefe d.. u.pooti~a -.çilo adiantar cou.'!L ulgll%na. 
Oro., é '""i.amf:D~ e. rec<rlí<> de bot iUllco. que m&i• tem 
tl'lto, e· o chefe desta .seção é lliD dos howeDs m:ti.\ in• 
telligentes que tem o MS80 palz... .• · 

OSa. F. Ocr•:l'u...'OO:--E'wn !abio. 
O Sa. Mtl<ISTao w I!11P3JUO : .:.... E' mn •abio , di:. 

bem o nobre deputado da oppo&çlio. 

O s ... L;.....,.um•<> • - E <;_ue ünro-<t~> i:;to ~ 
O Sa. ll!t:mno DO bPElliO : -E que importa i!to-, 

dizY.E:t.! · 
O Sk. LA~Dl>\.l'BO; - O que1mportâ'i'l$0 ccim o que 

eu disse! 
O Sn: ~!tt<rsTno no 1XP""-to:- O que V. Ex. dis>e foi· 

que ero. dC<n-.or.ria. n. ~eçio de botii!Úcu., e 'l"e nada · 
r)odio. adiant~~r, c cu nutl'o convicçiío contnuia. e · 
muito confio na muatraçüo do chefe q\<o 1mge o~ tra
balhGS de!t& oecção. 

:Fcllou ~inda o nobre àcput:Jdo a·a verba q-ue consi!Olt> 
uma subve11çi0 :w.tbeatro de 5. Pedro de Alcant&r&. A 
isto res;>Ondo que o gabinete ll!lda tem :Wso!utamente 
com >emelhante eons!l , achou nm contrato íelto com o 
emprezarlo de>! .. th~ntro, e \-em npmas pedir ao CO~")» . 
legi•ktho a qu"nt\n. nec""'uia il"n o cumprim•nto 
dcs>e contrato. N~o póàe ·pois o rainioterio soll'rer à 
m~or }ncrepaçüo por cs.c :motivo. 

O Sn. LA.'iDll~Nro :- ProW.to coob:& ~to, S. E -:o:. 
niio rne cmtendeu: eu niio qui:. decidir a questiio con
tra O gt~binet.e.; O (\De dn~e foi que Í~to.Ólni'OtlaVI\ Cén• 
" ur3 a todos os g4bigetes Ç.UC se til!ll sócc:cdiõo de ~r
to te1Dpo 1•""~> cit.. 

O Sa. !lh:o;•sno • ·o lll"l'&!'.l :-~tas del>O~ do coutra.to 
feito nilo me diri V. Ex. o qu~ poderi fo.zer o SC"~O? 

o Sx. L~PIJLriiO :-Fiscalisar o contrato. 
O So.. Mnus-rao oo l!>tn.11.1o:- Fiscalisa pelo moclo 

n~:1rcad<> no contrato. 
O SR. ~'iPOLno: - Mostrarei a V. Ex. <p:eocOQ· 

traw uilo wn • ido enmprido. 
O Sa. MJ:<Jsiao 1>0 l:IJPEJuo;-.Beln; ou~irei a V. Ex., . 

e lhe re!ponderei. 
Fnllou-•c ~inda, Sr. pre&idente, do e~tado d~ ·ill!• 

trt1cçiio primo riA • socn11d:tti:< nn e~rte. Concordo ·per· 
:'eit•m.cnto elltu o meu. nobre amie;o deputodo l>clo Rio . 
de Janeiro que (l ÍP!tl'tlcçiío prirno.tiG. c eocund'ar;a Jl& 
<Vrte nii~> t~u\. no p~ut.o em qu6 Jc'rlD. ea:.&r; concordo 
qu• é ncressario derramar m:Us l~~rg<UDen:e o en&izlo. 
prlal2:\0 ll' CÕrte; ml:li. COUlO h&VCillQS ile chegar O. este 
reFultado! E' nece .. ario que haja meios, . e C()m a. 
verba con~ignn.da no orçSlilento n~o !O telll podido fa.-
7.er m~i• do que aquillo quo ~e tem feito. 

Reconheço que os professores pnblicos nas circnm
tit.uPoC".\a.s. a~t'Q..ttP-&. · n.io t~m vencimêlltvs "SufficienteB p b.T&· 
OCéOn-~r âs sn::.s uO<.'éssidados ; mM o quo b:tvemos de· 
fazer ~ O 'l'"' ht~ d• f,_ o go..-erno ~ E' necess<lrio qne 
o poder legislativo comigne fundo• para i>•o ; e par:> 
que o pod; ; legi!~ativ~ con~i:;ne tuu.aos para à~ta.r-oe 
melhor tL Jn!trucç•o pnmarta c ~ccnudllrJA ne. corte, é 
preci".o conhecer u pesar as circ-.m~StOllcias fin"llceiras 
ôo p:m:. 

O Sn. I-'. ÚCTA'(tA~o'- Mnito bem; guud..-ei e&ta 
ob,er-·t~ção. 

o Sa. ~11lUiTRO PO r~v.to :- A íns~<;iio prilllaTi:!. 
na côrte, c:omo V. Ex. >abe, com por conta do orça
m=lo OISJ'C?~ do ro=i~io da côrto.. Era n~
quo 11S renda.& do nuwíe~pío da wrte Í OS5e111 tlles que 
putle"""m camportar o.llnp;rnCl:lto ciet:u -.erb11; e iL est&. 
demcii!traç<:o i! que .tWo d~ccu o meu h<:>nrado alnigo ••. 
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~ÓJie(lrdO perfeitamente CotO S. Ex. em que é necessa
no doiar-S<l melhor os,pn.leosores, de=-se maia 
llll"gamente a ü:stnr:çiiO primiJ.rla na rorte; mf<S en lhe 
pergnn~i tmde h.e.venlo• de ir hWICOII os meios para 
=n~osisto? 

O Sa. F. Oct.I.TUI'In :-E!JlgllliDto não tiver a pa•ta 
da ilUellda, que é a que ::o:mbiclono, não poSiO responder 
:a. V. Ex. · · 

O s .... ML'<ls~ao "" !:11nr<lo :- Como. a.. solnçlío da 
q~e::~o fie& adiada. até ~-ue o me? n~bre :unigo saja 
1mnJ.><ro da fa.zende,et;.n~o tratare• J01US desta qnelltio. 

'J Sa. F. ÜCTA"'f"<'No: - Ent~o liea par~ as kal"lldt. s 
gregas. 
~ Sa. M"1~tsrao Do !xl'uto :-Não sei mesmo quaes 

iMao ns outtes observa~s quu !izerão os bonra;lo• 
l1!_embr011 da oppo<içiio; .An! r~e<>rdo·-me de. q"ile fa.!Li
:rao da neeess~dade que sente a fa~'Uldade de di'reit<> do 
Recife de um melhor ed.ifieio. Estive no Recife, e ea
nheço perlcitaxnonte que o o.ctual edificio :oito é oonve
niePte, nilo tem t>s aecommodações n~oarias, e julgo 
roeswo con-.eniente que so lhe dê melhor edifido ; IlUI5 • 
()nde estnc· os meioJ; pata occorrer a. esta. .ll.Ceessidad.e? 
DA " lei do orçamomto ao governo o credito preciro 

. pau sat.Wazer· a e•t~ neceEsidade? 
os~. F. ÚC'I'AcVUISO;- En ni'<o fl% mo.h do que eha

roa.r a :1.tten9~? de V. E~- pro:a est{l objeot.o; proponha 
V. Ex. o• me1os eonvmhcnt\ls. 

O Sn.. MlNlS11!.o »o bPnnru: - Se pór neaso se en
tende qu~ as circumstancias financeiras do paiz siio taes 
que pemuttem tratar-se .desde já de dar edificio melhor, 
n.iio •6. para. a factüd:tde "de direito do Recife como para· 
tqdas as fa.cul.dades de dil:ci.to do lmperio, e ao mesmo 
tempo facilita\' O$ meios de ooco= n n.uitas outra• 
nccesaia.ul.es do pai~, não opport!i a. m<mllr objecyiio a 
que •e pn.cure promover a so.ti•façiio dessas ne<:essida.
oles; · m"" querer-se qne o ministerio, em vista d115 
actnael circumstancins da fll.l:enda publica, se ftroponha. 
:a. fazer •ilnultanoomente de.pezas pnra as qn11es nilo 
chl!giio os recurso~, é querer·s~ um imposiivel.. 

Fw agora ligeira. ob•ervações écewt do n!gumas 
emenllaa ctue forio oí '<!rcciüas no orç.:>mentu. 

Tenho, Sr. pre•identa, de fllZer ,_ re<peito dosa"" 
emendu.:o a mcoma observal'iio <J.Ue ll~sontei quanto á. 
nece.•idndo, 'lu o •ente "faculdade do ltecife, de um cdi
ficio melhor. Ni;o duvido a .. utilidade e vauta~m das 
obras que os nobros deputados de•ejíio pam as suas 
provlne1aa; mas convém· pesor:nos ·a• CU'curnatanciao 
<lo. theoonro, 3 \-ermos se é I>O"ivcl fa-.:er t~• ob~ao 
.-;;imu.ltnncamente. 

E•tu ohoetva•õe• tCm cabimento em rolaçiio ' 
emenda do nobre deput ado pelo Rio· Gram!e do Norte, 
:itere~ da de•ob•trucçoo do Tio Ccnrá-mirim, cujo. 
<lcspcza 'e orÇll <•m 30:0~08 : o bem n~sim ú emenda 
,tforecidn r.'lO nobre dcputrido pelo Cc~rli, o Sr. Gon
çal~os dn ~Uva, consignando 12:000$ pnra o começo de 
uma cstra.d.a. O m<)l!mo digo ~cerca de um:> cmencln. do 
nobre deputado pelo <:enri, o Sr. Jo.~ibc, que con
sib'liB 3:000S :para um ~stabclcciiPent~ de educandos. 

O Sn. DcAa:rE BR>~U>Ão : - 4.. qu:mtia é tiio diliii
nuta que niio faz grande p<.:so nos cofl:'e$ publicos. 

. O Sa. ~r'"'$"i'ao no I'l'•n•o : - De'" dÍZ(,r t:unbcm 
'-lue me'"' pa~e d~:necessarla a emenda q ue consigna 
30:0008 p:ua reparos da ponte de Sinho!, IJa Parnhyba. 
do N~e- Eu tive ocea~I::io de exruninnr es•n ponte 
<J.Uando <!!ti•·e Il:>-PnrahybaJ eji nntorisd o preeide11tc a 
f:azci- as obras nere•faris.s, ctespendendo até a quan tin de 
'20:0008. rórtanto, é de1111ecessaria a emenda por l!<l ter 
já. providencisdo. ~ 

O Sn. :liE.~UQI'ES :-Estamo> sa~isfcitos com a w
gurança que nos dà .Y. Ex. 
os~. M,,..,..,..o 1>0 lxt>ltJlJO:-Em outra eml;llda oe 

<ono1gna s -'Í=tia de200:<lOOS l'lli"" a consl!rueçúo da 
ponte que deYe ligar o bain'o· dA BOa-Vi•ta. ao de Santo 
Alltoruo, ruL ci~ ào.Recile. Nilo du~i®·danecessi
dàde desta obrá, e dto impo~ibilldade em qne estão QS 

eofres provlnei.aes ·de Pernarnb'tca nara. dfectn.a -la. 
QWUldo lá e3ti~ mandei p~-eder ao ·oompeteu~ c;~rça.
.a;,ento, e no meu rclatorio disre alguma cou.<a a tal res-

peito. Nlío me opponho, portsnto, a que. oe o.nto~ 0 
governo a.dar ~ & oonstn.cç;;.o dessa ponte;. ma3 
niio desejo que oe determiné· a qn=tia, porque p6à.e 
.aoonteeer que :nüo ca.i.ba toda nas fOl'ça.s do orçamento. 

O SR. PINTO »E C.un>QS. - E• Uii.Ia das, obt'"as mais 
necess!U'iM do Impedo e recl:iawb. por altas ne<ess}d.,. 
des publicss d& provinda. ' 

O 8ll. M nnsno DO I111l>~li!O: -Outra emenda, apre
renta;!a por divet'SO• Sill. deputa;los, designa a qnrultia. 

. de ~0:000$ Jlll~a· o melhoramento de diversos rioo ns 
provlncia do Ri<>-Grande do Sul. N;;o ,)"u,ido da neces
sidade des:;e melhoramento; mas é prec!•o, ccimo ~! 
disse, attender B.D! reenr;os do tho:oouro e .!. impo55ibl
lidade de &e fazere·ru todas es.a. obras "" = tem • 
po. E agora re·oordo-me~ de que já &utod .. <ci o presi
den~ a dn-r come<;o a esse melhoramento, marcando, e 
verdade, qUllP.tla menor do que a consignada na emen
da, mas q_ue me porec:c sufficiente 1Jara principiar-se. 

. A. \'Crb:L marcada para. u i>bras pnblica.s é mnit.Q 
~1mumta; =• eomo muito desejo e jnl<'<l ne«>e.;s.:rit> 
.a.uxillo.r a.s pro,ineias. nas obras que ] be~0süo l'!J.âi1 :ne·
~s~ari.a!: ten.~o em. vists. ma:enr <."Onsignações p-ropor~ 
c1onaes _paru. a.s que f-ol'em rntnS urgentes_ Cln cada. uma 
dellua. Porém nad:o maio do. que isto é po .. ivel porem
quanto fazer-se. Não ha maios psra acudir ao masmo 
tempo a todos .os reclamos do.sprovincias.JApoi<ldo•.) 
NJo podamos m.ucba.r com passos agi.gant os; coma
cemos algumas obras, e, conclnidas es:.ns, passemos a 
outra$. (~poia&u.) 

Em the•e pois, Sr. presidente,ruío impa.guonenhuma. 
das emendas apre>eJ:.til.da~ pelos nobres depntRdoo das 
~ffe:·entes prov.incia!l, por<J.ue eon•idero que tod'as s~o 
JUl!W; lDII.!I" .pe\l(l que ~medite nas ci.tcumstlll>clas 
fi.nanceira5 do paiz. Eu aconrolh!lrl.o; que so de<:ret ... se 
uu: a verba englobai!.. p"nra. o bra.s publica•·, como se J;em 
feito nos .outros orçamento!, del"<aitdo ao gov;:rno, 
melhor j.UZ 11essu· questões, apreciar a.s obras mais nr
gentes, e applicar-lhes as quantio.s que forem consigna
das oo orçamento, fazendo uma. distritlti~iío eqnita.tatha 

·para todn.$ as pro,indas. 
Creio que nã<J me resta a fazer mais ue.nhuma oh~ 

servnçüo ácerca. do orçamentO do imperl.o. Ene niio foi 
mesmo comba.tida: alguns membroa d11. honrada "oppo
siçiio fizeráo apenas ll~eiros l'C'Oaros, aos quaes julgo ter 
rospondido. (Apoioào•, ' 

Concluo agrade.<>eP. o li earol!l"a a atteuçio que me 
tem prestado. (Muito• apoi~ot; multo l>em, m..ico õem.) 

O Sl"o Fa-aneo de Almeld.'l 1 - Ha. txes dia!, 
Sr. presidente, <jUe E& obsel"J~o Cactos cxttaordinArioe 
n~ta cll!n!lra: ba. tres p.i1l.S quo 'os succassos u "têlJ1 
predpita;!o por tal modo, que nem o governo, nem a 
maioria, nem a. minorln c<»n elles contaviio. 

.N6• .U opposiçiõo acenpamos a me=o po•to que desde 
o principio ilQ scssü:oeocolhernos. Entre os membro•·porc:n 
d? mirusterio e. o• da m&oria têm appar~ido peri~~ 
ClllS taes, <J.UC e para nuo pode.- gunrdar-~e O 5eriO. Se 
desges •nccessos não tesnltasse de> ar paTB. o pa:tlll.!ller>.to, 
eu aronJelh&ria que nos rissemos. Infl'lizmcnte eUe!! 
niio -podem dei= de affecta.r, qnero~ creiiit~t d~ ma.ior.illo 
que sustenta. o gabinete, quer ôs creditas <lo proprio 
gocerno, que erradamente os tem 'Pro'\:ocHOo. . .. 

Vimos, Sr. pr~sidenre, qne o digno Sr. mini5tr<> do 
• impmio nem ll.O menos lt!ra cem a.tWnçúo o~ nossos 

additbros! Deixou coneh1ir-!e a ~ua. discn._~sio sem·um 
.sitnples oignal de approvação on reprovaçiio. Propo<to o 
encerr:r.mento, seguío-re a.votação da additivo m~is· im· 
portante, por isso que "\'ersa va •obre ineompatibili~des, 
•em qne os~ roet!l.bros W. tnaioria quizes.cm, <m:1 para 
imitaç:io uo gabinete, manifestar sohi"<) eUes '~opinião; 

Seni<!lhante 1nedida fôra conscien.ciosnmeote ~presen
tada, porque entendia.mos, e eontinnsmos a entender, 
queM o eleltorllito póde rotar no jnb: de direito e o11troo 
funcciona.rioa,o <!epntado menos direito tem de procurar. 
tac:o c:nrgos; A inr.ompaê.bili~o J=~ era o COJU
plemento das· 'l.ue j.!. far~o tradm:ióll.!i = lei. 

S.., porém, o governo entendia '!tle ,.... COilvinba< a 
, approva~ de tnes incompatibilida.:l.es,. pclrque tal..u 

em muitas circnmstancias lhe COlJ\-etn o poder de con!e
rir elllpregos ]l<n<:JS. c-~u aeces!?Os, p<"~r~:~ue ll~o dis.eutio 
iranc~Yr:Jente o nosso additi"o! 
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Se poi: erro ou mio <:slcUlo evitott a ~.qual 
-~a o sen .. -procedímento ~uismente logieo, desdo 
que a vot&Çiio IÜ!inl empatadA, dêsda portanto quo seus 

· ao:úgos a dividirio no modo .do npteciar . ess~ me· 
didl!. ~ . ' . 

A r>rud&neia ~e>nsolhan -?. digno Sr. m~tl'!' do 
impecle> e sens colleg:l$ a COlitinlllll' no 3eu fu:me oilen
cio, porque, depoi$ do niio ter ligado impoi:tancí": :ll
gum& u essn idéa, apreselltar· ee 11a tn"buna depot~ de 
'11m& votaçüo empatad.ã, er&-'OU. ooll~ os seu~ llllll~s 
que tinh;o votado em favor do additivo ent diliculda
dcs, ou cclle>c&r·iieo-proprio govemo l!m~C>re& dift-
eo.l<bde! aind.a. · 

Pol'ém foi isto o quo vimos, SCilho'NE. O digno Sr. 
ministro d" bnpério subira hontem· ú tn'bmu~ tõdo en
thusüwnado, e fizer., ela :r:()jei~o do·additiN qucstuo de 
gabine~ ! . . -

E, se S. Ex . .., lembrou de =rrer i. tactica de per
gt:mt:rr :!. op!l<>siçlio em que t=ene> queria dlscu~ o 
sdditive>; como oe fosse possível quo a e>p!>(t~ição esco· 
lhes..«a outro terreno que nio :fosse o da =satt, o no
bte mini!!tro repetia hoi.e q~, cie]l9is de ouvir & nm 
membro d:l opnosição, d<lclaron que (aris. desse llildith·o 

· qne..t.~o de g:Ú.inete, pcdilldo a sua rejeiçiiol _Mas eomo 
~ r~~õpondel1 a maioria cie>ta ~ '! 

O nobre llli.nistl'() de> im.perio ~3queceu-oe de que o 
!'<le!hcn: :~.et~ repetido perde. muito · <!<! .sua impott:mcb.. 
Tir-'>3 notado que· e!se r=o hll.via sido ~;<piorado 

· c:o;n successo . pelo digno SI.'. pre!idante ·.do conselho 
q=<io se trntou do- requerimento propondo que o de· 
o:ato do rello fos:;e =ettido a uma commiss~o. O Sr. 
presidente do conselho, fU'dendo cnt iie> em mn •agrado 
fogo de P"triotisro.o, considê!'Q'C. esse reqnerinlent.o como 
mn 'f"OtO a~ ~ura, e â msiot"it\ eoneordou, . \~t.:uJ.do 
contr,._cue requarim.mto sem a mínima àiocussão. · · 

O nobre :tninistro do imperio .pennadio-se hontem de 
que podia .reproà.u~ir o mestne> facto; v~to á cama~n, 
subio i tclbuila, <:Ori!lderou :1. passagem d~se additivo 
·oomo voto de cens=: & despeito di&to, o que· lhe scon· 
teceu, seW:czes! :Parte da maiori:l den uma prova so
.lenne a S. E~ de quo vottl\'a. cxmscicnciossmente ; iie
-monstrou que, n5o obstAnte a.comp:tnh!U'. o ,gs.bínete, 
c:omtuào nüo que!'ia servir-lhe de J?BEt=-- Gr:lllde parte 
·de .. a matoriiL d&cwon solcml!etnGIIte, por meio da vo
~ uomin:U, contrn ,. quo! SS. EE~. aliá.s tambem 
'<<>tárii<l, que con.tinU&V& " dar o &eu voõo a favor do 
:odàiti•o, não QOStllllte s.s declaro.ç~e! do digno Sr. rni
:niotro do imperio, em nome do gabineta! 
· Pa..":l todos one acolUpanl":rem os succes•011 nest:!. e:o
m:>..":l. e :úldA "roai!., para. todo• ql<o lel:ero as e:tplic:J.
ções.i;,ue S. EL oe digne>u dar hoje = tribuna, 'fer:t 
ende;Ue que C:OD.Sidetando-!e em diffi<:uldades, nilo ~ 
...V:..do .mes:no cou~iuu:~r~eomo membro do go.billcte, :i 
vist:o da !IWlife.t:.çiio d~ ~lt cuessão de !lente ra .... 

O Sa." !I<:<IITllO ~>o IX7nuo : - Com a 01Jposiçilo de 
·v. E:. e clr çutro• :únda posso contiJtunr. 

O !;L Fa ... ...:e> be Â.L•EID.I. : - .... <tUe a 'C<!ll" m~ · 
lodr=:ltiea que hoje se nrprese11tou nuo pó de de fónna 
~ di:ui:>.uir o. ll::Í. itnpressüo, QU tunlli&~:.-lo desso.s 
di1Bcc!ci:tàcs em que S. Ex. .e c:ollo~-1: pela sua pre• 
cipi~-

0 Sr.. ~Ir:cumo DO I..:Pn<Io! -V. E~. é qtw n1io é 
~~dprt:lüo ! · · 

O Sa. Feuco nE AL1lEID" : - Yi.Dios boje que, fóra 
ci~ :o-'..:1. ll. Opp;>::'tu:liciW, 1:.m membro ds IXUÜor!:J. •e 
1~3!1:4:a para :~...-== da <:amara um ~oto ·de :odh~o 
"" ~!>!::e:.e, P"'pQUd.o uma urgencia., que n;;o h:o _CD)!i

:::i~~ """"".'? o;na " eonrprehend:l, po.;::1 p:_omoi'C! esse 
Vú~ ~ ~ão, qUAnd.õ essa. urgenaa n1~o podia ser 
di..<e-..:i~ : Vin:co o mlnisterio l':ccim•r · wu votO de 
a~;;o por moia de simple. c ~!~ficnntc -..ot:!.çii<l, 
p~tq'lõe nio !ôo. p:ccc:iida da mais ligeir~ dis<:ussõ:o. 

O Sa. !•It~riT'1lO J)(t I.n1uo: - P~ .s...•~egm-.:tr ~ 
Y. Ex. s.ae uiio ptC>Cilrei esse voto; tenho bast:mte clig 
lli!hde âe :ré;ilia pol.içUo. (.~p<>ia®f ) 

O Sa. Fu~oo D2 AL•nr.., : - X6o Í:uetn!lS .:1 <icl'i
da j:u:i~ a.~ ~eter de y. Ex.; e o.pcn:tr de~"" as 
~·1'()'-·~~,:ar,-~ .• c·:m:~u.:uJ:os amd3 P.O!! m.e:tn~J& s-tmtuucntos 
~ =-~..: r~!: í~~:.o . 

I 
I, 
I 

. O Sa. :Mu-rmt0 C ... !IPOS:- Ttu:!o, que nndamOs .a 
elogia-lo muito. • 
• O S&. F~co .J)B ~ .. , ..,.. 'Poréln o que demons

trou este. mnduc~ do nobre deputaU.o por Sergipe_! De
monstrOu com a maior clareza o mesmo 'J..n8 c1epoia nos 
cunl~u o proprio .St. mi:U~tro de> ~o. isto.o!,<tue 
tinha· h:>vido lliD icltec, .que o g~te tinha~ se callo-
eado em difficaldade~;. · · . 

O digno Sr. núoistro comprehendeu C> pq!lco v~or 
licste- pu.so, nii.o •e contentou com ~al tnlllllfestar;uo ; 
porque subindo h& poneo á. tribuna, nem & eU& r.e re
ferio. Foi .necessario que mn outto melllbro da maio
ria, o digno ex-ministro dG imperio, deputndo'.pela pro
vineia do Rio de J anelro, provocas5e, por meio de ap~r
tes, a adhes~o de que o mil:üsterio precisav&, a com a 
qual foi f<lrçoso que se contentasse. · 

O S~- Mll'!ssno 11o ooEJUo : - Se V. El:. al!sda 
está. em duvida, proponh a quest il.Q, que cu aceit<>; c 
snberei responder. · 

O Sa. F. OcrA.vr.ll<O : - Quem é qM tem duvi<U ? 
Apenas V. E::t. eseloree.;;;. a qucstiio, n üo tiç<:IUOS mais 
dn~id!L, purque ella uüo é da oppo:üçiio. 

O Sn. Fa.1.!1co I>E .Ar.>!l<ID .. : -Desde quo· o uobre 
minbtro foi o proptio qne declal'C>u hoje que ftcára. em 
dillienld:!.dee, B ponto de que •e pcrsuadin qno o g abi· 
nctc não podia continunr. a voh.ç~,;, d:·Ullla ~S"llc~a 
qnc n~o pOde ser pe!o reg:.mcnto d=tíd:>, meta d1IZ1~ 
dO) ap:ll'tes e apo!àdo• ao disCtli'SO do oobre dep~tado 
pelo Rio de Janeiro ser:i. ~dhesiio suficiente para. livrar 
o gabÍilete dessas confessadas difficulda.des ~ .'. 

O Sa. ·.Mtsnrao DÀ. MA11NilA: - Se esté. em duvida, 
propo~a a questiÍo. 

O Sa. F. 0CTAVIA!<O :-Qual d11vid!L ! Eu· até peço 
:w meu hmttado amigo que n iio prosiga 1\este a.sstlillp
t.o. O unico juiz desta qnest iio 6 o Sr. ministro <!o im-
perio ; S. Ex. j 4. se deu por satl~cito. · 

O Sa. FU!Icn De ÁLI<l>ID.l :- P.u-.a aquillea . que 
acompanharem os factos deste• t res dias na c!liDara, o 
jui%o nii.o •e iari esperar. Nii.o ba.sta que o nobre millis • 
tro do impcrio e seu s collegns declnrem ! · c:unn.r& que 
estiio snt.lsfeit.os com os explicnçi:ies ; isto sen'iri. l'"''a 
aconselhar apeil:lS o nobre minatro a empregar ma•ores 
diligenc!.as p:tr:J. conhecer os seus pro2tÍ05 amigos, P"""nlio eomJilet.ter segcnda vez n: imprudeneia de-apresen
tar a questiio sob a foro em qtte hontem, a "~tou. 

o Sn. f.fJ:<ISTRO 1>0 r ... eRTO :- Eu agmdeço a expreo
süo bcne•·oh ! 

O Sa. FuNco ot AL:~~~<IDA. :-V. Ex. :u:h li. que elb 
lhe (, desairosa! 

O ~n. Mnmrso no !nEaiO : - Niio acho deniroso 
tu1do ~uo par+..a de V. E:t. 

O Sa. Ftu.~co ne Al.xcn. : - Pelo :IIIOil05, o uobre 
mi:aiatro quo rrimeiro nos acoU!elhou " mettermos n 
müe> em nosons con>ciencirus p:u-a j ulg:1rmos dos nossos 
proprlos neto•, permittir& que ,bmbem · l.bt demos o 
mesmo conselbo. 

Q Sa. )!z~ISTI\0 '00 J!ln'EW.IO :- FelizmeJlt'! mdo sem
pra com a mü.o mettida. n"- minh:t. conscieDeia ; as!im, o 
anda>rom oa:ros. 

O Sa. Fu:<co DE A u <I>IIIA : -Neste c:ISO rei;pcnded. 
" si to esmo se n ã9 foi um erro gt:J.\'ÍSsimo o ~ue honten>. 
commett l'r .. , o pelo qu:tl Eoff~ um iclotc ~mo j4. 
nos CC>UÍoAsou; e aepois, se a votaçüo d~. hoje etl> uegoeio 
.Oc uma. •imple$ utgencia, e se o unico àiscun;o de um 
=igo o pôde tir:u- das difii.culdades em que se w::havs ... 

O Sa. ?>rmlSTI\0 n o lsPE!IIO: - Aszim como tarnbem 
o discnrso do nobre deputado nada pôde íntlair. Propo· 
Dha. a. q,uc•t5o. · 

O Sa. FIU~co nz Aui>:1D.o. : - N <U, Sr. prc.idente, . 
grande mndanç" ~ o~ár:o de hontem pon.boje! Qne:n 
vio hontem o nobre ministto c.o. tn"b=, e o . no tambem 
hoje, dever& certamente ter ne>tado e1D S. Ex.. a =i• 
fel~ trnnsfcmnaçlio. Eu àigo - :felli - porç,ue folgo 
que o nobre Ill.ÜWtro nos def:ttmliSSC hoje com o wn 
d.i,cur!O •.• 
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Q Sa. l\Ims.-,_1) 1>0 l.1>nto ' -~!o foi pm d~-
=-Io .AliiA eu _o pronunciei. . 

Q sa. FL<.~co Ds AuamA.:- •••• poillllue o seu 
. discmsO· ole honte:m. tiO$ ·tinha. fesido usn!o, que seiD 
desar .u.io· podi.amoa recuar da di!Cil5siío; IX> ponto em 
que S. Ex. a. epre.e!ltava. 

O Sa. M:nmno DO brPt•Juo ·::....:.Eu'o ~to 110 mesmo 
r.ernno·em que; V. Ex. 'o quiZer coll003r •. 

O Sa. FJUI{co D& .Ax.:rEJDA. :-Hoje. o assucnr tomou 
nlngu do !el M hontcm: Regozijo-me muito de quo o 
D<Jbre ministro do imperio ocmhccesse, :.inda e tempo, 
que, Ee p6da ~o pé a quetllqcizer, Dllllt:l o POdeTá 
fa.icr· i c;pposjção. Se. a cn>po.siçiio nilc puder ~r ievada 
peL. {orça dos. argumentos, nunea o será. porque 'lhe 
~tilo ·o pé, nunca rec:uar:í. porque ~e manifeste raivas, 
:z!Uigas, etc. 

O Sa. ·Mtlmrno DO l><l'EKlo: -Assim como os mi
Jliitros :oiio hüo ao recuar tambem dianté di!S·'sues 
zangas. 

O Sa.· Fu!<r.o DE .Ax.nroA: ·- De certo ; &eria real
mente· para lamentar que um mmisterlo reenasse iliante 
de uma pequenina patrnlha. 

O Sa. l>!J:mno D.< GCJ'!Illl.l:- V. E~. estâ poeti-. 
s:mdo pu'tlllllente. 

O S1t. FRANco Di: AL>rEJJ>A: -V. Ex. gosta m.sis 
.la pro!a; c cn-mais da poesia. · · 

O Sa. Mt~J.Sno DA. GoJ:ruu.: -Eu tm:.bem gosto da 
poesia: 

O Sa. Fu .. '<co ·PI' ·Al.,..;n . .: - Continue ·Y. E:s:. na 
6U:. prosa. 'l."" eu continuarei lla mlnha. poesia. 

O quê é e:mcto, Sr. pre•iciente, é qne o ga.binete ~
ben· hontem umn ~e liçiío, e fo1 a de que c:sta. ca
:mnra, quo em ~ua. gralld.e lll11ioria o acompanha, esta 
cam:u-a que na.scêra·dos ~ircnlos, procedeu com toda a 
<li~ds.d.e, com ~oda. ~r oonedencia e ~epe~tdcnei:i, vo-
tando pela mSlletra por 'l_ue o firora bontem, · 

O Sa. M11<JSTIIO 110 ln&llTO: -E qWllldO niio vota 
:ssim p_roeeaé F.em independenoia· e &em dignidade! 

O Sa. FuNco "" .Ax.>rEti>A. ' - Proferi o um. voto que· 
tan~·a honrou, <ouanto a.cab:ru:chou ~ :mlnlbterl.o. 

Ull Sa• D&Pil'I'ADO: ....;. E quando uilo 'I"Ota &!im, lliio 
proeé<ie·com: independmcio.! 

o Sn. Fn.,_co DE ALxEn:>A.: - Qtw~to ao resultaõo 
da votaç~o, o' nobre murutro nos decl&rotl hoje qual foi 
elle; foi collooo-lo DR ma.i& triste situaÇiio •••• 

O Sa. Mnusno llO I•nnro : ..:.. Foi $Ó hontem que o 
eam~~n·votou c procedeu com iDdependencia ~ 

O Sa. Ft~A.:ceo J>E À.l.XEID4: - Eotou d&oonheee!luo 
V. E:...! (l!l•o.) N61 s.uc somp;:e na qu<:ttao elcltoral 
temos elogiado u. pnmeiru. camara doa ci'!'CU!os; cu 
:n~mo quojiL tcnbolcmbrftdo u. bellu. ~:.iíodol~8._o 
a mllis r.::tgjúfic:a ainda. do acuo paaaado, n!ío podia 
duvida.: elo que estA co.mar-.. tem provado lnàepeu· 
deneia •..• 

O Sa. !tfr.<,.'rao oo ln"'"'o :-Pergtmta-se e~ cllu. 
não pTOCede temp~ecom independenda, e n iio K. hontcm~ 

O S11• FII.A..'<CO n r: ALxl'!lDA :-E' ex=da a pe:-
iunt3.; a e&tranheu fo>i pela votação de hcn~.... · 

·u,. s ... DnvTADo:-E a. do hoje~ 
O S11• F;,.,,co J>J: .Ax.>mi>A. :-A de l!Ôje !obre o re

querimento:® urgencia. nõ.Õ tem signüicaçlío algmna. 
o Sa. }11~JSTIIO J>A Gt:uiiA.:-86 a c:unam é boa 

por causa daqnclla cme!idl\ de bontem! Esta é que é 
:t per:;m::ta que se faz a V. E:~~:. · . . 

(H11 dim-10-t apl1l"U• emro oo Sr.. ti<pu:aào••) 
O Sa. Fa..,.co DE Al.XVDA : - Sr. presi~el!te, u. 

opposiçiio, seJJlPfe es~ada pela poderosa :na1...,a qtltl 
susteuU. o sovemo, 1D68 '!"" ~- .P= ~ á.s 
troml-etn:!, a <>ppoai\)iio :mw póúe· abdicar o direito ao 
mell<>S ele <tt hi&tori:idora dos rectosqoo sep-uo nesta 
..-asa. Nós -v:mso• :wc:apttulando· esses meamO!!·faetos-•• 

Os ... Mnnsno DO lnEJUo:-E~ ahistotia 
:;empre como lhe parece. 

I 
1 

o Sa. F~co n~: ÂuW~t .. =-:- N~ eo= o ~;Ôvemo, 
~ o

1 
... -~~e=> nJlo· -e hbUl!Uo po~ue'llão póde-

escteV~- ••• 

O Sa. Mniisno lio.I~o.: -D•,certo 'Ui\o br. do· 
ser' elle qne· ha de ~;.=- a sua hiotorla. 

O Sa. FJU.'CCO D& 4-J.um.Í.: - •••• ~e ~ -ic 
• seD.!. poderosos l:liCvimentos lieiio occnltos... . · . 

~- Sa. Nt:!JSTllO _llA. M.~o1lT!<IIA.: - As.sim ~o dli op-
postç.ão. . 

O Sa •. F:.~.•-••t? !llt ·ÁL><E_m .. : :.... Ezitilo.julgà que tcc-. 
mos mD.ltos · metoo-dc:ac:yao; alé~ da triblllla, aill~
mesmo constituindo uma opposlçilo tio peque.aa ~ 

()" Sn. ·F. 0a-A.TIA.~O:- 0 qne admir:. é que ~ irti~ 
t<!Iri contra tito poucos ! . · · 

O SI\. :Ml!'fiSTllo l>A. Jr!A.an~uA : -Yll!l poueoÍi como· 
YV. EE:x. . . i . 

O Sa. lii.úlTi~B.o CA.llPoS: - ~~ alh!í·nos isto ! , 

O s .. , F. OcrA"OA><a , - Fnç<> id~a o que rerlão' 
YV. ·EE:s •. con~ "IUI>z. oppo•içiio de trinta ou qu=nta~ 

Ó·.Sa. FJU. ... CO I> E Aun:tDA ' - J~: Perdiio n Cl>
beçli. inteiramente. (lli•CI44>-) 

O Sa. MA.liTT1CilO CAIIt>OS .-o que fanio se tillessem
a opposiÇão que 11barbou o Sr. Se~!> o anllO passado ! 

os... F.U:;w ~ At.xai..;., - Ncm,.,éasemos nisto r 
VV. EE;s;., .que cstiveriiO.OOJil.DOSCO n<> anno pas8&do em 
opposi~iio ti.() gabineto de 12 de Dezembro, .que vir-~o 
essa grande e vl!lcate opposi\liio, como se podem irrit;r 
JX!r cauu: de alguns discursos inoffem.ivos de poucos e· 
raro:J mcmbrost . . · . · 

Sr. presiclen~ ; _depoís . destas ob!!etvaçõea, dC$epn ' 
occnl)ar-·me espee1alinente de ~ anUX!Iptos espe
ci~ ao JUinisterio, do im~io ; tnM desde qtte o digDo· 
Sr. mioi&tro do imperio, :unde por ona reooDhecich bo:n~ · 
dade, deixára -,penas um quarto de .bora ·á. OPPCJ!iç;:io, 
e aüJda uuiis notando eu que Íito fôra colc;Uo Datural
·mente, porque depois V61ll a sa.lvadora rolha, Íliio tenho · 
outro . rm>edi"o seDiio.~-me Dara a terecira dii
~üo .... 

O s,.. Mr.<Isno DA. l>hnnuu :-A sessilo deve aeabar · 
ás quatro horas. · · 

0 Sa. Pu1<co tn: AuttroA :-V. ·E:r. • . niio ó o presi
dente da eArnara ; este é qn~m deve dizer qu:u>do a ~C$-
silo ~e llC~bar. · · · 

O Sa.· :Mtl!!l&rao ~A1IiA-111:<JU.: -Mas sei qtte t8llho .· 
o direito de DOtar a V. E:z. qne oommetteu tiUI ~ro
quando disse que para terminar a !es.'>io f:!lt:lva nm 
quarto de hora. . 

o Sll. F. ÜC'I'.lVI4~1): ~Se temos essa erro :iJo. m-·. 
telliga.~ia. do .-..gimimto, o grande culpado é o Sr. p_. 
~ide11te da =am. . 

O Sk. Mnmnn I>A. M.lii1:1EA. cU. um aparte. 
O Sa. :FnA.l'lcOnBAL><ÚDA.:- 'V. Ex. oabeqne q<I"'li:' 

~cmprc .!.& tre& horils on pouco depois termina a. -.essiío. 

O SI\. llbx1mo I>A Mut:<ILL:- :&-ias o regimento diz 
que aeve .~ar quatro hor::u. 

O Sa. Fuxéo DE AL:UJDA:- Como d izia, nesejava 
tratar de Blgons uegocios que correm pel:; repartiy;io 
<lo imperio, o que o:io têm nada de politicos ; devo,. 
poróm, gnara...-loi p3.l'A a 3" discussão. Entretat>to, 
antes de """cluir, "- Ex. me petmi~ q_ue e:n =tu 
polavr:1.1 d;; breve res(>06ta. ao diguo deputado por Per- . 
Dambuóo e"-p~oidente do Par&; 

Setlliores, d-jo tratar a todos os mou. eollega~.ne.ta 
c!>$;. coino' tem aido meu ·coSame clnranUl quatrO &!lllos 
de lo~lattua ; llliJlC& 'IDe pa$sa pelo pea.w:nento Ieri-
101! em seu =ter o&rticalAr nem polilico; mil!! V. Ex. 
ccmprahende qne a·cm seDlpte n011 ~ dado deinr de 
fallar com qma franqueza que psreoe du.rfl· 

Bastante !orte na tnÔll"-'!o pan discutir 'Jllal nu .bmll 
idéas, sinto--~te traco para <llicutir am. terreno 
cheio dt lama, porq-n.. posro Sesz salpicado. ~ bu
bllte fra.co, bllStantc cobardo p~~ra ~ a luva ~ 
tal terreno .••. 
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O S... .. ?rf .. a.YL~so Curos:- Gene~, e nlo cob:ude. 

O Sa. FJU!<Co DE -~-~ .. : - Nüo ~ ~eror.o, 
pO"'lne u;;o poderia proceder de modo contnno : para 
.cr geero!;.l •~rio. preciso ! uer esfo:ços; neste ponto, 
porém, minhns forças flllhiio em taes oombates: nõo 
poss<> "'!r generoso, porque debco de f<lZI!!' aquillo quo 
ru.o posso fazer. · 

'Mas, Sr. presidente, •e o.té ahi vai a mülha fraqnez~, 
eu .. niio vai "tê nil:o- a.ceitar um i niz para meus a.cto.. E 
desde que o nobre deputado, c.x-pl\.>Sidt:llte do Par:<, ci
tando~ pal,.vras do meu nobre ami:;o, de!'nt:ldopel.o~io 
deJan~iro, deixa i justaaprech;,~iiodac::>.mun o av:~har, 
o oentenciar qual merece o seu o.e.\sgrado, quer porque 
pro.-oeãra prem...'<iit.:l.mente< o seu c:ollega, quer wr te: 
rebah:ado ·a sua cadeira no pa.rlamente, reco~dl> 
qunl de DÓS mais r•rv\'&S tem d:ulO no parlamento de 
querer bem servir :lO seu paiz , nado. m:üs tenho que di
:z.er- i aceito o jui;q a cm:nnrn. decido.. 

· P~!a.rei noutro:\ pontos. . 
· Disse S. E:<:, fallo.ndo ds sua administração: ~ Apre

z;entarei dou• factos - o ' d l!'comedimetltO dA imprens:t 
o o e~tado lamenta~el d:~S fu:anç:LS ern que cneo,trei a 
província do Pará. > 

Senhores, lamento que o nobre deputado tenha uma 
memoria tíio infeliz! Quando S. Ex. chegou á provinda 
do Pará eãt:wão o.s nnirnos a:rrc:feC!iOos, ti.nhü:o cessado 
u; lnts.s do jornlllismo. Eu ha<ia. ch•go.do primeiro que 
S. Ex. A prM·inda, tinha tomado a redacç~o do Diario 
do Oommercio, jor<l:lf político do meu partido ; nl\o 
<llilcutla 11em com violcncia;- nem me•mo qu,..i di•
cutia na impreuso.. S. Ex. poi> encontrou o jornalie
mo, .se n~o ~ado, ao menos em uma situaçiio se.-ena, 
no. -=a em qae S. Ex. o dei:<ou. Niio ha'io. essas 
lutu, essa! disCt1ssvos vehemen~. O nobre deput;tdo 
não pôde npresentar nma. só discuss5.o, deJ:K!is que fll;!i 
cheg:ir.l, que prl>"'l ter ene~ntrll.<!o "promc•a. no meto 
das fo~ luta• do jornalismo ; "~o ó capaz de o.presen
tllr nm artigo do polc11>iea ío .·te em que não gwtr
dassemos todas :1.5 eonvenienci~. 

MA., Sr. preSidente, será. c:..acto o que o nobre depu
tado disse quando, referindo-se ao jornalismo, qne: 
dirigido r,or mim como pt>lltico, quer á.quelle que parti~ 
cularmente me pertence, a~segutando qne elle applau
~a a ~na o.dministrnçrto, tec\!n.-llie sempre el')gi~! 
!llt<O. 

Até o Jim do me~ de De~embro au dirigia um perlo~ 
dic:o politico ; '"'ompanbei as discussues da "-•sen:.bléa 
rrovmcinl á.oorc:> do orçamento: t.hi mostrei todos 00 
mconvetüentes delle, ahi mo•trei qne e-ra pMjudicinl. i 
industria, "' t<>dos os trahnlhos prodn.etivo•; que o. 
impost<ls ereados novamente i iio teco.hir em ohjaetos dG 
primeira neconi®de, em fabricas quo apenas deso.bro·· 
ch&vlio n:a aossa província. S. Ex., apc!Zar de tiio excel 
lentes ru<le&, sauc:cionou essa lei do orç..,ento. 

E u fu.i um do• primeiros que procu rei S. Ex., e com 
f ra.n<J.nezn lhe di&~ que s lei 01'1' prejudicial e. ero
vincls.. ::;. Ex. apresen tou-me consider~Ues polit:cas 
com o t;m de demonstrar que ni1o0 ~dia dcrur de sanc
ci->nar uma loi de orçamento, qunndo' chegAra ht~ pouco 
:1. pro,'Íncia, e qUillldo a .... semcl~n tinha u= gr.mdc 
miLioria ; qua n~o eotl..-i.nha, ant.o de coolteoer perfcita
men~ a pro•·incin, pôr· l!C ~m lut:l com 1t &õsentb!.;n. pro
vinoi.al ; e p,ccresccntou depois que todas aqueUo.s me
didas que collheeesse à'epois · oomo prejudici~e• podaria 
niL pratic:t. ou ua cxecuçã~ afa.St:lr ou diminuir os seus 
i:l<:on,·enientes. Por este roodo, ao meStno tempo que 
n os mostravamos descontentes, . prova.,-amos que nem 
du•idavamos do.< intenções de S. Ex. nem o queri&mos 
pôr em dilliCuldadcs. • -

A seFdalei a que nós ncs oppu:r.ct!los, niio s6 n:t 
a.t<embléa prorineial, como em artigos à.i.fFere,tes <ic 
jomaes, foi a que estingui:., ~ômen!Al por cspiritq,_ ele in· 
tolenmcia politica, uma frega.ezin na eo=rca ele Came- . 
t&. Apr~~ntá.m~s ~ss as r azÕM que tÍllllamO!l pam 
asoim proc!!der; S. Ex. não se conoenoeu della.., •anc
cionou a loi. Felizmente para o creiilto de·mcns ami
g os, S. E ::. mandou, emboradepoi&, o chefe de policia i 
coma.."Ca de Cameti, o qual vis1tou a freguezia exti:nc-

. ta, e por fun S. Ex. conheceu que a. opposição tinha 
fallsdo a verdade. 

As4in., eellhores, ceDSlltiÍ.mos nos jomaes es~as dU:lS 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

·I 
I 
I 

I 

leis ; as censttd.mos na assembléa pro\'incW. E' natnra! 
que cenalll'&Ssemos o Jdm.in!s t rndor da prcwincia que a 
6anccionoa ; mu S-Ex. nos dis1e, repito, <J.Ue achava
se em pYesenç~ do TO to de um.a as.embléa: profincial em 
gr=<hi maioria, o por i""", &us\ent..W aa nosoat idw, 
.seriA imprude:ncis. declarar hoStilidade á· tulmi!listra
çli.o que apenas principi11va. Se s desappro,'ll.çllo de' 
t....,. Ie!s não recallia na. pr1!sidencia, ao !neltOS <>·Dwio 
do Comrntrcio, éco dos libe.raes, llla11>n>! alguns tec@ra 
aS. E>:. 

Aindn me lembro de uma reclamnçiio sobro propoo
tas 1Lppro\'lldas por S. E:s., em· relnçt o á. guarda. na
cional de Ru .iw. Niio B6 ·rcchml.mO!I no jurnal, como 
eu mesmo fni reelarn.t.r de S; Ex., que me r-.:sponde11 que 
mandaria onvir o eommnnd'l!>te suporiot' 5.ee~:r. de t:.es 
injn•ti<;'~'>• Portant<-, nlio faltav.iic;r re~s :le llOS5& 
parte, quer na imprensa qúil-.. 1-ocakzlente, !1. S. Ex. 

No fim do aJmo dei:<ou de p11blicar-se o Diario do 
Comnurcio, e t~mei sobre mim creer e redigir o Jorno.l 
do Ama:on.,., dc~ti.uado n •usrent:.r os grandes inte
resses do valle do .-\mnTonas, rrompto a garantir a 
w:üs completa liberdnde d e impr()l'lsa, porém sómente 
dedicado nos nssnmptos que intere!!Sa.sem i provincia, 
o.ssentsdos no AmazolliiS. 

Foi assim que em o.rti/iío de fundo · eu ~~e de. elo
ginr uma medida de S. Ex. sobre o correio;, mas 
tnmhcm tin de manifes tar o me11 de"Prner sobre· o 
gunde editlcio que S. E:..i11. {'riueipiur. Deste -modo 
apreei:wn o que me parecia ma1s importante e de uti
lidade po.ra 11 provincia; e como prova da imparciali
dade do I orna! do A=:onas, appellarei · pan o ~te
temunho do nobre depu t ado por Camet, , que remetten 
para <UJ.nelle jomal correspon denciu &t6 oontra os~· 
amigo; íntimos, c que {oriio logo pnblie:r.w. 

O S11.. Joio ArGcsTo: - E' verdade.. 
O Sa. Fa.u<co "~ ÁLM~'"-': - Ha. :tinda o facto de 

haver aq11elle jornal public:r.do·correspondOJtcia. da pro
,·inci.a do Arua:o.tuLs contra co·rel!glono:ios meu:s. Mas 
o Jor111JI d:J Ama.:ona. niio podia retus2r-se·de o fazer , 
ape::ar de que nio póde deixar do ter nm pensamento 
político, l>Orqae sou o oea proprietario e zedactor; isto 
porém niio obsta a que se oceape sobretudo com os \'et-
dadciros interesses da. proYincia.. . 

Eis a raziio por quo elogiei o proeoder de S. E>:.. em 
relnçH.o ao correio ; eio a ra::iio pot que mostrei o lnO'll. 
desgosto· por meio de ecn•U.rHs brand11.11 e cl..centee, como 
sempre convém. quando S. Ex. a ,.cnton de d!U' princi
pio a um edifkio t amnnho, em que se tem de !Pstar 
tantos ctmto~ de t~is , nii~ se achando a prorincuJ. em 
e!tado de " po-icr fazer. · 

Portanto, a que fica rd.uzida. a proposição .lo nobre 
deputado de que os pa.rti"-os tuda t!nhiio rec!:r.Inado 
pela imprensa ! 

Sr. pr1)sidento, o antro ponto é concernente ill fin1111· 
ças da pro>incill. Aiuda tLhi S. E:.:. quiz cantnr victorin 

· e tecer unu1 corôa de louros i sua admi.nistraçiio, co
rôa que n~o pNtenào nrrnnc:u da ca.bcça de S. Ex. 

Notou o nobre depubtdo o estado l1l•timooo em ç_ue 
<.'ncontr:ir:l o. ~ iioan~as do Parf. e <1 e<t ado Usooge:ro 
om '}UC o.• dolxir:1. Q=do o 110 'bre deputado chegou <l. 
proi'UldO: t:i.tlhamos pll.t•sado por uma cri!e; o eatado 
fin:mcciro ora laetimoso por tausa.s que nlio é preciso 
enumerar : mas, por esforços meus e de di'~' presi
d entes, bem eo:r.o pela boo. '\'Ontado do gabinete de 4 de 
Maio, ti.uhn -•e 1 eal:zndo o pag~mcutc de setenta e tantos 
contos que a pt~l\incia empre;tárn i th~ouraria gcr:U, 
bem como se tmha. mandado \-ir o dinheiro que tinliamos 
nos Estados-Unldos, des!inndo p:lt'a nlll1l btLrCS de .:sca·
VS:ção. Este• recursos n~ for'.10 deviàos a aeto algum 
da p~ de S. Es:. 

DeJ.>Oi• cle<01l-sc felizmente o preço dos genero• de 
produ<yão da pro\'incia, principalmente da g!>m:na~e\as
tica que regula o mercn.do naqu ella ~aça. 

!:<J. port:mtAl, n ão ha. u m $6 actAl do nobre d eputado 
~x-president.e do Pari ;>elo qo.nl se possa dizer que 
concorreu directa ou inclirectamente para o floresci
mento dss suM Jinança$, eomo lhe pôde ~ber a gloria 
de os ter deL'Udo e.n um estado liso,geiro ~ Na ~eção 
.à lei do <"~rçt.mento - eu podcia ali{$ eooont:tar boAs 
m;,õc:;· pllnl dcmonr.trar ·que S. E"- ao contntrio entor
~ra o •eu f!oresciment~. 
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r Eu n<!otencionavacllscu't:.r a aàminis~U.OdonobYCdo
putado; acreditava que j$ tinha dado_ll&tri'bu~ou!lieieu
tes provas cl.oe»Tage!ll, pua !l.Uôlll"'hwndc&=s honn.
dos oo~ ·~oe ~o• eu J:*>ll&u dessa dirocassiio 
com.recelode--p pelooobre càputado.l!as1 so 

-I 

_ não pretendi& discu~it a ndminimaçio dO e-.:_· presidente 
do l"ui -6 J:l'):ll.ue ~ para \sso uma. ruiio, a de 
apedrejar o &Ol qlU! 80 esconde : ee na ~viDcla. do Pará 
ntu~ca me bwnilhei ante o presidente da provineia, 
t=bem .era. fraqueza -&t;aca-Jo depQis de damittido. 
Além dista creio que niio de>ia ptO<:'mar disentir mna 
a.dminiotraçlio tão cart.o., tão fnlt" de aetos de ve.-da-
deirtl int<:essc para a pl';)vinci&. · 

Com oa l.()tOs p~liticos tllnlbem llio me oceupo, por· 
que essa discu.&üo l>iio inl.m:_!)ssaria.nem i auuau nem 
ao p~iz, t:u>to mais quanto tem- havide> ~mpre :o:rlM 
pew>:~o para servir <lo proteoto a eo.a adlllinis~o, que 
tão li..<oD~ra: e benevola se quer most~:nr para a .pro
.,inci" do Pw, lllll$ cont:a cujos actos protesta um 
partido inteü-o. 

Mas, I!Iltes de conclui: pennitta o no~ deputa.d:. ~ne 
· eu diga que ma felicito por te-lo envo111ido nesta dis

cuuiio, porque . eu ~ mu1tos a.migoa meus ia.ment~>va
mos que um cander tão llObre, uma-iJlt~cU. tüo 
cnltivnds., passns.e de!"l?""••bida. .na camara eem_ lll:ls 
escllir=r CODI a 6Ua. pruatra, sem UO$ iJutroir COlll 
stiii.O idé&o. 
F~te i' consegui q~c hontem o nobre depntlú:io 

tomasS<! a palavn e discutisse os· diffioeii ~~!nmptos do 
minis!~rio do impcria, ms.ni.fe•tando tc.ntllS luzes, unta 
pl'Oficieacia, tanta ~'bcJ.orla, que o pniz e a =ara· 
nlio-podem deinT do cont.emplnr nolle um d~ sens mais 
brilliantes ltueiros. _ .. 

Tenho cot~cluido. (.V uiw btm, mu1tD bt m.} 

A discnss.it- fica. ~ada pela hora .. 

D;oar. a ordem do dia, levlllltn·se a.- 503•üo âs trcs 
hoio.e o meia.·d!l ~e. 

·.---
Sessão em. l3 de Julbo. 

Pl\t! lD&:<Ca DO SI\, T ISCO!IDE D& C.UL~Ll(iiU, 'l'lCI:• 
PIUSIIJ!li'II!:. 

S'OllllAI.Io.-Erpe.U...u.- n ... poru .. dM ,.,._ tk cSmQrti
~lJq.-4Uu-a~ na l<gi<úJç4o et-i,.inal.- OtilertJ do 
dia.- Bo(onn<> ol<itorcl. D•rcur•w do: Sr8. Sa.mp<liO _v,,.,.,... • lr;oc!n.l~ Mmáor.ç<>.-Orçam<nto do imp•· 
rio. A.pproo~.-Negocio•-•leitorau. Obter.aç& .. do: 
Sr•. Mcrli-nr.ll CcSmpo.•, Candido Jtondf•, Cru= l!<>ehado 
e L<!ndulp~o. ll•quorim<nto. _ f_ncerramonto. 

A's oJJze ltorss àamanh.õ<;;,!oità' aohalll!lda, s.ahM-~e 
presootes.Oii -Sra. vi11Cond(' de Camaragibe, P«eira. Pin
to, Salles, Gonçalves do. Silva, -Tobia~ Leite, Torree
Jlomem, A-o.gt~Jto Com!e, Marfulho Campes, Monto!iro 
de Banes, · Duarte .Brandi:o, Francisco Campo! , La-

. mogo, .Saniva, Maneal Fe~cl.es, Teixeira Soues, 
Al:àieida Pereira., Pacheco, b~ do Bom-Jardim, Ch:l
.gas -de.Andl'Sdo, Pedreira, Sá e Albnqu~qae, Silviuo · 
Co.-y,J.cW>ii·, Sampaio 'Vilmlla, Ma~baclo, F. Oct.a\illllo, 
SetraÇarneiro, Rocha Franco, Paula Fon...<eca, B~to.s , 
Ta.,Sl'ell de Mcllo1 Fausto de Agu.iar, Co.rriio, Jo~o 
Paulo, Ferreir& <lc Aguiar, Lancfnif)hO, Soúzo. Leio, 
Costa M~a, Tosoono . B:uTeto, Paiva, Cerqueira 
Leiu,.Nebw, Diogo Velho, Abelardo de Brito; Luiz 
CarloJ,. bari.o de Mamangu,.pe, H<inriques de Almeida·, 
C3lhciros, Hf:nriqucs, X:L\'ier dto ltoclia, Paea B!lrrCto, 
J~cil>tho de Mt~:~donça, Sergio de- M.cetÍo,'Ga-rcla de 
~. Dantas, Jsarr,, l'tmeutel, Monw a..-Costa, 
Caaillliro.M&d<U'oiu., Pereira Fra%1C0 e .AuguotoCh4t-co. 

Compii_I'Oce.bdo depc>i.t oa ~. Vmela Tav:tr&a, F~
uan<lM da. CWlha, Paula Santos, Candi.lo 'Me::-iea e 
~o Barros, ab~·IG a. Hssiío áD ome bataa e meia. 

(.;om~arecem depois _de aberta a aeui.o .,. Sn . Bali
lUio, Castello-Branco, P~ C~lO, Pinto de 
C~ . ~cantarA Mo.ch!ld.o. 1éoára COJta, Araujo 
i..imA, -I.A>elho da C'astro, Di:aS 'Vieira,· Ga-ri.u.o Pei~, 
Pedro Monü, Virl.&to, ll:.spti&ta llo:::~tcilo, Pvanhos, 

TO:YO ti 

f 
! 
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Pauliuo de Souza, Be\fon, Crln :Machado, Araujo Jqtge, 
Jaguaribe, Bra~, l>!l:uiu &rros, Il<nn;ingnes SílT&7 

Co3ta P1Ato>"b ario <li' F~ Alegre, Limã -e Silva, 
batão de Ma~ Fr=eo _de~ Aug11Sb de_Oli
veir&; l'"cixoto d~ ~-e Gola:es de.Sc>tlu. 

Fitltl.c eom l"'!§c:i~ os s.... Bello, Dclphino ·ae 
Alme;da.,. Clllllit. Fi~ c .Athaydo. . · -

E' lid: e &pprovads s acta da B.lltecedent(:.-

0 Sa. 1• Su.aJ:·uaro di. conta do seJillinte 

u'U -oflioi!' do . 1• sccretllrlo do •e_nailo, t~articíp'lldo 
qt>e o m<:!ttlo senado adoptou, e VIU d1rig>r ·&.1W1cçi!l 
iuipeci81, " resolução que ~w. a ~~o anniHil 
de l :OSOS, eoncedicl" repnrt•~nt.e 11 D . CBZO!in& 
C«ilia Csrnpos de Oliveira. e sua filba.-'ú>t~ . 

Dous requ erimentos de Mathia.s Alveo da Silva e de 
Joiio José dt Cnrvalbo, porteiro o contínuo da ~~CC<Ctaria' 
da policis d o. 'P'fOYincia do Rio de Janeiro, pedindo 
angmcnto de ordCD&do.- A' ce>mmi6Siio do ~iies; e 
or<leua.\los. - · . 

.:Dl~!N~-~ t>AS 1-ErS DE .O:!lOt.Tq_>Çlo. 

.L::-se, julga·•e objccto do deliberaçiiO, e vai "~pri- _ 
nur p:aa entrar l1lL ordem dos trab:illlos, o pto)ecto 
COlZI ql!C COllcltze o segnintc parecer :- - · _ 

< Foriio Pt-esentes á. commiÚüo do fazendo. OG Segub-
tcs r<!qUerÍJ:!w.lto& 'de corpora~õcs de mão.morllL, -pe
dindo ~pelll!a das leis de a.mortizaçilo p:u-a ·pos"'irem 
~a. r..U,-o. sa.ber: . . . -. - -- . 

< A irm:t.ndo.de de Nossa Senhora. da. C:u1clela.ria, desta 
cõrte, até o valor jl.e lOO:OOOftOOO ; -- • . - _ 

~ A innandade de s. Braz, erecta .no mosteiro de 
S.]3enw·, do. côrte1 a.té40:000SOOO; . . --: 

<A ordem tcrcea-a do Seuho.r BomJesUll -clo Calvario 
e Via-Sacra, eles ta côrte, até 200:ooosooo ; · . _ 

.._ -A eon.&e,rl .. _do ~os~ a Se!:ilion da. Lamp~>dosa;dest& 
côrte, até $0:000j!OOO ; - · - _ . . -
· < A irmandade d~ Divino Esplrito-S:mto <h eapella 
de .nratapor.:o•, desú ·cõrte, :Ué :200:000,11000; ___ · 

< A innn:oclade de Noss .. Swhora iW Jjom-Suc..-esso 
da freg=ta de s·: Luiz, dA. villa. do Guaratnba, da 
pro,inci.a do Parani, até 10:0008000: 

<L irmmdade de Nossa Senhora-do P..os:!.tio_d;t ci
dade dt Camoinu, no bispado e provincia. de S. P aulo, 
ato! lOO:OOOSÕOO ; - - - - . . 

c A " irinandacle d\13 Passos a.. cidade de Goy~t~ma, 
provincia de Peme.mbaco, até 50:oooaooo : . 

c E 1\Hgnel LOJ?CS- Ce. valr:anti, eumo S4millis~ra!l.or 
do~ bens p&trimomaes d:l. ca~ de Santo Antoruo, na. 
fra~a d4 Itn~triz, pronucia do ·c~ari,, &te! 3:000!J, 
al<!m do qnarto de ~que a llle>lll& ~~a possue, 
por doaçlo feita .pelo aargento-mór Sebastiio .Al""& de 
HoilaDd& C&va!canti, e em quo &e . acha. eclllie!l.da a. 
me>ma capella. - • -

c Parecõndo i eon:u:nlssiio at teudi-.eis os reqnenmen-
m dos supramenciolllldo., e fnndn:àa ~o!m di.so J;.~ 
~entes es~bel«idos em ca.soa iden'tlcos; é .de opi
nião que seji.o deferidas · a.s petições du dites corpora
ções de tnão-morta, submetteudo para este IUn á. 
dclibort.çió da . camara dos Srs. deputad.os _o segw.o.te 
projeeto cie resolnç;ío : 

c A a.ssembjéu. geral resol"e : 
_ c Art. 1. • Ficlio dis~•ada.s a• 1~ .de amortizaçi!P, 
afim _de qu• p<lU~O po!Sllll' be";' de t'l.lZ.' ~r:n 11. OO!l<:a
~0 '"ao coDvert.íl lo& em apoli~a da di~1<la pnbl!ca • 
dentro do pra~o quo o govomo m~, as to~'\unt.es 
~ elo mii<>-DlOfC.. O CAp0\1»: • , _ 

c A irmandlldo do Nona Sezihora da CIUldelarlll,uoo-
ta. evrw, 'até o Vlllor do lOO:OOOI; . u 

-~ -A lrmlndade do S. :Sru, ~~ree;.n no mostcii'O e 
s. Bento, desta oGrte, afj! 40:0001: -J ,~· Sa 

c A ord-~ do Se%ll1or Bom emA e • 1a· -
era, data oGrte, .. ~ 200:000f·; 

c A . CXI!Ifraria deNOSl'B Senhora da L:1mp~os~, de~ ta. 
c$rte, até 60:0001; - ._ 

18 
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·.:·A lrmtliWsde do Di~ino Esplrito-San.to elA ~pella 
deM~.destr. e1>rte,Jilé200:000S; · · 
· • A. irlnând.!Uié de Nossa ~ora. do Bom-Snecesso 
dafre~a de S. Luiz; da Yilla. de Gnaratn~, da pro~ 
,'lncis. de Pat-s.n~ 1I1Ó 1~:000$000 ; 

• A inuàtià.ade <!e Nossa Senh<ll'a dD Rosario da cidade 
de Ca.mpi.nas, .no bist>ado e !'nlvi::.cio, de S. Paulo, •até 
100:000~()() ; . . ' 

< A trnia.:ldarle do Senhor dos P""""" da cidade d~ 
Goyma., proYinci& de Pernnmbuco, nte· 50:0()(11!000.; 

< E a ca;:>clla d~ Santo Antonio , na ~ozla da Im
pers.trl-. , Da pro'tincía do ~~. até 3:oooa, nk\m do 
qunrto de Iegua que lhe foi doado pelo sar:;cnto-ro.;r 
l:>ebastõ:io .àl\•es do Holland:i C'avslc:ut.i. 

c Art. 2. • Na cor:ces~:io de que trata o artigo llll· 
t.eceaent& fiFa. inclnido o vtúor dos bens de r:ili< qne s.c
tualmecUl possllÃO :u; clitss ~~rporações "'"' U.cença, r Q
lev:das L'\!jlll du pcn.as de · comznisso e sequestro= 
qnc·trvorem inco:rià.o. . 

· c .Art. 3. • Revoggo-se as leis c dis!X"'ições em COil· 

tr=o. 
c SJI!a futs eomm~sões, em 12 de Julho de .1860.-

L . A. dt Samp<:io Vi4nM .-T()rros- l'lo,_.- tl. J, Bn.-
' n~s- ~ · 
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SEsSXó EM'i3'DE jutiJÓ 'DEis6o. 
b!Os ch~, ii~s .;m..,.;.sio tiiUui a.c:ab&aO ó tra-
balho.·· -··· .. c.:- ., . . . 

o· ·sa: M.U.m• ç.t.Dos: -.E' isto IXl8tlJ%IO o qu~ 
aeabo "'<le 'a&iet.: . - . : . . . . 

·· .. ~.,Sr. P.=idente, naas. i!i&ui pocleti t.11vaz me
recer tio grariiie sthlll9âo oomo uma outra falta que 
eil :notió·no projocto que~ discutir hoje •. .A com
~ foi compo5ta· de ein<là · mmnhma; e ll!l!Zet&nto 
~Ó.: que 116 <i._~tro ettilo aaaigna®!. · . 
:. o.&.Ds.uVJ.t;ru :-Em ápUu.a redacçiio, e logo 
([Ue -~ JJla.iorià dOs meu~htos ~u. JWignW., •• 

Q_ :.s .. ;·MuTI!'IIÍo · .C.t.m>OS i- Um_c!os iD8mMos .da 
mriun>.,.iiO _dçl:sou i!e usignar, dev>:.ha\'ell' algum voto 
em ae~ado. · ·. 

O Sa. Dus Ynmu. . - O qce isto quaz' di%er é que 
-esse memhro.uiio·estaw prooente quan®-.etNbalhou. 
-() s.~ Mmll'IBO c-: - NiO sai ae eata.circlli!l~ 

st.ncia merece- ser esclatecida. Eu :nüo teD.IJo· Dmlhu
ma espera.oça de ~btet esclarecimêntos, potqltli ~ 
qll.e • i:omlPissüo ~ desempenhou·.U mil l:l.llta
~ tiS~ doo ~- 'lllinistroa; •comer;umt.em~mte 
a ~11. totnui. 'li& eonsid.en9âo q:wi q~ as ob!I81"V~t
çõe!! 'r<le -bode fazer sobre m3ia · este-S. inegW.urida-
des dl.·D!fotma aleito rol. - . . 

.. o· Sr.- F~lra de AP.Iu (Pela' ordem)' -
.Sr. pi\!Siclonto, ú::llho necessidade de ~- da. $Obre 
~ e.do aoln-e ou.tro ~ 'J.-aeJonlO$ llOillead~. para 
có!nplotilr ·~. • .... -o eapeclÍil o' rapa:tos '!!. ue o_ no-
bre':~ .acahc .. ®fazer. .. 

O Sa; ~TilOio CUl>OS' - M1!S muito lnDocente-
1111mte. - .• 

. Os.:.' FEJUu:nu. DÊ AQvUa :-A.pezar <listo. 
·Sr.:~cklLte, .q=<lo V. Ei: tnltou ~ com~ Íl 

iWTlm1aMO .especial no_111ea..c!~me, e 210 men.caUega 
de-J)utado pela. proviDcia do MllX'IIllhiio, não .&e -achRY;<o 
p-tell os hoirados n-.emb:os da co!IUlliseiío IIOD1elldos 
o uno pAU&do. · 
·osà. M.i.aTmio c.&.»os:-~Foi isto ~te o 

que ~disse.· 
.'o S.. •. F~utL~. 11r. Açm.\Jt: ..,. ME o nobre depu

tado a,cCl'CMlllnwu que ciA nl~!JUIUieDto n~ se 
apnss~ ·~m dar o p.- B<lbl')l o p:>jt!Cto de I"e-
fõr=a elertol."lll. · 

0 5&. Mummo CASPOI :-Niio, senhor. 
· O Sa. F~ 111t À&VIn :-ou que tellão chegado 
01 i!laattet mlll:lbros a quem ~tui!noa, ~&1' düt.o 
CQn\!DnAmoa 11 !uncclc:mar ~ met~~b'I'OJ dll. com
míaão. 

O Sa. M.t.a1;1no C.t.BPOs: - ãto e11 dlue. 
O Sa. Fnuru 1:>1: MCIAil: -lia per!eito engano 

dll. p&rt6 elo Dobre dquwlo. 
o-ila. Münno CQPOs:-como, se eu estou vendo 

ll! ~~Sei~! . . 

O Sa. FJWWU 11• AGI!Wl: - É "em..dc que ;~~os
sas asrignaturas tiguriQ no p&reQSf; tU> q'WI.lldo o as
signúnos IJ:Inda n.iio cr-~o chegados os honrados mem-
bros nonleàdoll o uno ~sad"o. . · 

O SL C.unuao M.u>~riU.: .....,. Loto Fova que hn'll11 
mais~ clarefoona.eki~do qoeciovoto ife graças. 
·o :ia. FÉuzra.t.t~z -~llWl ~-Niio -sci.• A coii1Iniss;;o 

especial desempenhou o dt\-er que lhe foi iDCllmbido, e 
qua.ndo o. asaignou ni<>estaviio l!.ind!l presentes os illU$-
tres m-~ a ~em :mbstibÕ.ItlQS. · 

O Sa.. M.u.Tn'llm Curos: ~-Qtmndb ae 1ll1l já algum 
eeta.fão. · · : 

O Sil; h•uu:ra.o. 1ll: A~VI.t.l\: -:-Perdlle•m.é, :nlio esta
vio.. Cilltl•ine v.~ a datado pceceroorn 'li data cia 
entrada nesta· cau de~~Ses honn.dolllnelnbro/;, e teeo
:uhteeri. que q~o ~e foi ~'e entregue á. 
mesa es~~ ama..-.q.n ~ ee acha..-i.e.. :Pot'tlml.O, creio 
'!tle .i&to lliO 6 llelll'ÍJ(lde' ter objeet.o -de 'CellStlra. 

o s~. MoutTJIIIIO C..:JDo5 .:.....w:ró, senhorJ de reparo 
~-

i 

l 
I 

I 
l 
I 
I 
I 

l 
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algumas questões actuaes, e entre eilas tocou na lei elei
, toral. S. Ex. respondendo-lhe .. ;~. 

O Sn. MAnTINHa C.~<MP.os: - ·São têas de aranha; faz 
!Ilal em mecher nellas ;-podem trazer pó. 

O SR. SAMPAIO VIANNA:- ... exprimia-se por est~ 
maneira: 

" O nobre deputado (lendo) fallou ·na Córrupção eleito
ral que considera inherente ao · systema de circulas 
adop~do pela nossa legislação moderna : disse que esta 
corrupção se dava porque o nt\l'nero de eleitores, em con
~eque.ncia da 'formaÇão dos circulas, era diminuto. Nós 
não· nos achamos habiltados C011tfactos, ·nem sei se haverá. 
:um só homem político que possd a(firma.· que o systema de 
círculos p~cca por este ·vicio que·lhe att1,ibue o nobro depu-
tado. {Apoiados.) , 

,c Por honra do nosso paiz·devemos declarar que, sup
posto nas nossas eleições se tenh>io admittido ;praticas, 
.se tenha lançado UJão de meios que devemos reprovar, 
co!Iltudo me parece que a corrupção não tem inquinado 
o grande processo eleitoral de nosso paiz .... 

< Se o pequeno numero de eleitores nos círculos actuaes 
tivesse produzido esse mal, os collegios antigos se acharíão 
eivados do mesmo vicio (apoiados), pois que álguns colle
gios . . dtntigos ·muitas vezes continh?L.o apenas o numero de 
dez e.leitores .... ' . 

:c SenhQres, não 'fui dos que saudárão a Uledida pro
posta da eleição .. por circulas; mas supponho qtte ainda 
n(:io ·ha ea:periencia ruffiéiente para nos pronuncim·mos 
da '"!"'neira.,po·r que o nobl'e deputado. o fez (apoiados); 
'lllt,o ·ha exp.eriencia que demonst"e a ewistencia tlesse· viCio 
qb0minavel (a corrupção). Se elle existira, não domina
ria só as camadas' baixas da sociedade (apoiados), .teria 
pe11etrado até ao cumulo da cupola social .... ·~ 

O Sa. VIRIATO :-Em que dat~fóiisto'? 

O .Sa. SAMPAIO VIANN:\ :-Na sessão de ·25 de Agosto 
do anno passado. 

·O Sa. JAGUARlBE : - Se o nobre . deputado .continuar 
aler :esse·discurso, achará que o Sr. presidente do c.on
selhb·uão se oppunha:a estalei ;·.convidava os membros 
da ·commissão -a fazerem :um estudo. :profundo sobre 
ella. · · 

:0 sa.' SAMPAIOVIANNA: ~·Nem eu disse que S'e uppu
nha; reconhecia,. como todos, algunsdefeitos que a sua 
primeira.execuçãorevelára; mas sobre alteração oumo
dificação no eystema em que 'fa1Iára ·o·nol:re deprt~ado, 
foi ·e~plicito, pronuneiou-se claramente, declarando que 
não havia experiencia sufficiente, que não eraopportuno 
tratar-se íá disso, e é neste sentido ·que eu me apoio 
em ·tão autorisada ·opinião. Creio portanto, 'Sr. presi
dente, que não serápossivel produzir melhor argumento 
para provar qne o projecto que·discutim:os é, pelo 'Ule
nos, inoppl)rtuno. 

Sr • . presidente, os oradores que me proceilêrão na tri
buna, considerando a ·questão sob diflerentes pontos de 
v)s.ta, todos, mais .ou menos; a encarárão no da opinião 
conservadora on U:!Jeral que professavão, ·desejando cada 
um, como era natural, a honra ·da idéapara o seu lado 
politico. . 

Eu não sei se no nosso paiz·se póde dizer que a iiléa 
da <lleição .por circulos.seja ·· devida antes a ·esta do que 
áqi:tella opinião; o que é verdad~, e não póde ser con•. 
testado, é que a .opinião que a rea,lizou foi a conser .. 
vadora, embora com auxilio, e grande auxilio de muitos 
liberaes. 

Mas, senhores, pouco importa que a idéa tenha par
tido da opinião liberal ou da opinião conservadora ; c> 
que · convem examinar é se a idéa é boa, se ella realiza 
o maior desideratum do paiz , o de ter uma representação 
nacional genuina, filha, Ela livre escolha do povo. 
. Senhores, o essencial ,que filP minha humilde opinião 

se deve procurar n'uma lei eleitoral é, se élla garante a 
verdade do systema representativo; e esta verdade não 
se P.Pde alcançàr senão pelii realidade da representação 
ndctonal, e nulica por uma representação ficticià. 
f Apoiaddt ~ · . . 

A . constituição do Imperio, Sr. presidente, no art. l!t 
garante-nos o governo mouarehico~constitncional-re

. preséntativo ... ·Portanto; uma lei eleitoral 'qUe nos dê ein 
restrltado a 'Verdàde deste systema dê gó'Vei'no será se)li;. 

pre a melhor que sobre tã.o gravectp.ateri!J. pcissa,Ufos 
h à ver, A . índole e natureza, dogovedto .representativo 
tão bem deHnidas nas dus,spalavr!l~ ~o11heci4as corp q)le 
os Ingle~es . o .. caraoterisão, sel(-governme1ft, .isto é; o 
gC,Jver:Uo da nação pela nação, e os fill,s q1,1e e~ ta fór!lla 
de governo deve re~lizar' demonstrã.o a neéessi!).ade dé 
uma representação real, genuina , esporit9,ne'amente 
eleita .... 

·· D Sa. JAGUAII.IJ1E: ~o projecto actual çom os pe
quenos .collegios estabelece em ma\or gráo a· gover.no <11\' 
nação por si mesma. 

O SR. SAMPAIO VIANNA:-Logo examinarei esse ponto. 
· ·Os' fins do · governo .'representativo, 'Sr. presiâente, 

nunc!l poderão ser attingidos, nem pela elei'Çã!J'provin
cia:l, como antigamente tinhamos, nem pela eleição pm: 
zonos,. como estabele0e ,o projecto; e se é humana~ 
me~ te pOS'sivel trazer .a esta casa 11ma verdadeira re
presentação ·nacipnal, que seja,•como eu entendo que 
ella deve ser, um verdadeiro daguerreot'Ypo., permitta-· 
se-me n expressão, do estado · social e politioo do paiz, 
só a eleição por circulas de um deputadj) poderá da:~: 
este resultado. (Apoiados.) 
. Para· designar quaes sejão os hns co .governo repre
·sentativo, senhores, .servir ·me.hei das .sabias palavras 
de um dos gra.ndes ·chefes da doutrina conservadora, 
nãr .suspeito por certo quando advoga:a liberdade do 
voto, e que a. nma.intelligencia su~erior .reune as luzes 
do ·estudo ·e a e3xperiencia do es.tadista. Na.sua histeria 
sobre o governo representativo diz o Sr. ·Guizot ~ '< O.Jim 
do governo :representativo é collocar publicamente em 
p:resença·e .eJIIluta os grandes interesses·.e . as diversas 
opiniões quetdividem a .sociedade e ·disJlutão o seu go
verpo, :na justa confiança que de seus debates sahirA .o 
conhecimento •fi adopção das leis .e medidas que .melhor 
COI:LVel!hão ao paiz em.geral. Este .fun ,só se consegue 
p,elo triumpho da verdadeira Ul~oria, .. pre1ente e sempre 
ou~ida . a· minoria. Se a maioria é ·deslocada vor attifieio, 
ha, m,entira ; se a minoria é posta de antemão fóra. do 
comba,te, ha oppressão : em qualquer · dos dous .qasos o 
governo representativa está. viciado. · 

o ·sn. VIRIATO:- Mas quem ex6lu:e ' a minoria do 
combate das urnas 1 . . 

o .sa. 'SAMPAIO VIANNA : :-A reforma eleitoralque 86 
quer'fazer:passar.... · . . , 

·o ·sn. Vn\IA'I'o • :._ 'Não comprehéndo ·con:io ... ; 

O .Sa~ S.un>Aio .VÚ.NNA .: ~ ..... e se permittir ~.com- · 
bate. perante as urnas, não o admittirá· ,no parlamento. 
Estes principias sobre a indole e fins do governo repre- . 
sentat~vo, que me parec€m irrecusa,veis , não · deveráõ 
ser tomados em séria com~.deração quando .se .trata da 
ma.teria eleitoral 1 

Senhores, o que é que ee deve ter Frlncipalmente em 
vista quando se trata di uma lei eleitoral 1 

O Sa. VIaiATO:- A liberdade do voto. 

. O Si!- • ·sAMPAJo VIANI'A : -Não, ~enhores, isso é um 
direito irtanferivel; é rrocurar todcs· ·os meios de .faci
litar a .expressão da .vontadenaCional, de fazer com que 
a representação nacional seja um reflexo, um ilaguerreo- ·. 
typo do estado social e politico .do pai~, como já disse, 
em qq.e todos os grar.des i~;~teresses, as diversas idéas · 
quo dividem a sociedade achem representantes, p·orque, 
senhoTes, como diz ai~a Gnizot, é ' essa a glória ad
mii:avel do .governo representativo que assegura defen
sores a todas. as causas, 

Pois bem, eu sustento, e vou esforçar .ma .por deUJons
trar que este reflexo do estado social e politico d0,.paiz, 
que U!lla verdadeira representação nacional. ·em srtmma 
nunca se poderá .conseguir seuão pela eleição de circ)l
lo~ s~ngulares, ou de um só deputa,clo. 

Sr . .. presidente, todos os honrados membros que se 
têm occ-qpado de discutir o prOcesso eleitoral, q)lér sob 
o regi!Ilen vigente, quer pelo antigo systema, quer 
mesmo segundo o futuro que o pr.ojecto ·estabelece, to
dos atg!lmentãrão mais com os abusos da lei do que 
cóm 1!-8 ·vl!n~agens que ella offerecia . . Não me fatéi tain· 
bell) ,peW,mista; quererei . antes cahir no extremo op· 
post(i, serei optimistã, e argumentarei nas melhor.e.~ · 
có~çliç'~es a que possa ncar sujeita quali:pier lei, 
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~..J~~ ~l Senhores, aCAm.~tituiç~o 
- ...,......, eat!W1 proter.a t.entr& eue& mceõos.. (Apot11-
.W.~-~ ~dia.em 9ll" a.oleíçio porcircnl.O& ha 
~~.~ a proa!'= o ind.lriii~o, o in~àe.do-. ca.n
....... toe ~ d:a localidades, poderio talvez ser 
proftmdõe poliü<:I)S, maye~te n<io slio grandes 
ob&erl'lldores--. 

O S11.. VtOW.'t:ol : - sió graD4es obsenll!io~· 
O St.. S.&.XP.uo VuJ<tÚ: - Siio pouco observadores, 

n:_plto. Alé~ do exemplo 9.ue já .temos, de que em geral 
l1lW hoan circnlo quo a&Sllll prooedesse, ante:s pelo con-

. tratio eJCOlhllriio pessoas estr:lllhas aoa dimictos , 
~ais ou~ conspiC"IlliS e cxmh&oidas por sus <'llp&. 
cidade e serflços, é da natureza bu=a, é <UDS. tendm
cia reconb.O<!!da do es('i.tito humano, q11e seinpre que te
%IIOS d~ faset·DOS r&preS<!hW !lrGCIU'!IIDOS so1il'C$&hlr no. 
~ ele peB:!OM d~ t.anSileraçio, e .que reputa.mos 
mws do _que n61; habilitadas para pres~os os ser:ri~ 
que c!Ne;&mos. 

Ha a.lélll ditlso nas l<X!IIlidad~ um elemento que ootus. 
e l!elll_pr8 aetusrá contra o individualismo que se receia 
é o CJume n•tural. E::cistem ns. generalidade do.s locali~ 
~~ pessoas muito habilitadas, todas com i~ 
direitoS e pretcnções ; e p<>is este elemento ,;ernr& antes 
paa arr&aa.r e evitar o indiviclualir.mo !ooal que se 
.. ~ ptra a eleiçüo P"" circulos, do que para pro
dÜzi::'lo ; ··e o exemplo da Jltímeir.l. eleiçlo, repito, con-
fu:na esta obser<açiio. · 

-·- -:Mu,.&enhares, por q!Wiiuer lado cue ccmsidere a 
eleiçiio por circJ4o& de' llm aeputlldo; cõm a cio syst=a 
anterior por· pro-.ú>cias,ou :roeomovela de ~onas; segundo 
o p:tl)jecto, vejo que além da. veránde que n a.etual traz 
~ rep!)I!S8lltaç;io nacional, ella tsxnbem h"bel't!l 11!3is do 
q><e qualquer outra a aeçlio do governo, allhi.ando-o de 
uma. gnmcle e permanente pre.siio. · 
, _Aqui oc di&.e, que a eleifio ·por eirC\llo~ colloca os 
uepu:adoo = c1reUDIStanCU>S de serero. engeutes p..rs 
com o j!,ovemo. Eu niio sei •e é l:ll:acta e:;ts.l?raposiçiiq; 
pela micl>a partA:_declaro queniio tenllo rccebtdo do meu 
àWri<:to e:QgenClSS, nem eom eUas tenho impol'tllnado 
o actual ou 11011 -precedentes ministerios. F eliztilente 
tenho a. Cortana de ~tar um circulo muito inde
~dente, muito pouco f:ll:igente. 
· .~:\S, admittizldo meu:Po que eliGS illtues- inó.i
Vl<mBOS, ~lle n'ío J>OCiem !!<!r- ir.t..!iramente deapreudos 
n'um& sociedade líYre, vetohiio :.ctuar 110bre a c=ua. e 
:f~ pre .. ii.o uo go,·croo, nOs ~mu:nos que quanto 

- ~n~s eom!'4Ct~UJ ·c numerosas f<m~m 11.!1 deputações, e 
· mw. coaunun• oa intet"ea~s, maior força. e pressiio o:rer
ceriií sobre o governo. 
_ Tod~ nOs r.abelr.oa,, .cnbore~~, q:Íe em n-u ptovin

CUIII o:JUotcm em qu""1 tocla3 AO localidades iABuencios 
. maà ou Plenos legitimas, c muita• de itu:ontost.avcl pre
- fl!l:llde-rancla. E poie, actu:llmente, dada a hypotbere de 
v= a.~ 11.n balan;n, polltica essa.a int!ueneias, o 
1-putado quo ae ~ta.r pesará como um para o 
go=o, como um pOder& intllllr; mu ~ ·aabcmos i.am
Íiem que desoa inffuoncia& algumaa •iio de tal ... alor o'](! 
.:>s homsns políticos d~ provineio. nüo podem prescin-au
dellas, e lU; aãagilo e proeurilo t~-~ favoraveis sempre. 

.Esta. iniluoocias tiphíio por si au~lgamente tod& a é!epn-
-t&9'lo da provincia.Ora, é p:w(A) di!lic:U quando tml!l. de-· 
pu~ numero&& e compacta actna sobre o go~emo, em 
objecto b provino:"ia que representa, qWl o llii.o obtenha. 
~Por OC>ii&GqUtmcia foi %Ilais uma v:Lilt&gem q_ue noa tr<T.l
-~e .. let ·de 1855, a ae libertar o governo da pressi'io das 

· gNilll}~ ciep'!'-taçües, e dar-lhes maior s.cçiio govemativa 
><Obn a admmistr.Lçio <bs provineias. ·(Apoiadc•.) 

~r. pr~i.den~, trat:>zei agona. do ponto que me pueee 
~ seno,. moia grave <tu imput.ações feitas 11.0. actual 
reg.mcn eleiu.ral : &llo dti l'ebai.:.Eau:.ento do m:mdato 
com que aqui oe te1n a~tado. 

_ _ Senbo~es, e11 crêio que a.-diguidade .W nosso m<mdato 
· ru.o OOIIS1N, ~tanto 110 llUID&o dOG que o usigniio, como 
· aa ~ntaneidade, n~~legitimidade robretlldo do mesmo 
tnalldato. (4poi<14<>3.) En cor.te•to mesmo quo 'DOSS& ~r 
~nt.a:neo t legitimo o m=ds.u> de 800, 900 ·ou l ,000 

· "lei~ !'ela m6r llarte deoc:ot>heeidos até do nome dos 
caDdi~---

u .. Sa. DEPn.u~~: - E!!t~ ao meDO! têm a gariUlti& 
do numero. 

I 
i 

I 

O Sa. S~~ Yr.•!n<~: -Que garantia 4 estA! E' 
~ ':erd~a iieçio-essa de nnmero, qne não tem 
00116CIUDCla do q11e fez, .que níio repraenta nada. . .. 

!) Si!;• yJau.TO':....;, Com_ effelto ! Po~ ~ uma vercia• 
d~ ficçuo no tyatema repi:eseDta.tivo a <'lle!tiio -.do 
numero!-

0 Sa. S-uiP.uo VIoU(!U: - Fieç»D '1'81'dadeu-a, po!qtle 
o u-amero é. todo uominal, nada. tem de real, e.ulopusa 
dfie _uma ficç81, muito li50ugcira s& qtiizerem, mu sô 

CÇIIO.... . 

O Sa. 'hau.To: - ~~~ concebo. 
0 Sa. S.lliP.dO Vu.KK,I..: - Eu entendo anies que 

apur:>cia como fica a eleiçiio de el,eito~, e con.centrad~ 
em menor nnmero ·ao que o dos votantes m.U. qulillli
crulos e eonhceldos, ha setnpre .....ter gar.mti.a de aeer+.o • 
do que 11:uma eleição ft>it:. pelas turbas. N= sempre 
se deve con.fim' ois mllltidões a oorte da qulllquer deciSiio 
e_qullllto mais gra-.e e séria ' ella fôr, tamo maia J>roba: 
bill<isde de acerto ha,-er~. 11'utn limitado nu=, cou
fcmie s. «tnalidade dos eleitores. 

( Hol<lifft:rtntu oparl~s.) 

. :t:• eenhores, este principio, a nossa eoustitui<;iio, t~o 
sabta como 6~ o reeonheeeu; co!Úialldo sntes do menor 
numero certas nomeações, :de et:j.:l "certo . qneria ter 

· segarança; ella o con•agron em um d~s f<!UA a.rtigos 
_ donde tambem. ficou =agndo · que a. qlWidade do~ 
· eleitores, e !I~O s6mm!e .o ~ numero, co_i15tit:ue a d.l-
gntdadc c fo~ morar do oleito. . -- ' 

Quo! é, senhores, o octo mais tr:~nseendente -.h so 
bemuis. popular, e de mai<>l' ·.gravidade e 11lca.nce . qne 
po~sa amo. nação el'Qrcer1 E' &<:m duvida o da escolha 

· de um:>. n0\'3 d:ynll.!tia, qu:mdo a tniio de Deo& pesa. so
llre nm povo e atiDgue a. sua dyna&tia ~te. Pois 
bem, a, q"em con6on a t'.Oillltitniçio a-~lha de nc.wa 
dyrusti.B.? A's tnrbu! N:ío. Ao corpo eleitoral inteiro • 
Níio . .A.' aíosembléa ger.ol! Tambem niio, senhores p<ir~ 
que a iciciativa pertence: cxclasiviunellte a eat~ cn-
m.ara.. •••• 

. . (Dio<r.rot oparttl co~tsl<lo c: e=ctrd4o dtt~ propo-
'''çll<l.) . . 

5.-l.:adA um de nós rlpresenta nm certo niUilero dE. elei
tores, tambem cadr. eleitor representa um certo.numero 

·de votantes e de cidadãos. Se prevalecesN o ,;i-gumento 
do nobre deJ>Iltad.> que· ma honra com o aeu aparte a 
constituição não incumbitia da iuieiath-a da escolha de 
nova dynastia 6. = a dos depntados, a_ppelhria. ea
tiio para o maior numero, para. a loute do eleitorado, 
conn.ltarla. o _IUffragio universal. 

Mas a.quell<!s que ãchiio que o m~~.ndato do ~n
tante d.a. n"'iilo ncon rebaiXado por ser o retultado da 
votaçi10 de 01tenta ou cem eleitores, o qae ~·ar~ do 
uma dy.uastia. que posaa vir a r~inar sobre o Bmzil por 
60 votos du. camara.dos Srs. depnt:.dos! Oa. dcvcriü 
re~:.r a sua eroNiçüo, ou então fucr revoga.r eue 
ar11go da cons~ttwç.o. : . . ' · 

· ::ir. presidente\ O ~ampo da di$CUSSÜO está já. tiiO de
· VBSoa.do pelo• haoois cxplorador~s que JD~ preeedêriio, 
qu"- ne!le mal pndc colher algu.ma eonsa de no~o. Não 

. quero portanto canur por mai• tempo a att<!nçilo da 
c:.mara, e devo c:oncluir : ded1ro pois que vo_to contra 

- o·projeeto, porque ~iio desejo contribuir para que o paiz 
pcrea. ei;sa grande conquisto. 'l" e lbe trouxe á lei de 
l8S5; yato sobretudo con~:!; o projecto, . porque,· mnigo 
do governo monarebko represen tativo, como · SGU, n ão 
quero stt eomplice n a destnüçiio desta valvulA de segu
~anÇl' que nlci de 1855 de:~ o.o ~l=euto contra as 

. emn~ !lllanimes, . e portanto ~-era as revoluçi)es <[Uc 
deseJO se:npre poupar ao men p~ou:. 

V oto oont.l'!l o projecto. (JluiU> b•m, muito btm.) . 

O Sr • .Jaeta•'lao de •ea•.,&~a :- Sr. presi
dente, a. S<:it:llç~a politica jf. follon sobre o projecto, 
repr:e&elltada pelQs co~ic:uos ot'lldom& que ~ hon
ro.ê.o o debate: como doutrilla. o projec-..o es~ sufti
cicntcmente ~!uoidado, e a.W j;;igo.do (apoiadc•).-rorque 
1mJr>gna.d= e dd~:es t;:m t..W.l.o ó. di•C\\~ tii(, 
coptoso contlngmte de eocla.recitnentos colhidos quer 
no e$tlldo p~rio quer na. lição estnmha, que ha.l>ili
tirão a. cam&ra, i;. em duas vot3.Ções, :~o reçonheeer ~ 
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SM ntilid.,dc por ama maiQriB num\:rosa, mas que oe 
niio distil>gtul pelo num_ oro, com.o o illu. :tte daput=do 
ptllo Pltd procurou· fazer acreditu-, e •= pel4 c:on
ociencia do l!Clll voto {Tt.uil;, <ip<>ia<lo•), t!io independente 
e tikl si= como nó& 8Cr1ldit.8Illos qu.e é o da illu.•tre 
opposiçlio. (lfuíto• apoiada., muilo óem.) 

O que pooerill. pois, sen.hore<;, -~.ir dizer-vos de novo 
ou de bom a rude vo..: duquelie que :;e apre>enta tüo 
tarde a pedir ~ vo~•a bcnevolencia.; >9 lhe n~ re.<tasse 
o reenrso d~ poder ainda mostrar-vos que n. lei de 19 de 
Setembro de 1855 deixou subsistente um elemento quo 
·muitas ~•zes illlpede qn~ tenha legitima y~zaçiio o 
pens!UIJ.enro qae :-. dictoc., e creou outro que em certos 
casos, que não ~ão- raros, com~Ue a que esse pensa
mento .eja desnntutado! Isto •ó ac.onselh:oria a su~ 
revisãrJ, se ·niio fo<re facil provaJ:-se, como j:!. se tem 
provado, g,ne o syswm& J?l'Oposto pelo projacto satisfaz 
melhcr 02 5ns q ne aqueua lei tinb~ em vista. 

Antes, porém, de cheg.:r a ~~IL demonsh·açiio, e pnr<L 
fac'Jita.-1&. cumpm Oc:'Cnp~r-me com algumas d:ts ob. 
j~ que têm apparecído, dando preferencia á<J.nellas 

··ern que, tanto qno.nto eu pos•o jul~ar, a XJ.obre oppo$içlo 
pensa que repouso. n sua. prín~eipal Í<>r<;<>· 

Sr. pre.~id.ente, entre e!lsas objeoções ll.Vnlta umnquc 
procura resi&tir a todas ..,. respostas : é a que di..: r<:s-
peiw á. opport11nid:tde da medida. . 

Desde o ptitlcipio vestirão·:!!. com l<.> cÕTes mais vivM 
e mAis proprias para impressionar " imaginação popn· 
laT; tem-fe·procnrndo por meio dells fallar {J. dignidlt<ie 

· dsquelles que -vot.hiio pr-Jo projecto, quando tiio fre
. qnêntementa se nos lemb"a qno n· opiniiío publica DI'W"

mtll"!l do nooso procedimento porque vê nelle um pa<::o 
• <:11tre o. ca11.1:rra e a governo para a reclei9'io desta, pacto 
que seria tiio vergonhoso paro. a cam.'ra COll>o para o 
governo, porque só serviria para provnr que a c!!.Ulara 
J3 o governo -se :receiilo da opiniiío publica. (.l!ulros 
apoiAdo•·) · 

< A meilida é inopportnna, diu nobre opposiçiio, por
que o. imprensa a a triblllla niio reclatnó.riio. > 

Como tnd.o "" eoqneca l Nn. •~39il0 do an.'lo passrulo 
um membro do gabmete de 12 do Dez~mbro propõz, a 
esta catnarll. o proj octo que serve tla biLSe i<J,uello qc.o 
diseutlm<»· Ninguom põd" crer <~,ue um "min1stro pro
cnrasoc lançar um pcmo de discordie entre os seus 
1\lllÍgos. Niio ~a animurin elle ~ npre..entar um:. tal 
ldén .e 1\ÍIO soubes3o quo el!n. c.chtlriu l.l apoio desoe. 
!OilS amigos. E ontrot!U\to se diz que a ~ibu.•u1 nõo 
recltUn:írn ! 

O Sa. LA.uuLraa: - Mas a impreruo. niio recl:lmou. 

O Sa. J4CINTII~ l>E lllENDO~Ç4: -A imprensa ntio rc
dumon! J6. oa vos di.ll(l que o Jarnn.! do Camrntrcio pn· 
bllcon communic~uos •u.tenmndo a ni!Ctlseid!ldc dn 
rof~nua e\eito!al, o pc.r UDica reo~tn vos eonteritutes 
em c.tt.ribai-los a~ governo. Citou -se-vos nm jomal d4 
llahi" qn~ escreveu no mcomo sentido, e vôs apenn. 
dis!6J!teo - esse ern o prologo d• parecer da illustte 
eommissiio especi!ll. • 

O Sa.. LAI<l>IILPilo: - Co=nnicados n.[o silo im· 
preosa : Giio tanto im~rensa como o discurso de V. E». 
que ha. de ser impre!S'>. nos jorn:ws. 

O Sa.. J.~.urrao "" ME~Po~ç...:- 'icja assim. O aue 
éctrro é que o governo d•u :>voz de teb_:>wnopm~
mento, e te.mbem na imprens:~., ~gundo d1~e•~: .r<>rquc 
.não vi estes nOÍ$ ao campo para combater o JJUnugo qtJ.e 
tiio a desCÔberto !se ,·os apr~senta.vs. ~ Porque niío im
pugnastes nll. impron~" GS>"-' 1dbls! 

O S.:. L.-.'IDIJLPao • - For'""..o combatidas. 

O Su.~ J.v:t~TBQ DE :MENDo!\cA: -Nem esse gtito 
. semo para despertar a imprensa; percom~ndo eUe o pai>; 
inteiro~ O pa.i1 niio· d.e8cm~hecl:L o projeeto; pelo con
trario, as ma.nifestaçõe.o quo houve ~ impreruu• _e no. 

·tn'"bun.:~ forii.o inteiramenro favora~et. á suo. dontrm.:>. 
(Muilo•i apeia®..) • 

~ O proJecto é inopportnno p:tq,ue vem ..er discutido 
no 4• IUillO da legW12.1:D.:'â. • . 

Scn'h01'etl, conleaaar nm erro rcconhooido por uma 
. ·eouvicção 6inceto., e ap~sa-r·se a ewrigi·lo; é umt. no 
·bre e bells coragem. (Apoiado•,) Persistir no erro, a 

TO~O li 

prete~ decob.et>mcia., 1\ mns. cobsrdia·(apoia44•1 :·o 
todo o reàJt>o perdido parit sua reparação é = trái~ 
:l.oonE<liencu~ e il.Odever. (Muito.t t>poin.dos; muito bem.) 

Se, port:l.llto, ll maioria se coo.veucede<l"e lia na lei 
defeitos. a corri~, deve· apressar-se a t:""e-lo, e nüo 
r<!Ctror ante- o est1gma de eobai'dia, porque não: eci se 
poderiio charn~r·se cobardi!S aquclles que •e apre...n.tão 
com bntn fmnq~o. aa. vosp<ll:ll elo •eu grande julg:>.
mento. (aptJiados), qu"ndo ú.."'m de· reoponder perante o 
puiz por su~s opiniões. (H~ilar· <Ipoiaéo.-.) . 

Mas supponde, senh~re•, que fos~eis vô~ os· que 
acha.~is defeito• 11a ·lei de 1855 : qual seria o rum<> 
da leg_islatttra em que proporitis " _reforin~<?-Seri;1 o 
primeiro~ Dir-se· hia qne nma· tal camar~; descrid& 
da pureza da sua origem, vinha renegar· o seio. em- qne 
acabava de ser gerada. (J(uitos apoia4os.) 

AinJa ~e diria mais. quê. elln, des~irtn:vh J?O• é!SC 
vicio de origem, l!.ITo tinh" bastante fotçn para impri
mir auUlrld~de a S<Jas aeto• nos iuníos regnintes da le · 
gisl:J.tQt;l, e nizsó EO veria a IH:CCSSidad.C àC Sill!. ·d~so-
lnyiio. · 

Po-rtÍmt<>, nem uind~ a. occasüio. em que· se discute o 
j><<>iecto é = obj~iio sério., quo devo. emvccer a. su."t 
adowao. (J!uilo• apoiaaos.) 

c O proJecto é hleflicuz porque :~üo :mgmenta o nu· 
mero de eleitores. > ' 

~Se eu al?resentnSlle ri. opinião que a enma..-i'. acaba. de 
ouvir do tllustre deputado que ma pree.,den, [><><leria 
clizer áque!Ics que f•wm est:> objccçilo que se eonten
t:tssem com. ••• o. re.postt\, aceitando ,. V'lntngem qtle o 
nobre deputado aclia DO monor numero de elei~re$ 
(lpoi<1.U...) . · 

· M o.s esta nfio é por certo a r:u:üo pela qual eu Rdopto 
o prCJjecto. Pelo contrarl ,, o projecto· nngment~ o nu
m~ro de ele:torcs (opoiaào•J, niio só·i'elo simples facto 
de lncnrponr m:üs dons districtôs a ca.d~t um dos que 
existem, como porque permitte o o.u~eüto de eleirot.~~ 
du purochis.s, á. orista das re.qpectivas qualificaçõea, 
uma ver que es~e augmento nfto cxcec!a " metnd.e do 
numero <;,na llCtnnlmento el<iste. 

O Sn. D~r~: -0 augmento é n:. l':lZilo de 3(), c 
niio na de 40 vottl.lltes. . 

O .bn. JAcr:<THO I>E Ms,..nosç_. ·:-Ainda maio, eomo 
hem' lembro. o nobre deputado [l<lln Bahia, o projecto 
amplia e•so numero quando ma1:1da qne os· eleitores 
•eji•o contados nn razílo de 30 votnr.tes, e niio na de 4.0 
como detel'llJ in~ .:1 lei de 19 de Ago$to de 1846. 

Eu Aupponho qu~ m~ devia occupnr nnt6s com astn 
re~\")stn, ~o~qne o illuEtte doput!l.do ~ela Bahi!l., meu 
nm1go, que mo precedeu na dii!CUSEiio, foi o nnico que 
ic.,·ocou o menor nutll<lto como pro~a do. melhor :l.C• 
oordo; I'org,uo ~tó· enti\o vimo~ o projellto tempre eom
bntido peln con>ide:.>a~iio de q_ue nilo •ntisfiU'i~> bem ao 
fim da eleiçiio aenilo por rne1o ele maior numero de 
cleitow... 

os ... s ...... ~IO Vu.J<:'IA,_ o maior numero subordi
nado ú legitimidade do mondnto. 

O•S~t. J .. oJNTIIO DE MnnoJ<ç.A.'- A compnr~ tom 
do ser feita entre moior ol. meuor nutnllro de eleitore• 
que reunios.oondi~o de legitimidade. {.Jl.,ilos apoiados.) 

< O projoeto l""ln "'e lei toro. cui 1'!!lação UllB "<>> ou
tro! e &m' relação nos candida.h:>s. > 

Nunca pudo cCIIUprehender com<> se pos~& dar esse 
fncto, porque me P.=uad~~ de que " com_m~dadc de 
cansa c os m.esmos•fin3 ponrto em (.."Qtnlt"'llnlca~o ncces
ss.r'n todos os eleitores que tivesset11 de conwm:r para 
a eleição (apoiadO<J), e ~ha'Y>\ que pelo nctual projecto 
so satisfazu. !\ essn necessidade quando se permittia aos 
eleitores vatar no• -respectivos collegios tnnn.icipae!>; 
pcrque <! preciso nio esqneoer s.quillo que jó. por >'II'Z~ 
5c disse, é noces•ario não esquecer '\"'e muitos ?<>• e~
tmes dei=á.õ, •e 63te syotonla contiliD:l-r, de = oat.s
fazer es!e preceito, visto como nem. oempre poderiio fazer 
Q!l 5acrüicios que dahl resultõio, (ll'uiJo• apoiador.) 

O s ... D.utr.u: ·- ~omQ tem acontecido. 
0 Sa. S•XP.UO Vu..~A:- En reconheço alguns de· 
tos ;w~.lei. 
Q s ... · JAC>=Ho I>E ME!<DO"""': - Ni<O era, ~to, 

commodos dos candido.tas qu.e o projO<t>o dCTi• 

19 
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~à:.r de preferê!.cla; porec~-m~ qne de preferene:s; 
devia. ~i<àr elo ~odo do· corpo eleitoral (apoiado•), 
!''\1'1' .'lue a elcl.s:'i<> pudes•e ter a ~na verdadéir& rJgm-
Ji~~· . . . 

Isto me fll% lembra~ que 11m outro nobre deputado 
pela. Bahia Q6mbatell especia\men~ os ~oll~gios oue 
elle ehamou <!e vinte eleitores. · · · ~ 

De---o obióervar a esse nobre dept:itado aue, pnrn que a 
sua. argnm<>nt.oção pnàes<S: te!" forçn, fo!-lhe neee-sario 
faze:r uma ~nvers:to, isto é, comb!lter s. e:s:cepyaioj qu:,ndo 
>6 devia ter combatido a regrso. A regra· é qne h~ja 
collcgios =unicipacs, nuuca com o menor numero do 
que o ile viDte eleitores, numero este que w póde ter 
lO:~ em poucos C.ruiO~ c em ruuíto poucos municipio.s, 
porque raro reró. aquelle que não reuna mo.is de vin
te eleitores. Póde, .; certo, pelo projecto haver um ou 
entro coUegio com menos de vinte eleitores, mas 5sto 
sómente qu:mdo entre o re~pectt,·o municipio e o que 
Ih~ .Ocar m:ê~ contigno meüi:u- uma di•tonci~ de trinta 
le~~; eircumstnnci~ ::r. que DO noss() pn.iz ~e n:io deve 
rletl<ar de attender pel~ f:tlto. de commnnic!lções. Só
mente casos tu.es a.utorl!:üo .os. collegios de -poucos el~i
tores; ln.M isto é muito raro~· (Jiuito)· upoiado.s.) 

Sr. presidente, esto. divis•o de collegios cleitoY:l.eS 
le,·ou os nobres deputados a peru; :!.tem que crlío d~das ao 
go,·eruo todas as facillcl.ld~s pau que pudes•e influir 
na.elaiçf:o. Senhores, para que este facto po;sa ter lu
gax é neceSS>lrio admittirmos ·que o governo está · dis
posto "abns:ir, e neste caso ningoem dil'i q_ue o sover
}10 niío tem roeio~ mttito m.als f4l.e-cis, muito menos sn
jeitos :i censurn de i:>fiuir ~obre cs pcquono• di~trictos 
do que ~obre os grandes (apoiado•) ; po"lne no pequeno 
itistrict<> não lhe é preá>o ir.f\uu em todo ello, p6dt 
escolher ns ,fl:c(;llezias <J.UC julgOU' baswnws par!l clniem
lbe a victorla. E n~o lhe f<!lt&rá. quem díi as in!onn:t
s•Vel; para isHt, quem lhe indique o• me:o• prornptos 
?ara conseguir e>se triumpbo. (Apoíador.) 

O Sn. C.o.sJlllr,o )f.\Pcn~m• : - -"' proxin:a p:!Ssnda 
c!eiçi[o protcst.1. contra iJ;so. 

O Sn. J.o.clnao DE ~!F.•vo~c.o. :- Opportu:no.mcntc 
hei de coll•iderar ene Rp:tno do 'nobre cloputa<1o. 

l'lll'Cco·me, poiF. que niío •o :. influencia do go,·erno 
~muito mnis dlrect:t, muitu miÚs cfli~oz, c cntrctnnto 
muito menoo •cn~ircl, no• pequeno• di>trictoi elo que 
nos gr!Uldo•, çomo ain•L• temo~ o pnndo inC()nwni<>ntc 
olc que o j::O\·amo pó<lc iufiuir c dci"~r ouc te\\• fld,·er
~nrioJI tl!.tnlxnn inOui;o }lJU'll que, com ô.: ml\le~ que 
~!c:i~r !,\l<!r• l'tt pol>!--1\ UL"""SculnJU dQ" tnr~lcs <!UC fizer. 
(,l1JOinJo•.j . • 

O Sn, C.o.••>~•M• ~r.o~~EIJU :- Tullo~ 11omc v<:o;o,-
\'Ordaclcirol J\•tdcto• •u<> a• ~m ... cnde ..: ía•eru as 
~j~J!ÇU!li. 

O ~n. J~ctuno l>E 1\I~~bO~ÇA: - Diz o :~.obro <1~pu
tado q~ o~ \'ercbdciros di> trlcto• •ilo o& collegioa. !\~o 
lit:luto nnim. 

St\ p~~idepte, DO!!- ~ollep;ios r!edde-E-C quando o ju1-
gumento é , ro:no ~ra 1tt~ aqui , :. sent~nça Jln~l, em 
que portaDto •c l~n~n.~n miio dos ultimes recursos paro. 
vencer, niio rGCU!Illdo dinnte ~e obstMulo algum; mas, 
qtla:ldo aillda restar a esperallça de que a eleição possa 
ter siJa feita em sentido mais fnvora\'CI em um outro 
cOlJegio , - r..enhum c.~nd ~dato quererá. ar.ro~tar a res
r-onsa.biliJ!ldc de ter eUe proprio infidetn:l:io a t:un 
elei~ão ; Detn os Eeus amigo!> o acompunhaiáti cnl "U:n:l 
trco mal cak:,ta<la. wroc<idadc. (Apúiad<> •• ) 

SeuhçreS, e~t..as cousldernções, que a m cu ver .sãc de 
5ilnples intuiçllo, t~-.n por ~i a ~pericnd:.L o o juizo Qe 
bomcns muito ab:lli~aiio~, -como fez \+er :".&. carcat"a. o 
mnit:i distincto cicput>.do pelo Rio de J nnciro, ex-mi
nístro do im~o qne. referer::don a lei d~_l855, apoion
dpo.•e lL:l opuitao do llnado ::.r. l'aul!l Son:ta, de glo
rio~a memorla. 

O "roj~ vni r..fiocnr as malorins loeaes, e àellC:>r 
deso.:nheeido~, c ponanto desatte~:tdidos, 001 aeo;,s mte
nsea.-Se ea procm:J>S•e de.<embaraçar-me apeJUU> de 
qbjec~. nada f'Od~~ ach3r ce IDelhor a oppôr aos 
que pE'JU!ão des~ lórma, do qne as palllvrru~ de nm il-
1ustre deputsao pela BahiA, que, pa:rn evitar circnmlo
quios. e sobretndo para fazer =a!:.ar ll importa.ncla. 
qce es•as pnla,ns de~ em e hlio .::e ter pcr:mte a oppo-

siçio, se o regitnento me pcnnittim!, eu diria que é o· 
illustrado Sr. Landulpho. Se preW>dem que o deputà
do·venh" á. CIW!Jlr& tratar de inte=oes locscs e n~o de 
gimles,.eu peço que me di~ IJ.Ullet< e3,;co negocios 1o
caes C"lro que tem de ~-er a camara? E' .is a<Eemble:IS 
pro'l'incines que incumbe tratar dos in.rtres•e& locats • 
p1·o~inci.tu&; nós aqui ll:iio àecret3mos ag estrada.s, os· 
reparo• d:ls matrizes, nem a canallsaÇ>ão dos rios, nem 
o calç~mento dru; !'llas.-1\{a.s ni:o ser~ esta a re•post:l 
que en de, por<)ue nem neste ponto eu tenho a for=a 
de concord= com o nobro depntado pelo. Bahia. · 

EU ~n!:o, ::;enho:es, que hu intcro.sscs loca.es, e ~obre ... 
tu.do proviwciae~, que' merecem c delem ter a protecÇ<;"io 
da. 2.Heinbléa geral. (Apoiado• .) O proprio aeto ad<licio· 
ll:ll, quando dei.xou que as a seembléas provinciaes pu
des•em exercer certas nttribuições e11mulativamente 
com n nssembl611 geral, est~tbelecec est.. doutrina; o. :ts
~embléa ger'u ~empre lhe deu Cft~ interpretação. E nós 
temos €.ises nu.:cilia~, d~do;; direct:l ou iDdirec~amente 
pelo. c•mot~a, já fazendo con=~<:ies para :reptt!os de roa
trize~., de \•arias loteria5 .,.que aqui têm ~ido votndas, já. 
co~lgn:omdo quan tias para. B.u~11:o dilE ptovlncia.st que 
o governo di !:tribue para certas ê i!cte:nninada.s obras .. 
(.4poiaàos.~ • · 

E nem, ~r- pre~idente, a doutrin!l. ~ontrarl~ poderin 
prevalecer no no"o paiz, porque a can~lisação de um 
rio, a simples franqnez.'l. da fn" na vegaç;<o, a. consttuc
ç~o ae um:t estrnd:l que puzessetn em communi~llÇio um 
grande centro de pradncçU:o coro mercados import~nte• , 
n::io F.Ó nngménttt.rii'lo a rique-zn. d~ resp3ctivn. pl"ovil!cio) 
como viri:.io <lllgYO$r:oar o pnt:imOllio cOlllmum. 

O Sn. LA"DtJLPna: -· Ma.s isto já. é qucst~o ge1·al 
C lluO local. Quondo CU fallo de CllD.alisação de rioo, ~ 
em Mfe-rencia a rios que communiciio vttria.s <::omnrcn~, 
mas que niio (Ou tendem com o intercs•c gcrnl. 

O Sn. J~cr~~Ho DF.liTI!:NOO~ÇA:- PcràUc-me o nobre 
deputado; ninua assim eu u7oo conheço no net~ addido
nal, que é o quo rege a. matcri~, nrtip;o nlgnm quem
hibn V. RS•embl~a gernJ. de d:tr auxilio•, me;:n:o r,ura 
obra:. mer,;;meute provindaes., c nté locae~. 

Entendo que púdo hn VCt' n" doutrina do na".:lre de
putndo nm grande incouvenier.tc. Stlpponha.-&e por 
exemplo o estnbelccimen:O de uma co!0nin. c:.n~ ni.o 
P<>"ll. medrar .em que •e D.bra urna estrada. 

O Sn. L.:sncLrno: -· O nobre doputo.do pemlitte um 
nparte no intcre !~c <ln di•eu••~o? 

O ~"· J.-c•:-<ruo D& llf~:.no~~:A : - Pci• 11ÚO: 

o~ LA.SDilLPUO :- y, iih .. : .. mo comprchenàlm 
bem. Eu nüo dlgo que " ns.o~mblén gcrnl niio po~"~ 
nbsnlucnmente conceder protecçiio a C<tn ou J!.quelln 
lDCa1idade qne preei•ar. Sei me•mo que . .,. n•&emblén 
dos droulo• tem conc.edí.J.o fo.vorcs n. nlguma. localida
des prediloctae, i'orém muito m~is os con~dcu " :l.S· 

•em bléo. d!lll rrovu.oci~•· 
O Sn. J•ciSTHODE fr.oDOSÇA.:~Bcm; o qncé cerro é 

ou c o ·~ne V. Ex. neo.b:1dc direré !clgumn con•otàifferente 
Jo que i á diS>e no •e:1 discur>o. c en ~on~ordo roois 
~om a •ua doutrina. de :~goro. do t;.u• ~em a doutrilla 
.de entno. Nem. eu dí:!sc qttc truia. suas r~vras como 
prova; ao contrí'l:rio declarei q_uc: as combatia., porque 
e>tott perouau;d? que, P""" melhor •e attender n Cóses 
inh2reHes, o projecto· ~ mnis conveniente, FOrque co!!
cordo com o illu•trndo deput:tdo ~or S. Paulo em que 
trcs deputados de uma locnlid~<lc cl:rriio mais forçn 
it<'l.uillo que •e opre, entar no inwre;sc dcll"'; <5 go~o 
c 3. ca.roara \'er:io a. opin.íip da...~ lo~nli:da.des mais ju~ti .. 
!loa.das do que •e tivessem por orgito &ni •6 deputodo. 
(Apoi<zd~•·) 

Nem se púde allegor que a eleiçao de tres <lep11taJos 
por um circulo prod~ o facto de vir slgum qtte niiu 
conheça ot inter""sea detEe çireulo. As nece<sidade~ de 
spoio na eleiçOO biio de collocnr o candidato na obriga
çiio de eetudar essoa intel'e$1!es, porque a. ati•siio mais 
digna que eu eonbêÇO é a. de vir aqui deíead•r di~
mente l)f mtare.Rll! e os direito• dllóJueUeo a qn<>m ""p<'de 
a honra de oueprMentv. (ApoÕIIdD>.) 

O Sa. ~IIEL.\ttDO H BJ.ITO! - Esta. opinillo nos 
!erve. 
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o·sn. JA.Cl!'IT~O DI< llfÉl<VO~Ç.I.'- Nil~ pen~ o nob;~ 
·deputado que nnto hs. a m<mor maraV!lliS. ~ creio que "'l 
-p6de di= qn a ost& opinião á da llll&Dimidad• da ea. . 
mlln .. (.Apoiad<>1. ) • . . 

Senhores, e:u nem· uclno destes i."\tel'C!sea "'!Uelles que 
· 'lté certo ponto &e póde dizer quo tociio aos indi'l'iduos, 
E ntendo pot: exemplo 'lue reclamar pela jllsdga que 
•• niio fez so ultimo dos cidadãos, rcdamar coutn uma 

.,·ioleucia feita a ~· direitos, é ti.m:1. mi.,.ilo ' muito 
digna do deputado. {Apo iadas.) · 

O 5~. LA.S»<'LPilo: .,... Isto é interesse ger~. 
O Sa: JACI:o<-ra.o "" Ml:'<l>ot<çA: -Esta opinião eu " 

tenho nilo só em · relt.çiio sos·hobit&niQS do districto 
que !lle conferia a honra de represe:ota-lo, m"" ao ul
tilllo cid.o.dão de qualquer ponto do lmperio. (Apoiad ... ) 

A fi•colhaçüo 6 mais fo.ci! no systema ele eleiçiio por 
districtos ~ingnlares , porque, nilo encontr:~ndo interes
ses colligados, ha mais liberdade na cam~ra, mais 
meios de. veri6c"r os vicios da eleiçilo, e portanto de 
corrigi-los. Desgraço.dsmente, Sr. prosldentc, o ! acto se 

.. e .. ca.rregou de .pro\':lr o contrario: no tempo dos inte
... , .... oolligados , por maio de urna.. ve:>: e por camar:t de 
:~mbas "-' opiniõco,fo:tl-10 :umulladas eleições de provin
c:i:lll Inteiras- Dos. conto e tantos di3trictos que actuol
mCL.te tem o Jmperio não f oi annolladn um~>. só eleiçio; 
niio é que lhe falt'lseem defeitos, n ilo : accusações sobre
tudo, desde a fraude mai• taroe o.té :i .violencia mais 
brutnl, não lhe !alt~·,uo.; entretanto ;1em umo. só foi 
linnull~da. D evo pois concluir que não criio sb inte
resecs col!ig<~dos, rena considernç3os do outrn ordem 

· que estorvavuo. 

O Sa. S.n<PAIO V'u..~:<": - ·Se nenhuma foi annull:~• a., é porque nenhuma. devia ~-lo. 

O SL JACit<TIIO DF. M~>~oo:<cA: - DC\·o cr;;.Jo, por
c:;,ne P""' mim, qunndo a c:unara tem' pronunciado n oun 
ultima p:ol ~VTn, sempre penso qne cllo. disso ~ moll1~r , 
Mas o que ê ccno é que os tneo inwrcao;cs collisados, 
como se diz, nUo e1torva\"ÜO n q u9 houvo~Q ti!cnhsação 
n:t eleiçüo, c a provn está. que as camnrna niio rccu..viio 
diante d~ respons:~bilidade de a.nnullar 11 aleiçüo de pro 
vincin~ intciraA. 

Sr. presidente, hoje oppnrcceu n mru~ grnvo do todn• 
as ncr.u•açõeo fcit.\ a ao projecto dn reforma. E' un"' lçi 

- d~ ogitnçiio, disse o nobre deputado poh llnilia! Se
nhor~•. parcola- mo quo, quando o• combntont011 tinMo 
de in,·cstir uns c~ntrn os outro" dtroctnmcuto, qunn1l() 
n dorrotn ou o triumpho tinhn J.u aor dcoiJ!do llOr ollu•, 
nnturaln•cnt c .!o da l1uvor mais ooc...,Uçcmonto n!l lutn; 
o que niio JlO>IKl compn:hondor ~ 'l""· qu•Uldo a <lO<:i>i•o 
do repto não .; iinal n~sto ou a<>qucllo ponto, •••o• ou 
oque!W eombntcntcs 'lUciriio to!Illlr 11 rcspon>abiliJndc 
do um juizo um ultim:l inot•ncia. 

Nilo tcl por coniOquoncia como q11.1lificnr·sc este 
projccto lei de ugltnçuo: :tntcs, ao é J_:rudontc lllío dc3-
pre:..r npprebcnslle•, pnl'ClCo-rr.e quo hu mol~. qne recciar 
ao. combntc~ aingulan:s etn que siio ~trmas "calumnin, 
n diffnm!IÇão1 n intriga por todns ns fôrmas que n ma-
li~iJaclc pó<to invent:u:. . 

Senhores, no p:J.<SO qne o ~ue tenho dito ji tem_ sido 
d=onst:rMo, c muito m~lhor, por outros oradores que 
me preroàôriio, diz n DObre oppo•lç'o qne a maioria 
<tUArd.v. ctJ.eubdo ~ileDcio. A este r~s~ito só posso dar-

• J:he uma ~posu:-A' minoria convem qne >e gaste 
umpo; 11 mun, membro dlt maioria, convem que o 
tempo se apro,'aite. Eu, portanto, anteS <1,uero ~rreg~r 
com " llCcw;açüo de guardar um silencio cl'.lc;;lado, 
que :iliás pôde ser cnlcu!sçlo nos legitimes intnesses do 
paiz (apoiado$), do> qúe sujeitar-me i oril:iiio de ter 
cston·ado "' l'assngcm de leis importmte•. (lluito lmn.) 

Chego fin almente :!. àemonstrnç;Gdoo dous.pontos que 
indiquei uo comoço do mcn di.'lCUr'lQ. · 

I>i..e en : A lei de 1855 deixou aubslstente um ele
mento q_ue muita& ve~ impede que o pensamento qu~,. 
dictou touha wna realiuçiio legitima. A camua natura.l
mcnt<!'previo logo quo e11 falia v& da probibiçio que elln 
(Ontinl)a .. guni'dnr do allgmentó aa repre!elltaçiio elei-
toral.' _ · 
· Senhores, a lei .3~ 1846 tinha. posto prudentemente um 
cravo :. rods dAs •wnli6~, pot:qne em algo= fre
~cti:ls do Imperio cll!t.s m,.ltiplicu\'Üo anutlillme:ntc ns 
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sn~ evolu\'ÕC•. c!ú1m mo<lo ~ prodigioso que, a crol'
ae na euclidão de .•!18• est&tistkas, .e o pbenoineno _se 
repl'Odtu.io&e ...,_ todila ao Í'tllguez.iu do lmperlo, dentro 
de .Jl011CO :teu'P" _to&. " grande e \' toSta .•upcilic~. do 
pa.z estano ·occupads por ums popu.~o nacional mo
rali&:lds, util, prestí:nosa, ·porque rewiiris. todos os nt
tnôutoe que a lei c:üge ~o excrcicio dos maia im· 
portantes direitos do cidndiio. . , . · 

Emqu3nto -~~_ém isto se da vil Olll Olrtas fregu.ezi!ls, 
outras, naquewis ero que a lei ere o.lnda. um escrupulo 
c a suu obsen':&!lda re_pntads. nm d.e.1"er~ fot'i:i:O cautelo
sas a ponto do ficarem mnito prejudicadas na sua re
presentnç.ão. Accrescc a ino que depois d osss prohibiyi:io 
tôm de<:orrido dQ:te =nos, e que em tüo longo espnço de 
tempo nüo era p?~>ivcl que cer..ss f reguezias niio li<cs
:o)m augtnentado de populaçiio, c outras diminuído 
deUa. Entreto.nto, constrvondo todiLS oscu ontigo corpo 
eleitoral, succedc que s rep~cntaçiio em alguns Cis
trictos Ili'io .! ignal, e a m:noria real póde ser e é \'eD
cidn pela maiori:l oflicinl. 

Sr.nhores, eu tenho o habito, chamo.i-lb~ . ;mborn 
um "'efr;,ito, ele es:tudnr nlei que existe ou a lei que se 
projceta nos effeitos que oll<l. <enh" ~rodut.ido ou pous 
produzir, nR appliençüo que tenhn ti<>O ou posõ:J. ter "" , 
minha proçincill, porq_u e si~o a. regra de que, 59 um~ 
lei puder ser hon para o ""to do ln:perio, mas .c für 
mi, em minha opiniüo, para a l'rovlncin do P.io Grande, 
voto contr:l. 

Procedendo :~ssim, n:io sú penso que procedo bci:l , 
como procedo constitucion:llmente, porque, qnnndo ::. 
constituiçiio ecc:u-regon ás provincias do mandar 2ens 
repre!llntantcs para o p1U'lamento, foi pal'IL que estes 
pude .. em vir munid"" das competente• info=açiles, e 
h abilitar com ellas <lquellc' quo t~•n de decidir do 
de~tino dn na~iio. (M~ito bem.) Eota f~cto de <J.Ue í:illei 
m c t= sido demoa3trado pcl:t e:tperien>:i:. ; mas_ creio 
que podio. eom receio pecli.r o ~e•~omuuho de divcrns 
provinci"' cnde nnturulmcntc phenomcnoa semelhante> 
~o ei!m dailo on &o podem d~r. 

Vê-•c poi• que ~ projccto, t endo nugmentndo o 
numero dos clcitnrcs d:1• p:.rochins, ~ t o!'I!Mdo mais 
numer011o o corpo olcito~nl peln incorpora~ d'>s d is
trictos, f :u: eom qne o cnodidato e:rprimA melhor 
a opiniilo do aaa. provincio., '(lOtquo, descng:me:no
llo>, nó• niio ~dcl%10• ocr .c:não os ropn:senh.!lte3 dns 
['•"vinci«•; I!Otul ••mo•quinh<l.·lo quoror que o depntcdo 
ni\o levo ~ •ua n1iosüo ulóm dns rain• do que oe chnm" 
aou dl•trlcto. (Apoioáo•. ) 

llfn• n lei do 1855, dis110 on, creon tambem nm outro. 
obmcu~o quo compclle em eerto• cuos, quo níío •ã~ 
rnrol, a quo o nen•nrucnto quo Cl dietou •eja. de>no.
turaclo. Prcsontê·•c bom 'iUO quero fallnr d~~o maiorin 
ahJOlutn quo foi oxigi:ln como condiçõio indi•Jll"l~vel 
da. oloição. Slsuhor~o, 11 necossidndc d:1 ma.iona nbso
llltiL, que poreein ~e•tlnada a sor a. exprcseuo _lil:ü.s pu~a 
da ~crdada da .clatçüo, ll.s -vczeo é ~ cnuu unte~ do t n · 
umpho da. minori11: as hypotbescs ,;;.., !aceis dP. fi~r!U'-

Supponclo (\Ue tonhão concorrido quatro csndidatos 
ao lugnr de doputnào; só dous destas, os mais .-~tndo•, , 
podem entr.u: no tcrcoiro ~tini o~ portsn:.O, qasnd? 
o escrutínio dcci$ivo tiver de proelrunar o •eneedor, os 
eleitores quo votiriio nos co.ndid:J.to• qu.e j :i estão !õrn 
à3. conc:utrencia silo obrigados n e!CO~er entre do~, 
dos qua"s blvez não quizesscm nenhum. Isto, como Ji 
di~sc um illustre deputado pels.l3:1hia, é' nma vm:d.~
deira violonei:~, porque n üo w pôde obrigar a ~OllSClen
cia "pron:weinr- se de um moiio differen~e de •n:1 con
vi<'S'"io, on entiio es.esclcitore.. vêm-se olmgad51s a aban
dorutr n eleil'oo, nio tom=do par:.e no tercetro escru
tinio e per eoto mo® faciliG.ó o txiu:mpho dn.!Dinori3. 

. E :.mda. niio ~ es~ ci ultüDo inéon-.cn•ente. O ealcalo 
politico muitas vezea soonseU...d. o.. e&CO~ do pei~r 
iios doa• porque se entenllc que um canclillato m:us 
forte ser'A mais to:nim no futuro comba.te, c par ino 
pcefero-'o n.quello do quem &e ~~~~u mencs, a des:e modo 
lllleccssidade dl) maioria absoluta traz para • =em 
elcs.ctameAte o men01 hnuiliw.do de todo1 os quo con
oorró!r:io. . 

O Sa. Mn~o CuPOS: - É Dle&·h~heac. 
· O Si.. JAcn<no oc ME><I>O:<ç..: -li~~ qac se 

póde du com a mnior· !aciliJ.ade. · · 
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}'srecia-me <jUI! <!ilt.es dous defeitos C3tJÍI.aeS da lei 
er® 1:46tant.es '(>8l'" aconselhar " sua revtsi'io. Qu:wto 
á o~rtunidade pua o fazer, ja mostrei que llllo ~ mal 
esc:olhlda, porque nunca se deve perder a oecasião de 
ia.zer o bem. 

~nd.a m~is me ""--St:J.ria a dizer, oe bem que outnls 
objec~ tt-n~ o.ppa.re.:ido por po.rte da :ncbre O)',PO~Í\':io, 

· :porç,ne eE!!Is jé têm sido J;<r~te comb:.tldo.s pelos 
1l!ustrados membros da maton& que tí?.ol !aUado sobre o 
Pl'<lieoto oom tanto. proficiencia. 

Mas o. pt'O)lOSito da morma eleitoral appareceu ·nm 
artigo additi~o que prohibia aos deputados acelUU'em 
~s e det=iDados' empregos. Eu ,·J;>tei contra eote 
artigo, e vou dar a.s razões do meu voto. Fclizmente a 

· camara ~e qne nüo defendo nm interesse que -me di~ 
respeito; rnstento um d~ito garantido pela covst1-
tu.içiio, do quol niío me pretendO apr<>-reit=. A me<lida 
tem o sot: l.ndo fo.scin:ulor, m ... ~ p6de •atiofue< os l' 
lousaveis de>ignios de "'us illm;trts o.utores, porque é 
iuefficu, ~defectiva, eontrailictofia, e contém not:r.vcl \ 
meonven>eneia. 

E' inefli<= , po~llC preroppõe :1 p:>SSibilidade ilc h::- I 
"eN!M go>vemos qne comprem e cepat'ldos q'\lC ~ •·en- ~ 
dio, e nc.te ca..<O os empregos exeeptuados, os cham.o.dos '! 
de confianÇA politiea, j)oder:io rer con<cttidas em moe- :. 

. d;> ; os ~ofrc-s _do go-:erno llÕio fica.riü exha.nttos, porquo 
:unda la ~esti\o os t\tulos , as eond<Jeoraçõe , as apo- ., .. 
'l<lntMOrtas , e, pnra n:ula oc:culta't -~os do mei1 P"~"
'm•nto , até o proprio diploma de dcpu_tado, porqae 11lll 
~vemo que JJão recuar diante de abuso :ilgwn p<>de 

··\'lolllr as urnas corno •iola o pudor publico. (Jfuifo 
btm. ) 

Senhores, SC C~ ta d~posiclio ni0 fos~e ineliicaz 1 seri3. 
defectiva, porque deixou íóra, não incluio na. excenão 
empregos qne estMilo em ideutico caso. A<> passo que 
eJe,·a á CJlte~ria de empregos pollt:ico>, e portn:nto C,a 
,'Onfia.uça m>uiõteri.U, empregos que nunca o íorlio c 
>iem c:<>n~âm que o sepo, tir:. a categoria ele emJlre· 
:;os poüticos a outros qne sempre o f orao· e uem po(!ero 
•leb:a~ de o ser' eomo por exemplo os de cbe!e ue pollci8.. 
E' isto uma· falta e ao mesmo tempo nma cootradlcçiio. 

Mas eu disse tam bem que contiil.h:t uma nota~! i.n
convenienciA. E ste. inwnvcniencia, a. meu ver. e$tl na 
claasilicaç:"io de emprego! politieos da<ll>. :ioo dittctore& 
:;e.ya.es do thesolU'.). Esses omprega.ios, com o r e•pecti
"0 m.i.uistro, con.•tit'lem ttm tn"buual do paiz quo: tem 
~le vf!t em negocios do maior interC$se, da: mniott im
partancla )>111'4 os C'lnt:!'Íbuinte>, e cJDt TOto dcl iber:t · 
tivo. Con•·en.ei-o hoje em trlbunnl politico, e IU'OIUI!tõa 
131.-tt tereis d e que!ur-vos de qtte •uns .icci.Uc& •e ~c
.e:>tel>1 do caracter a,uo lh"" imprimiste•. 

'o S11. Pt:no :ne CA:.rro<:- E!<!u~·•o de~te> piU':~ 
\e let::~bruem elO! pob!:eS bi~o& c c.rcebapos. 

! 

I 

O Sll. J.oct.'<'fao DJ: Mr.!ll>\l:tçA. : - Sr. }>tet>idontc," 
•1i!cu~•ilo dc.te a.rtigo udditivo poolio. e deve ••r mn.i~ 
ampla ; miiJ' eu o nilo íiU'ci porque me faltlio habilitA· 
çüe•, e nilo de~e;o abuoar da: podcnci.'\ da ca=a. 

T•h':z n~o fa.tcqucm Hijl['raoqueeu :Jiio me animo 
a Jlrecneher. 

Sr. presidl!llte, t~Jlho h-cedido 'C\,tlito a bor<~. e."ll que 
•leria ocenpar ~ attençt:o da C'a.ma...-.oa, cll.s. m'o perdOe : 
-.:ou tet'n\Í.rlar. · 

);'üo tenho nzões para ~nclxo.:r-me do a.c:tual •y•
tetn& eleitota1. Tudo qu:>:nto '"" homem politíeo p<>de 
•l eva em gr:~tidãc o etn e~tima, en o devo Bl.>!l: generol"OS 
amj~ que em Wlla eleiçi.o gerul ~ em duas eleiçõc:! 
provmc~ têm defecài.ào ~t minba C1Uldidatl:Lrll com a 
roaior dedicaçtio c lealàz.de. 

Niio sei ~ o novo svstem2 podecá. a.nroveit(Ll'·me 011 
ter:i. de ml! ...r ll"'iualcbl; n.ão me len•\;ro di•to, de
elJrro-o i. Cl<n:anL <:Oa:t :oda o. •incerldade. Mas o que 
>4i4 que,qusudo tr. .protec'l':o de algum, cuja legitima 
inlltte:ocia aliás =onheço, cnt= oom o •eu pOO<?rO>O 
eonting<:t?.te retUiido ao de outra. i.nfluenoias que C$l.ejilo 
no me'IDÕ ~o pan eleger um deputado, eHt>. ~onibms
çõo ~ .em dtn'idauma ex~re!..Uo Dutisgennina da CE
tilll~& l!'lbãca,t estaé aque cngrl!lld~~ e di imp<lfWleia 
an cleputaclo. O qae ~ei é que por esta.~ raz.<>e& a~ 
jl1'0\'illci&A podtm cdc~eme.colhetmclhor ,4<l5 tM'<Ili.~o
tot,-a. ft*1l mAL• &inceTO• de.~jO!I,>iioquaopronnri.lãr> 
J>.io-~nde do ~ul 5e fora ou ..Ir no grande ~ontelhod~ 

DIIÇÜO pela voz dos ruais dignos e dOI' mais illustn.dos de · 
seus Jilho.~.I(!Vunuro•ru apoiad<>s; .n«it<> bom, muito bom.) 

(O ol'U.dor é {e!ü;itado por muitos Srs. dlp.Ua~ ) 
A diseUESiio tiea adiada pela hora.. 
O Sr. COlido de Baependy entra no s&L!o, e toma s . 

cadcira da. prel!idencia.. 

SEGU~"DA PARTE DA ORDE!Il DO DIA.. 

. Contilllia a z- di~ss~o do arl 2' da prot>Osli do· 
(lr~~to na parte relativa á. des~ dO mwisi.erio .. 
do i!nperio, com ss emend.as· apoi&JM. 

Acha-r-e preli<l!lte o Sr. minist-ro respccr.i•o· 
V~m;. mesa, .;w Iid~ e aJ>Oi.'ldn•, ns ~eguiutes emen--

das, que eetriio conjuue~mente em diseusho : . 
• Ao ~ 25 ncc:resrente-sc: :... Sendo 20:0008 para at1-
~ " f:~Ctnrn. da esu~da <leuom~dll. Bom-Jardim, 
CI>trl\ a cl.o l'reoidente Pedre\r:. e a cidade <le S. Joiio · 
d~ El-Rei; e lOO:OOOS fara melhOtt<Ulelltos da estnda. 
que eommn.nica a III(!$IJl!l. cidade co1:1 a provincia de 
Goyii2..-Ch4gll• de .Cndrade. - ·Ot;rilw. -T<>c<rrC4 de · 
Yello.- Roclta. Franco. - Paula. Fon .. ca • -Cru~ Jla
ehado. • 

• Ao § 51 do ~rt .• 2': - Fícn:ndo de•ile j! em vigor · 
n disposição dA lei do orçmr.euto de um dos IUlllOS ante
riorc• , relativa :l. construeçiío de um novo edificio paTa · 
:1 facaldade de direito do Recife.- A. de Olictira. • 

• An !S 26 ' - Accrescllte-•e 4.008 para a.npen
tnr •• os ordonc.dos do, cm9regados da adminiotr.a~ 
dDo ~~n;>ios da pro,·incia d~ Sergi!!•• E::ndo 200S para 
o ac!=•tro.dor, 1008 pnr:J. o ajuiliillte oont sdo::, e lOOS .. 
para o :m>llllucnse.- J. Bapt<>ta ![,.,,l!iro. -Barro. 
Pimentel. • 

O s,,. . V111t.<To rcqncr o en~errnmento da di&Cttseüo1 . 
e é upprovndo. · 

Procede-se <'• ..-otn~iío, e é approv:ldo o lll'ligo com 
·o& te!pecti\·os pnragrnpbos, 'bem como as emen!ll\5 im-
prC!~~~S da commi>lãl>. · 

Todas as mais emeodu !oriio ~jeit.Mas. 
O Sa. Pnt~111!;)1'f2 : -Está. conclnlda a votaçiio do 

orçamento ~a despc1a do mi.nioteric do imperio. 
O SI\. CASI>IDo ,lf>:.'<J>I!s (pela ordem) diz que, nchan

do-!c n 11 onlcm do dia nm parocer sobre elciçõe• de du~s 
fre~ezins do circula que o olcgi!U, nilo tem sido dís
r nt•do, 0.peu1r de~ '\t1nteri~ conoideracb urgente pelo 
regün.nto por e:ttua dM duD.s importantes medidu de · 
quo a es.rnara. ae tem oe<>upedo; JDIU ~do-se j4 \'OtJido 
o orrnmen~ do itnperio, e •ido encctrtda 11 s· cll>~<:Uaoilo 
dn reforma eleitor:il Illl primeira parte da onem elo dia. 
julgn nüo >er de~:.rruoa.io o ped1do que faz QO Sr. pre
sidente, pnra <tOe consulte ll amara so coneecle urgen- . 
cin parA se cllientlr durante a ~e~sã~ d9 hoje e5ae pa~e- · 
cer , est4.ndo esgotada.:. regullda pa!'te da ordélll do clia. 

A ca=arot approva a liJ'gencia. 
O Stt. PnEStDll.N'I'J.: ·di% que ni'o estava nn cadeira. na . 

cess:'<O anterior qlllllldo se •·ctou. o reqnerillle11tn ele . 
ur~cia do ST. Barros Pimentel, para que •e à~ 
Jlt.ra a ol'<lem do db a 3• discuss~o do projecto i:lc :re
iorrna cleitorn1, " pois niio sabe •« essa urgencia foi no 
<entido de preferir-Sé esta materi:t a qualquer ontra •c · 
em toda A "'' '~:Io, corno, depois de ha•-er dado ., ordem 
ao <ti& de hoje, on•ira a alguns ~TS. deputado&; qu.e em 
tempo opportuno conl!:llt.vti. a cams.ra como lhe cumpre 
proec@r no. d~~ign:><;io J~~o o~em do dia •esuinte, i.,to . 
é1 fi! & ur~ncia 'l'ct:J.da par:t a dis~ da. refor:na . 
tlcitonl pretere "dos r.quei'Ílllcntos qne ne.ae dia de.-e 
ter lug:1r. Poreoqn:lllto consulta a c=ara Ae conce<le 
a urgencia pedld.s pelo Sr. dqn>wio Candl<lo lJCD<Mo. 

0 SJt. M..uns•o c ... ros {pell> or.mn) : -.A qucttiio . 
em q,ue v. ·E1. toe011me l!ll~ uma ll~ra ob.<er· 
VlçMG. , 

A dlAposiçiio do regi111cnto qtte desTina o dia de sal). 
h3do para a <fucusNio de J'8<l,n.erimeatos pveoe-me qb6 • 
,; wna ordem ào di!l con•t.ante Jli'Z'& ~~ dia. Ba n-
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que:rimentos crn discua~ilo e reqnerimen.too de milita 
importa.nci!l. Se V. Ex. e<msultà a eam:~n, h& de me 
permit tir f1Ue ihe di ga que ~t.era o >~gimonto. V. E::.. 
deve marea.r ,. ordem do dla como · ent@der; é isto 
de 811" attn"bnição, é de su:t ' obri~o. Se V. Ex. 
qlll:zer fAvo-~ a cxclulío desses requerlmeutus, m11r0a 
WDo. 2• parte da. O..dem do d ia, ai~ deputaC:o da 
maioria ia>; o que já :;o tem Mt.J, pede urgeneia, e 
os reqnerimentos llilo se discutem. 

·Podiria, pois, a V. E:t. que ui<o 9-dmittisse este s'l"s
tema, porque é violar o regimento da casa, que aliás 
:re3trin~o o direit!> dos :requerimenws, qlte é um dos 
meios ae diseussâ<.> que ha. no nosso parlamento diversa
mente de ont:ros parlsmento•, põrqu;, no nosoo nuu se 
~anhece o direito das moções. . 

O regimento procedeu com sabedoria m=~~ndo um 
<lia para adiliC1IJ!siio ~e roqueriment<Js; mas a desi~çiio 
<le duas ordens do dia para os sabba.dos é uma v1olaçiio 
perfeita d o.se arti~o do regimento, }rn'qne não hu. de 
faltar uma urgenc1a ministerial. . 

Assim, eu~ a _Y. Ex. qnenão=.snltea camarn. 
V. Ex., pennitta-me que lhe diga, foge da resp<Jnsabi
lidade que tem· sobre n cadeira se tal fi%er, tllns a 
honn da cadeira :<al~, oomo tem ,·a)ido para V.~., 
a r esponsabilid_ade qu& "tru:Protesto contra est& con-
sulta, porqne, se passar estepre<~eute, c.winoriaDiio 
tem a e>péror da. u:uüo:ia •eniio a justiçu da pareia
lidMe <jue 86 n~sidades e pai.xões n as nO!Sas pc>Ei
çõe5nest& casa nos düo, ainda qnando nas ms.is puras 
inteações, que pre>nmo todos aqui t""', oomo devem. 

O SL PusmEliT!l : - O S... depub.do sa"be hem qne 
n03 sabbados não se devo discutir entra materia em- · 
quanto houTCrem requerimento• a di!cuttr; rans o re · 
gimento aocreM:enta":- salvo se a camara resolve>; o 
contrario-.Eispo':'lue terei de consultar a =ara sobra 
a intelligenci& que. se dc1•e dar á · urgencia approndo. 
hoilten;I .... 

O Sa. llúan:<ll<> Cu•os : - E a casa. viola o re-
gimento. ' 

O Sa. Pat:SIDE:n'E : - •••• on procederei como enten
der á vista do que constar d• acb da Gessii:o. 

0 S11.. :MU'l"I"HO "ÜUPO>:-'- Sim i senhor: se CQD!Ill
ta o. casa, ~ esta pequena lllinoria inteiraDiente oi. dis
pos!yiio da 111aioria. 

O Sa. Dr.u Y1i:a .. (pela ordem) • -Eu uiio entendi 
bem !e V. Ex. deu a1gw= decisiio. · 

O Sa. 1-uiiDI:'rE: - Niio, ~enhor; disse que consul · 
~aria a =ara sohre a intelligencia que &e devia dar á 
~ela awrovadlo. h<~:~tem, quando oceupava os ta ca.
dr:u-a. o digno Sr. ' 'ice-presidente, ou que procederia 
como entendesse li. vi~ ta do que constaaae ela neta do 
seu iio. 
: O Sa. DIAS V <ElaA:- Os termo,· !orüo J>UI. qne o 
rclorm:~. cleit<>ral pnfcrisse a qualquer outra. discUS!iío. 

O !::11. !-fuiTIP<IIo CAliPOS ·- Nnquelle dla.· 
.. O Sa. D1.u Vu:l&A : - ~lio; o reqnerimeuto foi pala 

que, entrando e:n diseussii.o 11. reforrua eleitoral, !os;e 
cll& discutida com preferencie. a qualquer ou:ro a.-
eampto. .. . 

O Sa M..an!fao CAliPos: - Deieuda os seus direitos 
~:fUturo, qne val= maia qne os de presente, que &io 
muito trall~l<>rios. . 
· ·.0 S.. DIAI -VIEla• : - Aguardo pois "·decisão de 
V. Ex. 

O SR. PaumENn:- Por' ora rião oomo ·decisão al
gmr;a; se a camua :llilo se p_ronunciar.~ semelhante 
respeito, procederei como entcnaer. 
. o s .... llillTJl!(BO c .... ro.:- Muito bem. 

O S11. Duo· VIEJu-0 nobre a.ntor do req~eriÜJenoo 
'~Cha-oe na casa; eUt póde dixer qual foi a suá i:>~o. 

O Sa. lüanl<ao CADOS: ·_; Elle é, mUito suspeito 
}'N'i\mim. . 

O S... Dus \·nmu. : -EUÚÜil, eo. reque;ro a V. E :.:. 
'1'110 eon~Ulte a camara; qull- ee tome. uma decisão. 
. o·s ... F'III:S~n: ,- - You_ manda:r examinar o que 

I 

I 
! 
I· 

1. 

coDSW da &e:t.l>, e amanhia a e:.mua decidirá a qlleS-
. tio COll>O.IDtlhor-enteDder. . . · . 

O Sit. D.\.,.,.AS . -MIIllonobTellutor<lo~ueriment.:>
esti ~""'tel rMe diur o sentido em 'i'~>o teqnereu a 
urgenct&. 

o· Sn. Ma'rt:<llO CuMt~: - R~euso a inf<mn~o
descle ji, não tenho fé uella neste ponto_. 

O Sa. D:As V JEIU :-Neote éaso, pnra.ont.ar delcm-
6"" e maior demora, :requeiro que V.-Ex. prop<;~Pha llr
geneio. para a;er tratada em amb:~s as partes da ordem 
do dia de amanhiia alei eleitoraL . 

o· Sn. p.,:8J~EIIT&.Consulta .. C&m"-1'4 eobre es!e DOVO. 
requerimento, e l' c:un:.ra o approva. · 

E ntTa em discusslto o parecer dB eommi>SÜO de eon
stituiçiio e poderes relatha 6.s eleições das fregueziw; 
de Santa :Rita d,. villa. do Cod6 e <ie No .. a Senhora· de 
Na21!""th da Tresidella,da cidade do"C:Wu, pertcll0611-
t& u.o s· cllstricto eleitoral da promtcie. do ltfannhiío.: 

- O Sr. ldarÚnboCampos:-s~. presidente, éu niio· 
me l evanto P"Cpriamente p au impuguar as conclusões 
co pa=er ela comlllissiio, mos p= pedir"eoclarecime:~.
tos que me habilitem a votar com conhecimento de
eaus!!., viSto que eu ignor;lva que ,este p= estivesse-
ne. ordem·do dia. · · 

Desejo que &O m e diga que nnllidodes honve nesM. 
clcição, cÍljo jnlgamento foi demor!ldo por ospayo de 
quatro aJlllOS : c.ertnme:nte houve para i•so Jllotiyo muito 
poderoso, c é disto qtre desejo !leu inteirado para saber· 
como .dcverci votar: · 

P eço, portanto, que me habilite para votar quem d o 
objecto tirer os preciso• conhécimento$ que . me fal~ 
ab!oluta.mente. · 

o Silo e ... "fDl;IO l\It:l>'l>ES:- Laia o parecer. 
O Sa. M .. ..,.,,..o CA.XPos: -Se me dá este conselho, 

éu o Ioo·: m~, como sinr.o-roe incorrunodado, pe\'o 
lieen~ para: o ler sentado. (O oraclcr "RJ"-''•) 

Vozzs : - Leia alto, 
o s ... 3[.<UIIfDO c .. ~:-Estou doente da go.rg:m

ta, niío pos<o ler . alto. ( Pawa emgiHliiiO o orador u_ o 
paree<r.) Sr. pr<lSidcnte, ni!o quero o.bruu da attenç:oo 
da =aro. nem da bondade de V . E"·- o·-pare= é· 
tZ.o oxtl)nro que n iio é possivcll~-lo &~;ora todo. Espero 
que os :110bres deputado6 me esclareceráõ melhor que o 
trabalho da commissiio. 

O Sr. Candldo :Uenoiles:- Sr: presidentll, não 
aei ,q-&e e::.pUcaç~ à~ ao :Dobre deputado a ;resPeito do 
objecto doàte pllrecer; .; preciso qne dctermUle Q:i P'):l
toa en. que lhe silo necessarios · esclareeimentos lt.iim do 
que se lli~ .satisfaça. • · 

O Sa. WDtrt.PilO : -Deseja-se saber qU31 dos dons 
llvro& é o verdaileiN. ·. 

O Sa. C.a.lUilll<> l\:fJ:!<III:9 : - O .-erdo.óeiro : é Ó que a 
comnnosão appTOva, pois íoi o unico qliO .., 3pl'l'senton· 
no Mllegio· de Caxias..... · . . 

'O Sn. Stllru CAÁ~EJRO :-O Sr. Fruco.de Almet·· 
· de. pedia a p :iliÚ il p!lfa·.iis-:utir este asSUI~~pl<>. 

O 811. :1'4Aanl<no C.UPos: - Falle da .assignatura . 
b lsa de FrancisCo Alexandre. · · 

O Sa. CA~~IIIDO:MEI<DEIA:- Á. c!im;,;~ en.mt.ou. 
todos os documentns; ii as r azões· que .e. ·ap:resentã.rio 
J>ró e eontra," de cada =- dao el~í~ 'dn f::elit"'~ . do 
CO~ó. C.::!1'o hei de l'restar e:<plieaçõeo, se n~o _ ... . '?" 
pónw• a. te!peito doa quees deu. da-los! . Qllettuo pcll.S 
os noõ~ d~ determlnu . as. duudas que~· e 
eu defenden1 o tn.balho da =u:!:o em rela.,.a . a 
ella~ . , : . 

· <caan~ a essa -firma, a áe ~cuoo.Aleundre Pi
nhtim. o qne ha c:omta ao_ e~_qae ~: 
dOCIIl!lelltos m.tentM :~~a caaa.. Mas 11 f!lhi"""" . 
assi_gllstura, · como observa a ·eomlni!•iío, em uada 111-
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flue. sobre a questão da eleição,- pois se achava na re• 
presentação que veio contra a mesma eleição que a 
con:tmissão approva. . . . . . 

Por isso a commissão nãd deu jmportancia a esse m ~ 
cidente, de que absolutamente nãp .depende a validade 
ou a nullidnde de qualquer das eleições da freguezia de 
Santa Rita do"Cod6, sobre que a· camal'a tem . de re · 
solver. 

O Sn. LANDULPHO . - ·Mas como se ha de conhecer 
quaL é o livro verdadeiro? · 
o Sll. CANDIDOMENDES: '-Pelo exame .dos doéu

mentos que forfio apresentados pró e contra .taes elef
ções. E' o·que. a commi.ssão·fez, e por conseguinte deu. 
'O parecer que ahi se acha, e que me parece digno da 
.approvaçüo da camara. ' . · 

E' pois preciso que se declare que factos carecem de 
·explicações. Apresentem-os, e eu immediatamente 
prestarei quaesquer informações que de mim eXIJliO os 
'nobres deputados que pareeem impugnar o parecer. 

O Sr.lU:u~hiho Ca1npos :-Sr. presidente, o hon
rado deputado pelo Amazonas acaba de informar a c a
mara qúe um nobre deputado que esti ausente se acha 
habilitado para discutir esta eleição. 

O Sn. SERRA CAal'iErno : - Elle o dis~e. 
·o Sa. MARTINHo CA~tPos:- Parec~, pois, que o no

bre deputado pelo Maranlüio é interessado em que oota ' 
discussão não se encerre desde já. 

O Sn. CANDIDO MEND.ES:- Não digo que se encert'e 
·ou se deixe de eneerrar. · 

O Sn. MART!Nii:o ÜAMPPS: - Não estou habilitado 
para votar com conhecimento de causa, pela rapida lei
tura que fiz. A approvação ou rejeição deste pare.cer n1io 
nffecta a eleição do nobre deputado, e,.;portanto, é mais 
uma razúo para que seja discutid~ sem pressa. 

O Sn. CANDTDO MEl'iDES : -Ainda que affectassé, 
110dia discutir. • 

O Sn. MAnTINHO ÜA>Il'OS:- Se affectasse 'não er'a 
mais precisoexame algum, porque a eleiç\io do nobre 
deputado: já está approvada. 'Mas, não.affectando, que 
necessidade ha de approvação no fim da legislatm·a, 
·quando esses eleitores para nada· mais servem? · 

VozEs: - E para a formação da mesa ? 
. o ' Sn. MARTI!HIO CAMPOS: E' mais urna razão para 
ficar este negocio no estado em que se acha. (Oh ! oh !) 

O Sn. CAND!Do MEJSDES:- Admira que o nobre de
putado diga isto. 

O R a. MARTIJSBO C urros: -Não tem elles substi
tutos legaes ? E' hypothese que se acha prevista pela 
nossa legislação. . 
. ~recisa-se, portanto, 'de exame para votar-se sobre 
esta questão. Se o nobre ex-presidente do Maranhão, que · 
presiaio a essa 'eleição .... 

O Sa. Cnuz MACHADO: -·Eu presiJi a eleição? 

Ó Sa. M,UtTINHO ÜAniPOS:- Quero dizer que preõidia 
a 'provincia quando téve lugar essa eleição. Se o nobre ex
presidente nos désse informações, fica1·iamos um p~uco 
mais habilitados; mas sem esclarecimentos alguns não é 
possível votar a favor ou pontra o parecer da commissão. 

O Sr. Cruz illaeba{!o :-Sr. presidente, para sa
tisfazer ao nobre deputado direi algumas T>alavras, · 

.Trata-se da. eleição das freguezias da Tresidella c 
Codó. Houve na primeira uma só eleição, a qual foi 
appro·vada pela secção dá gra11de commissão nas sessões 
preparatorias, sendo relator dessa commissl'io o Sr. con
selheiro Pamnaguá. Como, porém, o nobre aeputado 
pelÔ .'Pará off~recesse alguns documentos, e não affec
tassé o adiamento da verificação dessa eleição ao 
resultado geral, a camara adiou-a até que esses doeu .. 
mentos fossem examinados. 

Entre os documentos offerecidos ha contraprodu
centes : a eleição é real. 

O Sn. SERRA CARl'iEIRO: - Ifà duvida's. 

O Sn. ·Cnuz MAcHADO:- E' real. Houve juiz de paz, 
houve povo, houve apuração das listas. A isto é que 
ch<.~mo real. 

O Sn. SEimA. .CARNEIRO: - Houve violencias. 

O :.la. G11uz .MACHADo .-Quanto á eleição do CodÓ, 
eatou no caso 'da col)lmissão : não encontron)lllid!l,des 
em nenhuma das duas eleições, que forão feitas· no 
mesmo dia; pre~ididas uma pelo 1' juiz d13 paz e a outrà 
pelo 2. • Não ·havendo nnllidade, entende a cominissão • 
que deve ser. approvada aquella que foi pres~dida pelO 
juiz de paz eompetente. 

Não posso descer a maiores detalhes sobre as eleições 
dessas duas freguezias. ' · 

O S.R. MARTil'ino CAMPOS: -Que juizo fez V; Ex. 
quando informou a taJ respeito ao . governo ge~al? 

O Sn. Cnuz MACBADO :-Referi os factos. 
Não se ·póde contestar que a eleição da Trezidella foi 

real, porque houve reunião do povo presidida por juiz 
de paz, mesa, recebimento de listas,. apuração, etc. ·, 
houve qúeixa s.obrc factos occorridos nella, queixa que 
não se daria se não tivesse existido eleição. A palavra
real- póde ser contrariada peto nobre deputado do Ama
zonas se por ventura entende que importa dizer-legi
tima-, e se está convencido da não legitimidaó.e; porém 
não é esta a significação que eu lhe dei quando me servi 
dessa palavra. 

Nada ·posso accrescentar além do que consta do pa
recer da commissão·, nem mésmo referir tudo quanto 
elle expõe, porque é bastante longo, e seria i·qubar 
agora m~ito tempo á camara. 

E' estct a summa das informaçõ;;s ·que posso dar ao 
nobre depUtado. O parecer da commissiio é bem desen
volvido, e póde .habilitar melhor o nobre deputado a for· 
mar seu Juizo. 

O 8~·. Landulvho (pela ... ordem) ·--V. Ex .. Sr. 
·presidente, acaba de ouvir que a mater•a ui'.() estã. es
clarecida. O nobre deputado que foi presidente da urovm
cia do Maranhão declarott que tinha duvidas a ,re~neito 
da eleição do Co dó. 

O Sn. Carrz M,~oc rrADO :- Perdôe-me, eu ni\o declarei 
que tinha duvidas, e sim que não posôo apresentár in
formações. 

O Sn. LAl'iDULPHO:- O nobre deputado como presi
dente da ·província deu informações ao minis.terio rela
tivamente a esta eleição; disse só mente que tinhão havi
do duas eleições e que não sabia qual era a real. Vê .a 
camara que o n€gocio não é tão liquido que se possa j:i 
encerrar a sua discussão. Ha alguns membros da casn 
que estão orientados nesta materia, e que entretanto 
não se achiio agora presentes. Sabe a camara tambem 
que as commissões· entre nós não offereeem para os 
deputados as mesmas facilidades .que as cvrrímissões de 
outros parlamentos. 

Ahi as commissões admittem a suas sessões aquclles 
deputados que se querem informar sobre a materia. 

Entre nós isto nno succede ; por conseguinte, a maior 
parte dos deputados ignoriio o que se passa nas 
camaras~ 

Lendo o parecer não se póde be!u·aquilatar a verdade 
a que chegou a commissiio. 

Eu, portanto, peço a V. Ex. que me informe se me~ 
dado propôr o adian'lento, visto como esta materia ne
,(:essita de alguns eselarecimentos. 

Nã:> é uma causa tão leve que por falta de algumas 
informações deixe de haver uma decisão justa, sem que 
haja nisto ineonveniente algum. 

, .. O Sa. PnESIDEl'<TE :-0 Sr. deputado pedio a palavra 
pela ordem, e só póde propôr o adiamento quando lhe 
c.ouber a palavra para faliar sobre a materia. 

. O Sn. LAJSDUI.PHO :-Pois bem, peço agora a palavra 
sobre a materia, e vou requerer o adiamento. 

Vem á mesa, é lido, apoiado, e entra em ·discussão, o 
seguinte· requerimento: \ 

~ .Requeiro o adiamento por 24 horas. -Landu7pho. > 
Os ... 1Uartini1o Campos :-Sr. presidente, ·estiL 

me parecendo que este adiamento envolve uma oontradic
ção com a urgencia pedida para amnnhãa, porque este 
ádiámento é requerido por 24 horas. V, Ex., .pois, me 
infórmará se o adiamento se deve entender para a ses-

, são seguinte, ou se para outra qualquer, porque ,paJ:U 
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a sessão de amanhãa me parece que envolve tima con
tradic9ão com ó vencido. 

O S.t .. YmiATO. dá um aparte. 
O Sn. MARTINRO CÁMPos: ....J O nobre deputado que 

acaba de dar-me um aparte deve ter conhecimento-de 
que a,mim nunca aconteceu, como a S. ~x., pedir. a pa
lavra para fallar a favor de uma mater1a, e depois que 
0 Sr. presidente declarou que não a podia dar nesse sen: 
tido em virtude do regimento, dizer -pois bem, fallare1 
contra. ( Risàd"s.) 

O Sn. VmJÁro:- Seria umatactica parlamentar; e 
V. Ex. nisto é sempre meu mestre~. 

O SR. MARTINHO CAMPos :-,-·Não considero como uma 
_injuria essas tacticas parlam.entares, e até lamento não 
sabê-las; se eu as soubesse fique certo o nobre deputado 
que havia de usar dellas · mas mesmo assim havia de 
procurar <ruardar sempre 'toda a coherencia, creio que 
nunca w~ aconteceria o que eu já disse ter acontecido 
ao nobre deputado·. 

OSn'. VmiATo .-Eu tenho visto acontecer isso aqui 
muitas vezes. 

O SR.MARTINRO CAMPOs :-Eu ta.rnbem tenho visto, 
mas não desejo que aconteça comigo. 

JulgÕ, Sr. preoidente, que não ha nenhuma contra
dícção no meu pr?cedimento pedindo a V. Ex. qu: ~e 
<lecl3re· se este ad1amentu envolve alguma contradwçao 
ou não com a urgencia vencida, quanto ao prazo de 
24 horas, porque· a envolver eu pediria ao honrado autor 
do requerimehto de adiamento que o modificasse 
conforme V. Ex. entendesse necessario para que elle 
:fosse approvado, pois que é muito necessario depois 
do diseurso do nobre deputado por Minas e dos apartes 
do iwbre deputado pelo Amazonas. 

Vistas as suspeitas de fraude que pendêrão durante 
uma legislatura inteira sobre essa eleição, não compre
]lendo que só a<rora haja vantagem de decidir a questão 
para que este~ eleitores possão fazer parte elas juntas 
de qualificação e das mesas eleitoraes, 4uanelo não ha 
disso necessiclacle alguma, porque a nésa lei eleitoral 
dá remedio, de maneira que, nem o pensamento ela lei, 
de 19 de Agosto de 1846, que entrega aformaçãq das 
mesas parochi,as aos votantes, em nada fica prejudica .. 
do, são pessoas todas qualif;icadas por voto popular, e ~ 
úS supplentes podem muito bem, ser encarregados desse 
trabalho. . 

Eu, portanto, Sr. presidente, votarei ~m_favor do 
adiamento ~e elle nao envolver contradwçao com, a 
urgericia v~ncida; e se envolver, pedirei ao meu honrado 
amigo que o modifique afim de que possa ser approvado. 

O SR. PRESIDENTE: - O adiamento, se fôr approva
<lo, importa a annullação da votação ela urgencia que 
h a pouco. teve lugar, porque então ficará adiada a dis
cussão do parecer por 24 horas. · 

O SR. PAULA FoNSECA: -Eu julgo este adiamento 
prejuuicado pela urgencia vencida hoje para que se 
prefira a discussão da reforma eleitoral. 

As expressões ele tjue usou o honrado membro no seu 
requerimento indicão que elle deseja que o adiamento 
do parecer da commissão tenha lugar por 24 horas. 

A camara votou hoje ;t urge11cia para que se tratasse 
com preferencia a tudo da reforma eleitoral; mas, se 
tomarmos ao pé da letra o requerimento elo honrado 
<leputaJo, não havendo sessão no dgmingo, virá V.Ex. 
a pôr este parecer em Jiscussão na segunda-feira com 
preferencia ao proje.cto eleitoral, o que é contra o que 
a camara votou. 

O Sa, PRESIDENTE , ~ A urgenéia para a discussão 
deste parecer foi sómente para hoje, nada tem com a 
ordem do dia seguinte. 

O SR. PAULA FoNsEcA:- Bem; se nada tem 'com a 
úrclem do .dia seguinte, nada mais direi. 

Não havendo mais quem peça a palavra, e indo pro
ceder-se á votação, reconhece-se não haver casa; pelo 

. qne o Sr. presidente declara encerrada a discussão do 
requerimento de adiamento, e manda fazer a chamada; 
e por ella se verifica terem-se ausentado com partici
vação os Srs. Peureira, Paranaguá e Rego Barros, e 
sem ella os Srs. Tones-Homem, Augusto Corrêa, Fran-

cisco Campos,. Lamego, Sar~iva, Manoel Fernandes;; 
Pacheco, barão do Bom-Jard1m, Chagas de Andrade;. 
Sá e Albuquerque, Silvino Cavalcanti, Sampaio Vianna, 
Machado, Serra Carneiro~· Rocha Franco, Tf\vares de 
Mello, Fausto 4e Aguiar, Carrão; João Patilo, Ferreira. 
de Aguiar, Souza Leão, Costa Moreira, Toscan.o Barre,. 
reto, Paiva, Cerqueira Ll'ite, Nebias, Diogo Vellio ,. 
barão de MamaJiguape, Henriques de Almeida, !Ie!lri-'. 
ques Calh~iros, Xavier ela Rocha, Jacintho de Men-. 
don<;~, !:lergio de Macedo, Dantas , Barros Pimentel,. 
Mendes da Costa, Casimiró l'viaclureira, Pereira Franco,, 
Augusto Ch'aves, Villela Tavares, Fernandes da Cunha,, 
Paula Santos, Belizario, CastelÍo-Branco, Cyrillo, Pin!o• 
de Campos, Alcantara Machado, Moura Costa, AraUJO 
Lima, Dias Vieira, Gavião Peixoto, Viriato, Bel~ort, 
Jaguaribe, Brandão, Aguiar Barros, Domingues S!J;va,. 
Costa Pinto, barão ele Porto-Alegre, Lima .e Sllv~, 
barão ele l'ilauá, Franco de Almeida, Augusto ele Oli·· 
veira e Peixoto de Azevedo. ~ 

·Dada a ordem do dia, Íevanta-se a sessão ás. tres
horas da tarde. 

Sessão em i4 tle Julho. 

PRESIDENCIA DO SR. CONDE DE BAEPENDY. 

SuMMARIO.- Expediente. -Pretenção de A. F. Rhodes. 
- Pretenção de J. J. de Souza Serrano.- Pretenção 
de M. H. de Paiva e out1·os.- Cargos diplomaticos e, 
consulares.- Reforma do regimento. •·Observações do 
Sr. Martinho Campos.- Ordem do dia.- Reforma 
eleitoml. Discurso do Sr. Martinho Camposo 

A's onze horas da.manhãa, feita a chamada, achão-se· 
presentes os Srs. conde de Baependy, Pe:eíra Pinto, 
Candido Mendes, Salles, Gonçalves ela Sllva, Paula 
Fonseca, Lamego, Brêtas, Silva Miranda, Macbaclo, 
Francisco Campos, Casimiro lVIadureira, Monteiro ele' 
Barros, Duarte Brandão, João Paul~, Domingu~s S!lva, 
Abelardo ele Brito, Manoel Fernandes, Costa Pmto, 
Serra Carneiro, Henriques de Almeida, barão de Ma
mamguape, Souza Leão, Teixeira Junior, Paiva, Coe
lho de Castro, Tobias, Leite, barf.o do Bom-Jardim, 
CerqlJeira 'Leite, Ferre_ira. de Aguiar, R;ocha Franco, 
Pinto ele Mendonça, Te1xeuaSoares, Pe1xoto de Aze
vedo Aurrusto Corrêa, Garcia de Almeida, ,visconde
de Óama~agibe, Pedro; Moniz, Ser9io de ~Jac~do, 
Pinto de Campos, Pedre1ra, Bezerra Cavalcünt1, Dwgo· 
Velho Villela Tavares, Luiz Carlos, Cyrillo,. Nebia:s, 
Ferna~des da Cunha, kugusto Chaves, Calheiros, 
Landulpho, Chagas ele Andrade, Toscano Ba.rreto,. 
Brandão, Viriato, Araujo Jorge, Rego Barros, Ja
cintho de Mendonça e Costa Moreira. 

Comparecendo depois os Sr? .. Tava;es de M_ello, Pe
reira Frarico, Henriques, Süvmo Cavalcant1, Paula
Santos e Alcantara Machado, abre-se a sessão á_s onze· 
horas e um quarto. 

Cmnparecem depois 'ae ~berta a sessão __ os Srs. F. 
Octaviano Parana<ruá, Agmar Barros, Gavmo Pmxoto, 
·saraiva 1\fencles d~ Costa, MartinhG Campos, Dantas,. 
Barros Pimentel, Baptista Monteiro, .barão ele Porto
Ale()'re Xavier ua Rocha, Almeida Pereira, Paes Ba~
reto~ S~mpaio Vianna, Gomes ~e Souz~, Dias Viei~~' 
Moura Costa Cruz lVIachaclo, L1ma e Sllva, Castello
Branco, ,Jag~aribe, Augusto de Oliveira, Paran~os,. 
Araujo Lima, Cunha Mattos, Franco ele Al;ne1~a, 
Fausto de Aguiar, Pacheco_, Barbosa daCunha,,Carrao_, 
barão de Mauá, Peder,neiras, Sá. e Albuquerque e Pau,
lino de Souza. ·r 

Faltão com iparticipação os ~rs, Bello, Athayde e· 
Cunha. Figueiredo. 

E' lida e approvada a-11cta da antecedente. 
O Sa. 1' SEcRETARIO clá conta do_seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um officio do ministerio do imperio, deciarando:>:q'ue-



152 SESSÃO EM 1~ ·DE JULHO DE. i860; 

já. forão ministr!!das a estacamata as informaçÕes c~ns
tantes do aviso de 27 de Agosto de 1859 sobre a mac 
néira por que têm sido cumpridas as condições quecom o 
·governo imperial contratou\'!. emprezari? da navegação 
a vapor entre os portos do Rw de JaneJro· e de Santa
Catharina. - A quem fez a requisição. . 

Dons requerimentos di ordem terceira do Carmo da 
Cidade de Goyanna, província de Pernambuco, e da 
irmandade .de Nossa Sentora da Conceição, da mesmà 
cidade e província, pedindo dispensa da.s leis de amor· 
tização para poderem possuir bens de raiz no valor de 
50:.0008 cada uma. -A' commissão de fazenda. 

011tro de Antonio de Araujo Couto, pedindo ser natu
.ralisàdo cidadão brazileiro. - A' commiss§o de cons
_tituição, 

Outro de José Custodio Moniz Barreto, pedindo ser 
nomeado official da secretaria desta camara.-A' comJ 
missão de policia. · 

. Outro dos professores do. imperial collegio de Pe
·dro TI , pedindo augmento de ordenado. -A' com~ 
missão de pensões e ordenados. 
, Lêm-se, e são approvados sem debate, os seguintes ' 

:pareceres : 
' ' 

PI\ETENÇAO DE A. F. !\RODES. 

< As commissões reunidas de fazenda e saude pu· 
blica, para poderem interpôr . parecer sobre a pretenção 
de Ailacleto Fragoso Rhodes á concessão de favores e 

·isençÕes para a incorporação defini ti v& da companhia 
Promotora. · do Asseio Publico, entende conveniente e 
·requer que seja ouvido o governo por intermedio do 
ministeno do imperio. · · 

" Sala das com missões da c amara dos deputados, 
-13 de Julho de 1860 -A. J. Henriques.- Sampaio 
Vianrw.-Luiz Carlos.-Jacintho de Mendonça.- A. J. 
.F. Brê:as. -Torres -H ornem. ~ 

PRJ>TENÇÃO DE J. J. DE. SOUZA SERRANO. 

·< A commissão de fazenda, á vista do requerimentQ . 
·de Joaquim Joõé de Souza Serrano, 1• escriptnrario da · 
receberia de rendas inte~as geraes. da província de ' 
-Pernambuco, pedindo um ·anno de licen9a com todos 
os seus vencimen~os para tratar de sua saude onde lhe 
conviér, precisa e requer, atim de que possa interpôr 

<par~cer a esse respeito, que seja ouvido o governo pelo 
ministerio da fazenda. · 

< Sala da• commi.ssões da camara dos deputados; 13 
de Julho de 1860.- A. J. Henriques.-'Sampaio Vianna. 
-Torres-Homem. 

PRETEriÇÃO DE DI. H. DE PAIVA E OUTRO. 

• A commissüo de fazenda entende conveniente ·e 
. requer que seja ouvido o governo pelo ministerio do im-
,perio ácerca de Miguel Henriques de Paiva e José Lou
,renço de Brito, da , província .do PiaQhy, á isenyão do 
pagamento de juros proveniente de um contrato cele
"qrado com a thesouraria de fazenda da mesma provin•· 
·cia sobre o movimento de fundos com que era ella sup·· 
prida pela do Maranhão. 

• Sala das com missões, 13 de Julho de 1860, - A. J. 
•Henriques.-T01-res-Homem.- Sampa.io Via-nna. > 

CARG-OS D~PLO~lATICOS E cq~SULARES. 

Lê-'se, julga-se objecto de deliberação, e vai a im
.pri~ir para entrar na ordem dqs trabalhos, o seguinte 
proJecto: · 

< A aesembléa geral resolve: 
< Art. ·L· Os cargos diplomaticos e consulares ficão 

-de hora em diante considerados como carreira publica 
desde a nomea9lio dos respectivos agentes, salvas as 
missões especiaes. 

< Art. 2. • Ficão revogadas as disposições em con- ' 
trario. 

" Paço da camara dos deputados, 14 de Julho de 
l860. -L. Carlos. ~ 

'liEYORMA DO REGIMENTO, 
...... 

O SI'. Martinbo Campos (pela ordem) : 
Sr, presidente, mais de uma vez na presente legisla-. 
tura . tenho visto votar-se encerràmentos, q"de me t~n\ 
causado tão grande sorprez~, que nunca pude·compre
hender ·que o regimento de uma assembléa, sábia como 
esta, os autorisasse. · . ·. · 

V. Ex. conhece as duvidas qU:e mesmo na trihui1a 
tenho oíferecido contra esses encerramentos. O nossó 
regimento, porém, está redigido por tal fórma, com taes 
emendas, que a um novato como eu é difficil formar 
um juizo seguro sobre as suas dispósi9ões. 

Tenho bem· estudado e examinado· as disposições re
lativas a encerramentos ; Ei e.stou CO!JVencido hoj'e de 
que o precedente :tdmittido desde .:).85Q vu 1851, de em 
2' dis011ssão poder-se propôr e app1·ovar encerramento 
sem ter havido nem um discurso, e portanto sem ter 
havido discussão, é um precedente contrario á letra do 
rc>gimento. · · 

A reforma que o regimento soffreu autorisava a 
encerrar independente do numero de d\as. e 'do numero 
dos discursos pronunciados. Não quer isto dizer que se 
possa encerrar antes de ter começado a discussão. 

V. Ex. comprehende que este objecto não é ma teria 
para um longo discurso. Eu confio que a mesa da 
camara· ·dos deputados e que toda esta camara tem 
interesse permanente quanto á. liberda~ . das discusc 
sões, ictual ao meu. l!:ss\l preeedent~ tão contrario á. _ 
índole 'ào nosso regimen, não poderá prevalecer perante 
a illustração da cmnara dos deputados desde qu_e se 
reffectir no seu alcance - e nos · abusos que delle se 
podem seguir . Os orçamentos, por exemplo, se hou
ver uma maioria 'pouco escrupulosa e um ministerio 
bastante exigente, poderão ser. votados em 2' discussão 
sem debate, segundo 0 precedente admittido! ! ! 

A ei10l'lnidade só deste facto mostra ·a necessidade 
que h a de que a mesa sem nova disposi9ão regimental 
acabe CO!n esse vicioso precedente, restabelecendo a ge-
nuína intelligencia do . nossG regimento. . , 

Eu não posso para isso recorrer a melhor soccorro drl · 
que ao de V. Ex.; e mesmo dispensarei qualquer óu
tra consideraç,üo para justificar a minha indioayão. 
Apenas a lerei á.camara. (Lã,) 

Ha out:ro facto, Sr. presidente, que tenho visto clo.r-se 
muitas . vezes clurante esfa legislatura, e com o qunl 
não posso de fórma alguma ac:cummodar-me, porqtie 
parece-me inteiramente contrario aos melhores princi
pi'lS que devem ~er admittidos no paiz e' respeitados pela. 
camara dos deputados, e vem. a ser a apresentação <ie 
emendas sobre materia nova na 3' discussão dos pro· 
jectos. . . ' 

E' outro facto contra o qual a minha razão sere
volta. E' impossível que semelhante causa possa con
tinuar ; porque é absolutamente contraria a to·das as 
convenien.cias parlamentares e publicas. 

Lê-se, e vai á commiss~o de· policia, a seguiÍ1te iudi . 
c.ação : 

< Indico · que, desprezado o precedente do na 2' dis-
cussão dos projectos que t êm mais de uma discussão 
entender-se que se pode imcerrar , a discussão ainda sem 
nenh.um discurso haver sido proferido na mesma dis
cussão, se delibere que o encerramento só poderá ser 
votado depois de ter havido de facto discussão come
çada, embora se possa encerrar em qualquer ·tempo, e 
qualquer que seja o numero de discursos pronunciados. 

< Indico igualmente que as emendas approvadas em 
3' discussão de qualquer projecto 'sobre ma teria nova 
tenhão uma outra discussão para se julgarem definitL-
vamente approvadas. · '· 

<Sala das >essões, 13 de Julho de 1860.- !J[a?·tinho 
Campos.- F. Octaviano.- F. Ca.mpos.-Rocha Fmnco. 
- Alr.antm·a !J[achado.- Azevedo Paiva. - · Cerqueira 
Leite - Ta-vares de Mello. - Paula Santos. - Cmz 
lrlrichado. ~ 

O Sr. Peixoto de Azevedo (pela ordem):
Sr. presidente, a camara municipal da vllla de 
Sant'Anna da província de Mato-Grosso dirigio a 
esta augusta camara uma representação pedindo que 
se creas~e um collegio eleitoral naquella localidade, al~ 



legando que, . cQnte11do o3eu districto u.!lla p~pulação de 
mais de 4,000 almas, imo toma ella parte no processo 
eleitoral. . ' 

·sui'poriho· que V. Ex. ·maridou .ler a representação 
dessa camara municipal, e que foi . submettida á com
:tnissão de estatística .. Eu pois pedi a palavra pará ró~ 
gar a V. Ex. que_in!ervenha com seus bons1Dfficius afim 
de que a comm1ssao apresente o seu ,parecer, mesmo 
porque tratando-se na actualídade da questão eleitoral; 
córivem que essa materia seja discutida na presente 
occasião, ou · se tome uma medida tal que se crêe na
qnella localidade um cl)llegio. 

Como já disse, Sr. presidente, essa localidade não tem 
até hoje tomado parte na eleição, porque dando el!a 
um só eleitor; e distando o coHe,.io 2001eguas de Santa 
Anna, o eleitor entende que n~o deve fazer sacrificio tão 

• "rànde para não influir nem directa nem indirecta
~nente no resultado aeral da el,eiçilo. 

·Foi, pois, para pedir a V. Ex, asua valiosa protecçao 
que me levantei; e mesmo para que aquelles que me 
incumbirão de apresentar á' camara a representação se 
convenção de que cumpri com o meu dever. · 

O Sn. PRESIDENTE: -Os honrados membros da com· 
missão ouvirão o requerimento do hobre deputado, e o 
tomaráõ na devida consideração. 

·O Sn. P:ESIDEN'I'E nomeia para ser~-ir na commissãó 
dêinstrucção publica, durante o impedimento do Sr. Cu-
nha Figueiredo, o Sr. Viriato. . · 

ORDEM DO DIA. 

REFOIL'\L\ ELEJ TORAL. 

· Continúa a 3" discussão do ·p~ojeeto que altera di
versas disposições da lei n. 387 dê-19 de Agosto de ;1846 
e decreto n. 84,_2 de 19 de Setembro de 1855. 

O SR. CASIMmo MADUREIRA ,: - Pe9o a palavra. pela 
ordem. . 

O SR. PRESIDENTE . -'-A palavra pela ordem · só se 
póde pedir autes de encetar- se a discussão ou no .fim 
della antes de proce<ler-se á votação. 

O 8n. CAsmiRO llhnuREIRA: .- Eu pedi a p!llàvra 
antes de começar a discussão, quando V. Ex. ·disse ·que 
con&inúa a discus5ão. ' 

. O ,Sn. PnESIDENTE: -Já declarei não ter lugar a 
palavra pela ordem senão antes de encetar-se a discus
são, ou no fim della antes de proceder-se á vlJtação. 

O SR. CAsJMmo MADUREJRA :-Ainda se não encetou 
a discussão. · -

O Sn. PaESIDENTE: .-Já se encetou hontem. 

. o .sa. MARTINHO CAMPOS: -Par~ melhor direcção da 
d,scussão está em . seu direito pedindo a palavra pela 
ordem. · · · · 

O '3R. PRESIDENTE: -Encetar ·a discussão não se 
re!:re .ao seu coz.ne~o. diariamente, mas sim quando pela 
pnme1ra vez prmClpla. 

O SR. CASIMIRO MAnUREfR .. \:- Eu nunca tenhÓ mui-
to interesse de fallar, e só o faço por necessidade. · · 

O Sn; PRESIDENTE: ..:.. Mas é do meu dever declarar 
ao ·honrado deputado que não é permittido fallar pela 
ordem depois de se ter encetado a discussão. 

O SR. MARTINU:o CAMPos:- Se fSr sobre a direcção 
da discussão está na orJem. · 

O SR. PRESIDENTE: - E' prohibido expressamente 
no regimento, que só permitte fallar-se pela ordem 
antes. de ence~ar-se qualquer discussão. Na legislatura 
anterwr susmtou-se duvida sobré a intelli"encia desta 
disposi9ão regimental, por motivo de se ha:er offerecido 
U!Ji req~erimento d_e ordem depois de ter começado a 
d1scussao da matena, e a camara decidia não ser licito 
em taes circumstancias offerecer semelhantes requeri-
mentos. ' 

. O Sn. CASIMIRO MADUREin!: -Eu queria f aliar 
sobre redacção; mas quanto peiçr, melhor. 

. O Sr. lUartinho Campos:- Sr. presidente, de
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pois do incidente occasionado pelo additivo relativ.o a 
funccionarips publicos que têm assento .no corpo iegis- · 
lativo, sintq .. me acanhado para proseguir nas discussões 
dest11 ~asa com aquella li~erdade com que llU entendi 
que podia , e que era de minha obrigação discutir até 
agora. Eu suppunha que a insignificancia do. numero 
da opposição e a minha insignificancia pessoal ( não 
apoiados) me da vão essa liberdade de que usava. ··Hoje, 
porém, que inesperadamente nos achamos investidos'de 
um grande poder político por favor e , cónce~são . dq Sr. 
ministro do imperio, visto que compete, a nós d!l op- . 
posição, levantar as questões de gabfuete, · determina.- ' 
las e marca· las, a camara comprehende ,que a · nossa 
posição é muito mais melindrosa ; nós não podemos fa
cilmente aventurar observa9ões sobre os negocias pu
blicas. 

Eu tremo ainda, Sr. presidente, da responsabilidade 
que tomámos sobre I\ÓS no incidente a que m.e tenho 
referido ! Tremo dos perigos, por que passnu a ordem 
publica, de ver outra vez dominando no paiz a an!lrcl;lia 
d!J.s idéas que o Sr. ministro do imperio fez cessar, e que 
é um dos prin~ipaes principios,senão do seu programllJ,a, 
ao menos dos que presidirão á organisação do seu mi
nisterio. Se ,o nobre deputado pelo Sacramento nãn vêm 
em apoio d~ ordem publica, declarando que elle, como 
orgão da maioria, assegurava ao Sr. ministro que niio 
tinhão tido intenção de lhe infligir um vo.to de censura, 
t11do, Sr. · presidente, tinha sido ·arriscado, e por nossa 
culpa ! ! A integridade do Imperio, que depende deste 
projecto de reforma eleitoral, teria sido sacri~cada por . 
uma votilção, . em- apparencia tão insignificante., qne · 
nem o Sr. ministro do imFerio, nem seus collegas, .ti
nhüo dado por essa importancia senão depois do empate 
da votação ! I 

V. Ex. pois comprehende, e a camara, que eu entro hoje 
com muito acanhamento na discussão do prcjecto de re e 

forma eleitoral; e procurarei tanto quanto fôrpossi vel que 
o Sr. ministro do imperio nos não suspeite a intenção 
criminosa, ou a disposição de estabelecermos desde já 
a questl'ío de gabinete. Eu não renuncio, Sr. presitlente, 
o privilegio de que S. Ex. nos fez graça, aprecio-o ex
traordiamente, não só por ter partido do nobre ministrg, 
como seguramente porque é isso 'um dos propositos me.is . 
dignos e maiores das opposiçõe;; que s!) movem por mo
tivo das opiniões, das opposições que têm por .fi~fa
zer prevalecer no governo do paiz e nas delibera&iõ.es 
do parlamento opiniões diversas, e não -pessoas:divérsàs, 
ca~o em que eu presumo que me acho e meus compa.
nheiros da actual opposição. Nós pão temos intenção, ao 
p+esente, de desapossar o Sr. ministro do imperio do 
mando, para nos revestirmos de.Jle. Conhecemos que nos 
falta tudo; absolutamente tudo para isso, 

O nosso numero aqui é muito pequeno e nos outros 
ramos do poder legislativo suppomos que . não podemos 
ter ainda o apoio constitucional necessario e indispen
savel, apoio do qual não podemos prescindir, mas que 
tambem não o desejamos obter senão pela força da 
o~inião do paiz, senão nas co:mdições melhores do re-. 
g1men representativo, depois que uma discussão,prolon
~e-se ella pelo numero de annos que se. prolongar, 
depois que uma luta política tiver feito ·receber 
pelo paiz nossas reclamações contra os . grandes· 
abusos que se têm introduzido · no ·nosso governo, 
e que desnatarão completamente as nossas instituições, 
niio sendo o menor desses ahusos, contra o qual recla
mamos e reclamaremos sempre, a responsabilidade 'do 
poder moderador, cessando a doutrina fatal e anti
constitucional, inventada pelo ministério actual, de uma 
irresponsabilidade que póde ter por consequencia ~~evi
tavel o cansaço dos nossos melhores homens·pohtlcos, 
dos mais habilitados para governar, e o governo da
quelles que aliás não subirião ao poder se as institui
ções nacionaes fossem, como todos os Erazileiros dese·· 
jão, uma verdade pratica, uma realidade, e não uma 
simples 'promessa escripta halongos annos, e quasi in
teiramente illudida na pratica. 

Eu pois; Sr. presidente, repito, sou forçado a ~ntra i· 
neste debate hoje com a mais estudada. moderaçao. 

Procurarei primeiro examinar o projecto que está em 
. terceira d\scussüo , tal qual foi redigido para o díscn-' 

tirmos. · 
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Ne)ll;l.Jll'I\&-.observação :farei por ora, Sr. pre~id(\nte, 
sobre: o -~).;" do projecto. Será. este 0 assumpto. prmcipa!. 
dr:L me~ .disq)lrscy ; ' nias ~\l o desenvolverei mais para .@ 
diant~. . . · , . . · 

D a niesma maneira qu~to·· ao .~· 2?. 
Ao ~ 3•, poréin., .nie .parece que n í\o. posso, l-rescindir 

de fazer a1gumas considetações, qnll; a camara co'llpre. 
hende que não são inspiradas, pelo mero desejo de im~ 
pu crna.r o projecto.. · 

O paragrapho diz : <.Os ~1istrictos serão dividi~os 
em t antos collegios eleitoraes quantas forem as cidades 
e villas do . Imperio, comtanto que nenhum collegio 

, comprelwnda numero menor ele 20 eleitores . . :Naquelles 
em que se não verificar este numero serão os respectivos 
eleitores nnne:s:aclos aos ela cidade ou villa do mesnw.dis
tricto que ficar mais proxima, excepto quando distarem 
entre . si mais ele 30 leguas por terra, caso em que só 
mente poderá o collégio ser de menos de 20 eleitores. » 

Eu informo á illustre comn·issão que ha parochias 
dentro dos distrietos eleitoraes que ntio têm nesses dis
trictos a sua séde mmilcipal. Ha municipios nossos que 
estão divididos por mais de um clistricto eleitoral. Assim, 
e~ta disposiçüo .. do paragrapho torna-se ine:s:equivel sçm 
um:> .organisação inteiramente nova dos clistrictos el~i
t.:Jraes. 

O SR. CAsDIIRo MAnuaEIRA.:- Isto é o que se quer 
e se vai fazer. 

O SR. MAaTINHO CA,IPOS : - Eú não tenho ni sto 
interesse de qualidade algum:>, porque o districto que 
tenho ·a honra de representar compõe-se de tr(>S mnni
cipos inteiros, e estou bem .certo que no novo arranjo o 
seu destino ha ele ser ·aquelle que o governo pucler fazer 
de m1iis ajustado e conveniente, lá para seus Hns. Por 
conseguinte, não é questão pessoal para mim; dc>ta 
eu prescindo absolutamente e sempre nesta casa. 

Seria mais conveniente que o paragrapho ·autorisasse 
tambem o govemo a aJ?nexar parochias que não têm 
séde municipal denbro elo seu districto eleitoml, ao eol
legio mais proximo, ou ercar ahi collegios cleitoraes , 
como p'arecer mais conveniente á nobre commissão e ao 
s~·. ministro elo imperio. 

. O ~, 4' dispoe que lienhmn candidato poderá ser pro
clamado sem qu: tenha obtido· ~m ~erço dos votos apu• 
rados nos collegws de todo o d1stncto. Não .compre 
hçndo, Sr. presidente, a singularidade desta disposição. 
Desd13 que se prescinde da maioria absoluta, · desde que 
11~0 e .a maioria dos ~leitores quem elege o deputado; 
uao se1 para que reduz1r a um terço e não a dons sex
tos ou a dons quintos? Isto não tem justificação de qua
lidade alguma. Um terço é um numero tiio evidentemente 
inferior á metade e mais um, como outro .qualquer nu
mero destes. Não ha pois r azão alguma para este pa- · 
ragrapho : ou prescindir inteiramente da maioria abso
luta, aceitando a m aioria relativa, qualquer qlie· seja o 

· numero de votos, ou então adoptar uma outra provi~ 
denoia, para que mesmo divididos. os collegio eleitoraes 
se possa commoda e facilmente obter· maioria absoluta, 
à.a qual eu não desejari~ p1:e~cinclir . nas eleições, por
qc.e me parece ser um prmç1p10 fundamental na nossa 
fórma de governo. 

Eleito sem maioria, não sei fY que. quer dizer ; nomeado 
·pela minoria, não sei como se póde ser ! ! 

.Mas· esta é uma lei de absurdos e incoherencias. 

u,r Sa. D EPUTADO : :...... Os senadores são eleitos sem 
1naioria . ' 

O Su . MAATINJIO CAMPos: ~ Isto fica lá por conta da 
nobre commissão. l\ias é inexplicavel esta disposiç:ão : 
porque um terço de votos eleg~ , e um voto ou àous de 
ma.is não elege , prescinde-se .da maioria absoluta?! ! 
Nã? comprehendo_ esta _razão ; s_erá de caprieho, de fan
tasia; porque razao sohcla, razao de alguma proeeclen-

. c~a, a !JC:.bre commissão não pôde dar para justificar esta 
. dispos1ça.o. . · . 

Sr. ·presidente, isto se remecliava perfeitamcmte se a 
nobre commissão sacrificasse o, escr.utinio secreto; elle 
não tem importancia nenhuma, de .facto 11ão ha escru
tinio secreto, são muitas as manobras e . os recursos que 
ha para con)lecer o voto dos eleitores •. Primeiramente, 
conhece-se. o caracter clp eleitor, conhece-se com ante .. 
cadencia se elle é capaz de faltar ou não ao que. pro·-

mette; J ep0is, :no l,'ecebiip.el).tO das cedn1~t~ dos ,eleitores, 
n;a~caG .qne s1io i.mpossiveis .. d~ evita~, .. siio ,D;)eÍ!)s ,e,ftica.
cJSSimos de frustrar o escrutnuo secreto. . 

E' esta .. üina formula inutil, qu() não tende .a: Hm. ne
nhum bom. Diz~se que é um principio libera], mas é 
uni elos prmcipios liberaes que . não pJ:ofesso, e a cujo 
beneficio renuncio. inteir'amcnte. · . · 

Se a cam.a!·a. me permitte, lerei duas oboel;vações 
· muito. breves. de dous estadistas inglezes, homens. de 

grande pratica de admini:ltração, que jnlgão com o 
melhor criterio, com a mais sãa politica, o que.,seja o 
escrutínio secreto. São estes cstadi.>tas lord John Rus-
sell c l01·d Palmerston, · . 

Diz lord Russell :-< O argumento que cu nunca ces
sei ele apresentar contr:c o escrutínio. secreto é que. a 
publicidade é a regra orilinaria deste governo livre. A 
a(1Ininistração toda. inteira c a applicação da lei assen .. 
t iio sobre 'esta base antiga do nosso edificio político, o 
segredo estando em contra<liç:ío fiagrantc com o.nosso . 
systema ele, ·tudo dizer ao. puhlico, c eLt repito com a 
esseucia mesma ela socieclarlc i!Jp;lcza. Eu não quero 
clizér que o eleitor seja rcsponsa vCl na accepção legal da; 
palavra, mas eu sustento <J.UC a massa ela nação, elei
tores c n ão eleitores, tem Um grande interesse. em saber 
como os votos para os membros elo parlamento sjio 

'dados: reconheço todavia ter modificado minha opi
.niiio a es te respeito quando nií.o penso .. m ais .como 
an.tigamente que este mur1o de voto possa ter as con
sequcncias funestas que cu lhe suppunha. (Camar.a dos 
comnnms, Abril de 1851l.) > 

Lord Palmerston diz:-<Tomar o voto seereto e obri-
gatorio .. .. mas o povo inglezja.mais ~e submettet'á. a uma 
tal tyrannia ! E' mofar elo parlamento e do paiz propô r 
uma lei que, sej a qual fôr o mecanismo empregado , 
animará a fraude, a hypoerisia e a corrupção. A pu
blicidacle é um ele1nento . essencial ela constituição 
ingleza. De qualquer funcç:ão publica que seja revestido 
um homem em proveito da naçfio, é necessario que uma 
responsabilidade lhe caiba. Ora, se a; protecção ao 
segredo f6r lançada sobre a lista' elos eleitores como um 
véo, em que analogia possivel fnndar-se-hia para recu 
sar a me.sma protecçflo aos membros do parlamento~ 
Eu creio não só qne este systema niio fnnccicirraria, mas 
que; se se chegasse a imvô-lo, isto seria uma medida ao 
mesmo tempo tyrannica e incompatível com os prin
cípios da constituição ingleza. (Camara dos com~ 
muns, em 31 de Março ele 1859.) > 

Tendp, portanto , a nobre commissão o meio seguro àe 
renunciar á unidade do collegio, mantendo com tudo a 
maioria absoluta, bastava que a honrada commissão 
acoitasse o escr)ltiniq por caderno, o escrutínio inglez, 
processo muito mais perfeito, mais simples, mais com
modo que o nosso, e muito mais efficaz contra as frau
des ; processo que supprimiria a fonte fecunda de frau
des e abusos que· fornecem ns urnas eleitoraes. 

Não sei qual ern a difliculdadc que a nobre commissã0 
e o Sr. ministro do imperio encontl"árão nisto para 
sacrificar ao escrutínio secreto, .que é um principio se
cundario., um.principio sobre euj a bondade ha duvidas, 
o principio ela m aioria absoluta, que é· de. uma verdade , 
de uma importancia capital na nossa fórma ·de gove.rno. 
· Não posso. por conseqúencia votar por este paragraph·J 

que especula sobre o incommodo conhecido que os ac
tnaes eollegios causão ao3 eleitores, para fazer aceitar 
r egras novas, . r epugnantes aos pri:ncipios mais sãos de 
nossas instituições, como· o ela maioria para eleger. 

O ~ 5" é relativo aos supplcntes. Nenhuma; duvidá, 
nenhuma objecção faço contra elle ; éntendo que é em 
these mnito conveniente a suppressão dos supplentes. 
Tive receios de que poderi!t vir com isto difficuldade para 
a reunião do corpo legisl!ttivo ; maa, desde que os mi
nistros não têm este recoifJ , cu nenhum absolutai~J.e!tte 
tenho ; applaudo a medida , é cxcellente, é muito boa, 
é o restabelecimento em parte da constituição, que niio 

. t inha reconheciclo esta entidade. (Apoiados .) E se im]2'a
dir a reunião das camaras, não será peior pai.·a o•mims
terio, que proverá por sua autoridade todo o serviço pu
lJiico. 

111 as h a aqui no final dp pamgt•apho "ma palavra CJ,U·~ 
me faz algu!lla chtvicla. O poder das m aiorias é mmta 
grande; em épocas calmas, em épocas normaes, . as 
maior.ias, quándo são diri gidas por ministros illustra-

' . 



.dos eirud~nt~s, 11~? . costu~ãopont~ett~r ex;<JeS~O? de 
grli:n~e conse~ue}il~l~ ; ~?~~- p~, ~a~~~s , c~~stltnc10naes 
~íto pó!; essenma patze~ ' de ·. agttaç~'(l poht1ca, cu1npre 
tóll).~ tii<las .• as .· prec~uÇi)es · óô11trll. os JP.áos conselhos 
'd.ir inomenio,, co!i.tra · as inspirações precipitadas .dos dias 
das luta.s. .. ·· · 

'Aqui sé_ diz : <No Caso da morte de UIU députádô ou 
ile preferericià pqr <;)Utro ilistt'icto, ou ila pe1·da da l'l.t{Jar 
por outro qualquer motivo,· proced·er-se· hn a nova elei
xão no r~spectiyo districto. > N~ão comprchendo, além 
dos ·dous casos, de morte ou opçao, que possa .haver ou
tro senão o· da passagem para o senado; por consequencia, 
porque não exprimi-lo determinada e claramente, e se 
põe uma clausula geral que póde ser origem de inter-
pretação perig(lsa? •. · · . 

.E\in1e recordo que já. houve vma emenda na l ' ou 
:! .. :· na 2' discussão, relativa a impediind ento

1
s physicos ou 

moraes. Eu declaro que neste senti o nac a quero, · an
t es qaero uma cadeira vaga nesta casa. Isto p6de abrir 
a porta para poderosas manobras de exclusão, forçada 
ouvoluntaria, mas imposta. Eu, c1ue aliá.s entendia que 
o direito de renuncia devia sér reconhecido; repugno 
propô-lo, p0rquc. d:l. uma possibilidade de manobras 
que· se po~ein tentar contra <i dh·eito dos representantes 
da nação. . . 

·. Eu ilesejaria pois que a nobre , commissão, ·. que em 
objectos· <leste~ ·não podia deixar de .ter · intenções tão 
1mrn.s, tão leaes como as minhas, 3upprimisse esta elau
sulá, e accrescettasse aos . casos de inortc ou de opção 
só o caso da passagem pura o senado, porque o caso da 

. nomeação de mini,tro est:l. especificado na eoústituição. 

O SR. Vn\IATO :·- E o caso da condemnação? 

O. Sa. MARTINHO CHrPos: _:_ E' este ·preeisamente o 
. . que quero que não entre · aqui ; clelle me lembrei, mas 

é justamente o que não quero que dê lugar a nova elei-
' çüo, porque o nobre iléputado sabe que no nosso paiz 

ailiéLa não temos o poder judícim;io da constituição : 
temos cxcellentes magistrados; em ger;:tl admim até 
como na posição qae elles t êm possão sustenl;,ar c man
ter· P caractet· que sustentfLo e mantêm, . mas o que é 
verdade é .... . 

u~r Sn . DEi'cT.l.DO : - E o senado? . 
O Sa.l'lhaTr!iiiO CHrPos: ...,.--O senado é uma corpo

i'ação politic.a; ~uma razilo para receiar dellc ..• 

O MEsMo Sa. Dsiounno: -Mas se ellc éondemnar o 
deputado ? · , 

O· Sa. M.tRTI:\HO CAMPOS : ....,.- Tenho mnitàs duvidas 
a este' respeito ; não quero outras excepções senão as 
ires a que me referi. 

O ~ 7" diz respeito a•JS eleitore3 convocados para as
sistirem á apuraçãó. Acho a disposição do paragrapho 
boa, mas quizera que pennittisse nüo só a todos os OU·· 
tros eleitores elo districto, como ,a qualquer dú povo, e 
especiaJ.me::tte ao; candidatos ou procuradores <los· can
didatos. O ilireito ele assistirem a toda a eleição os can
didatos ou procuradores seus- reconhecidos é um prin
ci pio da legislação · íngleza que nos cumpre· adaptar 
quanto ante's e estendê-lo :· é um direito legitimo que 
cl~ve ·et~contrar toda a protecção da parte da legislaÇão; 

. nao veJO razão para .nfto reconhecê -lo em o no3sO pro
cesso eleitót'al. Seria um yerdadeiro pro!tresso se a 
commissão •admittisse os candidatos ou setfs procura
dores a assistirem a estes actos . Eu quizera dar-lhes o 
direito de assistencia pessoal ou por procm·ador em 
todos os actos eleitnmes. 

O ~ 8'' é relativo ao numero ·de eleitores. Eu estou de 
, perfeito accôrdo com a commissao· quando entencle 
'l''e é necessario marcar· deHnitivanieute o mimero de 
eleitores. A alteração fraud•1lenta. para <nais ou menos 
~o n,úmero de eleitores é uma manobra .que Cl1mpre pôr 
mte1ramen.te fóra do alcance dos partidos. Não tenho a 
menor duv1da _a este respeito, mas as áisposições do 
j>ara~apho nao são· boas, porque são 'injustas e ;;;ão 
mefhcazes. 

Süo injustas, p01·que nós sabemos o e'ltado actual do 
numero de eleitores do I!Dperio. Nüo ha regra aignma 
c.e.rta; em umas paroch\as·regulüo as disposições da 
let ~e 19 de Agosto de 18<16, em out.ras regula a verifi
caçao de poderes da ultima legislatura, e nesta 'verifica-
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. ç~~~e , ~t>Od.<i~es , n~Dh):lmaregra .s~ g\lál'~ou. ~s disp()
SIÇoes .da)ei de 1.:9 ~e· Agosto de 1846, louvave.1s em sua 

. int~Çã_o, :l'oi:ão:, entretantoiriiqiias exQ;~~u~ reslÜtados. 
' .A Ie1 .de 18~6 1 marcan4() como b,ase II\11Jima pàra o 

}l.Umero d,e eleitores o numero de·ele.itor.es do anno de 
1'842 ou de 1844, ení que houvesse sido' tnenór o riuni.ero 
dado . ele eleitores pelas diversas parochias ao I.m[lerio, 
trouxe . esta cduse.quencia: ~- ris .parochias ' que .. não 
.augmentárf'l.('). fraud11lentamente o numero de·eleíteres, 
OlL aquellas que forão as ultimas a commetter · esta 
fraude, forãq as castigadas , as punidas, forão aS 'que 
tivcrüo menor numero de eleitores. Pela disposição deste 
paragrapho a mesma desigualdade iniqua continúa. 

Eu devia tanto menos esperar isto, quanto o relatorio 
do Sr. ministro do imperio propõe a este.respeito medi
da 1~ais conveniente, que era, -tomando-se o mínimo 
de qualificaçfto anteriormente determinada, o governo 
. ser nutorisaclo a marcar o l.mmer.o de aleitare~ p)lra 
cada rmrochia. ·, 

Esta disposição não contém nenhum arbitl'io. pàra o 
governo, porque o g:ovemo . fica adstrícto a marcar o 
numero ele eleitot:es segundo as qualificações já feitas, 
sobre as qüues não podem influir, nem elle nem os .par
tidos, qunlifícil.ções, portanto, que não se podem alterar; 
nüo Yojo pois razão para que a illustre commissão não 
nclopte a opiniü.o que o Sr. ministro do imperio expendeu 
em seu relatorío. 

O que eu conheço a este respeito de muitns paro
chias da parte do imperio quem~ é menos desconh~cida . 
das províncias elo Rio d,e Janeiro e Minas, é uma injus 
tiça clamorosa. · · . . 

Eu citarei á camara, por exemplo, em Minas a 
cidade Diamantina da Bagagem, · povoação hoje ri
quiosima, que ha poucos annos não existia, e que está: 
dándo um numero de eleitores muito i)I sigriificante . em 
relaÇão á. sua população. . . . , · 

-Citarei tambem a cidade de Santo Anto!lio do .Para
hybuna, nas raias da província de Minas, qlte é•"JP.a .. das 
mais importantes e ricas povoações daquella província, 
e entretanto· d~í cinco eleitores, ·tendo · populnç::to· para . 
<lar mais ele vinte. 

. A prov.incia elo Rio de Janeiro, por exemplo, foi povoa
da por uma maneira excepcional. Os nossos distrícto's de 
café, os mais importantes da província, silo povoados 
em grande parte ha poucos anuas, e muitas de nos.sas 
parochias são novas. A nossa . província tem ti9,p.}1m 
augmento de população muito rapid? e.n D1~nó,il~ de 
20 annos. Todos aquelles que sabem deste.fneto. conl?-e
cem a in.justiça que em geral vai soffr~r toda fi provm·· 
cia. do ·RIO de Janeiro se passar esta restricç~o final do 
artigo. Para não citar o município de minha residencia, 
citarei o importante município de Rezende,muito injus
tamente mal aquinhoado no numero ele eleitores das suas 
parochias. . 

Me é indifferente que a c~nnmissão adapte ;< base de 
30, 40, 60, 80 ou 100 votantes para c,ada eleJt.o~; J?~S 
parece-me que é tempo ile adaptar-se . um prmCip~o 
-uni co para todas as parochias ilo Imperw, e determJ
nar-se que a cama1·a dos ·deputados na v~ri.ficaçüo dos 
poderes tlão possa _alterar o numero ele eleitores. 

O Sn. CASDHRO MAnl'fR!':IRA: -Apoiado. 

O Sn. MARTINno CAi\fPO~ :--Vimos na côrte crear ·se 
uma fregnezia que detl algumas ·dezenas de e~eitores 
sem que as outras freguezias, das quaes fo.i desmem
brada, deixassem ile continuar a dar o mesmo nu
mero que d'antes. O mesmo se tem feito na provhicia elo 

. Rio de Janei·ro em ce1'tos lugares, ao · passo· que em 
ovtros, cronnd6-se parochias, essa creaÇãc importou a 
annullação quasi total da representação eleitoral elas 
paroohins atitigas. ·. 
• Quando di"'O annullaçüo das parochias antigas, niio o 
digo selll int~nção, porque, marcando-se o mesmo nu
mero . ele eleitores, ainda não se evita todas as fraudes 
a que dá. lugar a creação, suppressão, ou annexação de 
parochias. · 

o Sn. CAS!iiiiRO 'MADURElRA : - A commissíio niio 
teve· tempo de estuelar tanta'cousa. · 

O Sn. MAnTrNHO CAMPos:- :Parece, portnnto, C!ue 
a CommiSSÜO póde reparar ·estas ÓOL)SaB, póde Ob VI_~r 
estes inconveni~ntes, e ünpedir estas ·fraudes supprt-



mindo a clausula nriiü deste artigo, ~ adriúttindo Utn9 
d$iisulá nova, pela qual sei a pro1ii~iq~ que_ as par~ch~as 
creadas «!e novo ou alteradas . por leg1sla:çao provmcml 
pósterio:- á lei que de~ianar o numero de eleitores pos
são ter represf.ntação 'eleitoral sem que ') corpalegisla-
tivo Jh'a dê. . . . · . . 

Supponho que ~s~a observação não prejudica áo ~al
vaterio dos Srs. m1mstros, e ·póde ser tomada em consJde
ràção. Animo~mé a Jazê-la,. porque servirá para qual
quer systema . eleitorál, diz respeito á eleição primaria, 
nada tem com o promisso que o go-.:erno imperial prefere 
para a escolha dos . deputados que devem ajuda-lo no 
futuro . 
. ' Nada tenho a observar a respeito dos ~§ 9, 10 e 11. 
' Q'uímto ao § 12, que aliás adaptamos, limito-me a 
·ponder!\r que desejaria estender o prazo anterior á elei -

· 9ão que a lei concede para a demissão dos fnnccionarios 
que, sendó incompo.tivP.is, se qnizerém tornar elegíveis. 
·o prazo de quatro mezes p~rece realmente muito pe-· 
queno. . . • 

Quanto · ao art 2", não faço a observação que elle me
·. rece, e que já fiz 'no. 2' digcussão: vem à ser que o 
-· p,roprio governo não . pôde demonstrar a vantagem que 
· hªja na autorisação que se lhe dá para alterar os dis
trictos actuaes. Esta disposição só serve para augmentar 
a animosidade e suspeitas legitimas dos seus adver
·sarios. 
: O governo não tem outros dados para fazer a dh:isão 
eleito~al,se · estalei passnrno·presente anno, senão os da
âos de que se servio o ministerio do finado marquez 'de 

. Paraná. ·Esses dados não 11utorisão o governo a fazer 
··melhor divisão do que a que se fez então. Não serve pqis 
·. esta autorisação senão, ou para mostrar ainsaciavel von
. tade que temo governo de arbítrios, ou para excitar mais 
des.confianÇas muito legitimas de seus adversar!os, e a 
animosidade do paiz contra uma lei que reputamos 
mais do que imprudente, que nos parece no.civa e te· 
meraria. 

O Sa. CASIMIROMAD~REIRA.:-Apoiado. 
·. ·O SI\. MA.RTINHO CA.MPos:-,Quanto ao art. 3', escuso 
repetir a impugnação que delle já fiz. Desej-aria que al
gum dos Srs. mini&tros declarasse se entende que esta 
autorisação . é legislativa. Se o não quizerem fazer pot-

. . que não é mais uso guardar deferencia tal com· o corpo 
legislatiVO, ·CU appellarei para a honrada COmtnÍSSãO, pe

. dindo-lhe que diga se a antorisação que dá ao governo 
· parafazer regulamentos para a execução da lei eleitoral 
é a mesma que a constituiçüo da, ou se é autorisação 
legislativa. 
. Se é a mesma, parece-me que a redacção do projecto 
ficaria mais perfeita supprimindo-a, porque não yejo 

· esta antorisação na lei de 1855. E' verdade que a lei 
de 1855 para os seus proprios autores é uma obra digna 

· de reforma .••• 
Mas emfim, eu, que entendo que, apezar da morte do 

Sr. marquez de Paraná, essa lei foi um grande melho
ramento, julgo que este precedente , de não dar ao go
verno faculdade para regulamentos legislativos sobre o 
modo pratico das eleiÇões esU. no caso de continuar a 
re:;peitar-se, q~e. é disto muito digno em vista do' 
art. 97 da const1tmção. 

Desejaria pois que me declarassem se esta autorisa
ção é _para o governo legislar em mataria eleitoral, óu 
para dar re~ulamentos necessarios á. boa execução <la 
lei . . ~o pnmeiro caso, não deve ser approvada por in
constltD;cio~al; no seg_uild?, parece defeito de redacção 
por ser mte1ramente mut1l se acaso o governo ji tem 
esta faculdade. 

O Sa. CASIMIRO MADUaEmA: - Porém a lei precisa 
de complemento, e só o ministerio o dará.. 

O Sa. MARTINHO ÜAa!POS:- Sr. presidente, tendo 
vr?f!lnd~ co~vicção ~e que a reforma eleitoral que o 
mm1steno va1 fazer n~o é um melhoramento, é simples
mente uma alteração, uma perturbação, uma mudança 

_mas uma mudança para peior, eu sinto-me entretant~ 
embaraçado para julgar a reforma em alguns dos seus 
fundamentos. 

Se consulto os documentos officiaes, acho-me inteira-
me~ te baldo _de esclarecimentos para poder apreciar os 
motrvos que mduzem o governo. a exigir esta reforma. 

Na, aliertnra do p,arlamento o CJ:ue encontro naíalla 
. do throno é sin:plesmejÍt~ isto: . • < ~sab#ii?s .a que deu 
· lngg a exécuçao 4a ultlmi!o Ie1 eleitoral aconselhão a 

a.dópção de providencias que ponhiio cobro á süa reprQ-
dücyíiO. > · .· .· . . . . . 

· Osrelatoriosque se disse ser os commentariós desta 
· peça nada mais açrescentárão de informações. . 
' . Entretanto orelatoriôdevia ser feito seg11udo9s prin
. cipios fundados pelo Sr. ex-ministro do i!Ilperio, do. qual 
. o actual Sr. ministro constituto-se adjudieatario ou tes-

ta.nenteiro, e tanto que o seu proprio relatorio é. mais 
um índice remissivo do relatorio do Sr. ex-ministro do 

· l!ue um verdadeiro relatorio; . · 
· Se consulto o relatorio' deste anno, e aquelle a que se 
. remett.e sempre, não encontro nel}es mais do que ·as 
mesmas phrases vagas, inteiramente vagas, da falla do 
throno. · · 

Mas, note a . C[lmara, niio é um facto indifferente : 
· quanto a ·abusos e defeitos da lei eleitoral; . não são já 

estas mesmas asseveraç.ões que vou encontrar depois na 
resposta á falia do throno, que para mim já. não é éço 
do ministerio, mas a eil:pressão dos sent.imentos e con
veniencias políticas da maioria da camara. 

Todos nós vimos que as· eleições de commissões no 
presente anno se fizerão unicamente por espírito de pár
tido. O honrado deputado pela Bahia, meu amigo, cujo 
caracter, cujas luzes muito aprecio, e que tive o pezar 
de ver relator do parecer sobre a reforma eleitoral, foi 
membro da commissão de' re<posta á falia do throno 
contra vontade da maioria, e em gõral as commissões 
exprimirão um concerto político em que o ministerio 
não foi ouvido, em que foi mesmo desattendido. · 

A resposta á faUa go throno, portan~o, é para mimo 
pensamento .da maioriá, pensamento ao qual o Sr. Fer
raz teve de sujeitar-se com.:i condição de apoio. o que 

··vamos nóS encontrar nesta resposta ? Não encontramos 
já a opinião indecisa e vaga do ministerio, enunciada lia 
falia do throno e no relatorio do Sr. ministro do impe
rio; não encontramos já a opinião positiva'contra a ·op
portunidade da reforma apresentada nos ultimos dias de 
Agosto do anno passado e nos primeiros dias de sessão 
deste anno; pelo Sr. presidente do conselho, e no relato
rio do proprioSr. ministro do imperio, que é sem duvida 
o élo que liga a fracção mais numerosa da maioria ao 

· Sr. Ferraz? · · . . , 
Encontramos o seguinte , 
• Reconhecendo a camara dos deputados os defeitos 

da ultima lei eleitoral (jâ nilo sllo os abusos na sua exe· 
. cuçilo) , ella não poupãrá tra.balh.o para occorrer aos 

abusos que ultimamente se darão, procurando iniciar e 
votar as medidas que lhe parecerem mais urgentes. > 

Quaes são pois, Sr. presidente, os abusos que se vão 
remediar, estes abusos de que o governo imperial se 
queiXou? O corpo legislativo os ignora absolutamente. 

·cada um de nós está entregue a suas conjecturas ; 
alguns membros da camara, em geral a maioriá, teme
se da influencia] individual, vê todos os abU3os ahi; 
nós outros, por nosso lado, a camara me permittirá 
dizer com franqueza, não tememos outro abuso senuo 

· a dominação dessa influencia decisiva que autorisava 
ou concedia ao governo üma tutela. que ninguem podia 
recusar ei:n mataria eleitoral, e menos vencer. 

Em que consistem os o)ltros abusos? ~s.tamos entre
gues ás nossas conjecturas, a algumas Imputações v;;t

·gas, mal definidas, mal formuladas; não apoiadas em 
factos que se têm levantado na tribuna, imp)ltações 
que entretanto têm sido apreeiadas perfeitamente, co
nhecendo-se que ellas nada podião provar contra o modo 
pratico de eleição adaptado pela lei de 1855. .· · 

EJD geral iteu"se na execução deste o que em gra~de 
. parte. se tinha dado .com o systema ele1toral anterwr. 

Fei-se a lei eleitoral vigente responso.vel até pelas 
violações flagrant~s que ella mesma soffreu, por abu

.. sos que fori'io commettidbs contra suas di$posições mais 
beneficas e maís claras ! Mas eu, Sr. presidente, con
tinuarei a apreciar alguns factos do nosso parlamento 
e do nosso governo com relação á eleição, que me parecem 
muito proprios para esclarecer o debate e restabelecer 
a verdade histories, em alguns pontos muito alterada 
na discussijo deste máo projec.to. . • 

. Fica, porém, claro que o pensamento da reforma ~let· 
toral não é do ministerio, é daquelles qtl!l nomeárao a 
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._ .C()mmissii<) d~ respostà lÍ faJla dO thr0110, F,ica Cll).rissimo 
· .que este pens[t~~nt() foi : .~osteri()~e~te_ aóeit~ _pelo 
· :sr;. presidente. do conselhq, 11ue o propno Sr. mm1stro 
· do jmperic.} ieve de fazer c!ilar ~randes apprehensões que 
elle tinha sobre a opportunidaue da reforma no ultimo 

.,anno.da.legislatura, .em vesperas de eleiÇão; Jica isto 
· perfeitamente demonstraQ.o, porque resalta dos docu
mentos, dos papeis officiaes que tenho lido aqui . hoje. 
. :. A _.apreciação deste facto eu couheço que é diVersa 

. p~ra amaioriae para _a minor~a ;_ inl\s e!l tenho a.IJon-
.vicção de que os homens ma1s 1mparcmes, ll,lhetos ._ a 

. estaslntas parl~m~ntare.s, e o paiz en.1 ~eral, jul~ar!õ 
·· quem faz apremaçao mats exacta; . a .. nunna apprec1açao 
é . que esta reforma eleitoral é condicçüo .. de apoio, ou 

. uma dás condições do apoio, -. 
,.: Sr:presi:dente, a reputaçã~ e o credito dos nossos h~-
inens políticos são sem duvtda alguma a parte ma1s 

. preciosa do nosso _patrimonio . de honra nacional, são 
sem duvida al"'uma 11ma g~oria que nós muito devem()s 
.zelar. Eu não posso, portanto, prescindir, antes de todo 
' o ulterior esclarecimento sobre o projecto eleitoral, de 
· uie occupar. com a opinião attribuida aos Srs. senado
. res Paula Si>!1Za,e Vergueiro. 
. , Principiarei por c0ntestar algumas .palavras do hon

. rado .dépútado pelo d,istricto de Sant' Anna, que tam
;. bem Iíão me parecem de perfeito. accôrdo com a verdade 
:· nototi~ e sab.ida, com uma _verdade que até deve .ter 
· si dei m11ito lisongeira ao amor-proprio desse illustre 
: deputado. , _ . · . 
·., .. Disseise que até 1848 nunca se tinha .fallado em 
:· el!li9uo de' districtos. Assim está dito no disc11rso do 
. ,. Sr.. deputado .pelo circulo de Sant' Ann_a desta côrte. 
. Disse-sé que a lei eleitoral de 18.5.5 passou na maior 
ihdifferén9a para o publico. 

_ Quanto ao primeiro facto, aqui se ach!l o projecto do ,, 
senado, .sob a letra R, de 1846, projectodofinado Sr. se

·nador Paula Souza, que em um dos seus artigos (art.4') 
propõe positiva .e claramente a elei9ão . por districtos 
·tanto para deputados como para senadores • . Isto sem 
,J:emontar á época muito anterior, já éste anno memo-. 
~ rado, em qúe o Sr; Rodrigues Torres,- hoje visconde de 
Itaborahy, ·sustentou no seu conhecido jornal, O Inde-

. pe'ndente, esta mesma idéa de círculos eleitoraes pe-
. :quenos. . . 
· Quanto ao segundo facto, é uma.Jngratidão do hon
. rado deputado ter esquecido o que se passou nésta 
c9rte. E11 àqui não me achal'a; mas creio ter lidiJ nas 
gazetas que S .. Ex .• úcebeu uma serenata, teve uma 
banda de musíca á sua porta, e que dahi uma grande 
multidão de povo e essa banda de musica se dirigirão 
a? Caminho-Noyo de Botafogo, morada do presidente 

, do conselho, o finado Sr. mar<J.ue~ de Paraná, 011 que da 
qasa. do finado marquez forão . á reside_ucia do honrad_o 
deputado afim de ?hsequia~lo ~estemunhando o regozijo 
popular que a ele1yüo de d1stnctos causou na côrte~ No 
resto do paiz, tanto quanto posso julgar, nunca houve 
lei alguma recebida com tanta aceitação. (Apoiados.) 
. O Sa. DANT~S : -Creio ·que na Bahia não foi assim. 

_·· O Sa. MAnTINHO . CAMPOS: -Nunca houve acto al
g um do _ actual reinado qn~ mais enthusiasmo excitasse 
pela pessoa dosoberano, porque, como já aqui-se diss\J, 
acreditou-.se geralmente que esta lei fôra devida ;í. von

·_tade 'imperial e á intervenção pessoa\ do imperador. 
E não vejo, Sr. presidente, nenhum perigo em que 

isto se diga. N~o penso como o Sr. ministro do impe. 
1·io que o imperador é responsavel; ~as penso que não 
é contra a constituição . que . o _rei governe ?'einando. A 
posi9ão social . do príncipe e a sua illustração dão-lhe 
grandes meios de influir nos conselltos de ministros. O 
rei não é um automato (apaiad,os), o rei é o represen
tante _de um poder activo, mas o rei é. inteiramente im
peccavel na fórma da constituição (apoiados) , desde' 
que o poder moderador 'tem um referenda rio responsa- _ 
vel.por todos os seus actos. (Apoiadas~) 
· O Sa. Su.uVA: ~Quanto á questão da responsabi
lidade dos ministros pelos actos do poder moderador, 
estou de inteiro accôrdo com. o nobre deputado. · 

. O Sa. MútTINRo Cu[pOS: - Assim, qÜando eu digo 
que acreditou-se geralmente que a vontade imperial 
tinha influído poderosamente· para a adopção desta lei, 

· 1;1~0 digo nenhuma inconveniencia, testemunho um fac
to q\l~J dt~i>~ ~er lisongeiro a todos os · amigos da monar

.-Q'!ti~ : ;-epr~sent!ltiva, · e. é ~ue todo o .paiz acreditou 
'. CJ_u!l ·. um~ lei · q!le pre)ud1cava ao · p~tido · que esta
_ya ~.enh()~; havrl! m!lltos annos, de to~as as posições 
offic1aes, tmha ~1do votada em benefic1o dos que .se 
;~chavão fóra dessas posições pela inflnenéia ·pessoal 

-· imparcial illustração e juizo prudenc\al do ·sobermo: 
· Ou a lei foi um bello padriío de gloria para o soberário 
· como _eu o ent.Jndo, ou ella foi um mal para o paiz, com~ 
; o entendem dous dos seus autores, os Srs. ex-inini:ifi:os 
' <il\e têm assento nesta ·casa e que hoje a condemníio · 
• e então são õó elles os · responsaveis pelo erro c?minet~ 

tido, porque forão elles e os seus collegas que stig'eri
. rão ilo soberano uma má idéa, ou illudirão -se e engáná.
. rão-se grosseiramente, de maneira que não conhecêriio 

9S verdadeii·os interesses do paiz em materi:t tão capital, 
· e na qual todns as mudanças ferem sempre 'direitos im

portantes, ou contrarião interesses, e causão serios ·des-
contentamentos. · · 

Na minha opinião tambem ao Sr. ex-ministro do 
ii:P:perio' cabia alguma gloria da promulg!!Çüo da lei Q.e 

; 18.55, ver~adeiramente liberal pela verdade de eleição 
_. q~e .autor1sava: confesso entretanto .. que esta gloria 
. d1minue, mesmo desapparece, quando o vejo hoje o prin-

cipal destruidor da melhor obra do ministerio Paraná. 
, Mas, Sr. presidente, qual foi a opinião do:i honrados 

, Srs. senadores Paula Sonza e Vergueiro? O meu hon
rad.o ami~o,ex-ministro ~o imperid d_o ga~inetePàraná, 
leu alguns trechos dos J1scursos desses !Ilustres sena
dores, de saudosissima memoria . 

· Eu tenho difficuldade · em apreciar esses trecho~; 
alguem póde ver em qualquer ·apreciação que eu faça 
oque quer que seja de menos respeitoso .para com a 
menoria respeitavel destes_ distinctos estadistas a queni 
sempre vi proceder na maior boa fê, e sempre, até rios 
seus poucos erros, de accôrdo ·com os melhores princí
pios políticos que 'elles tinhão ensinado o paiz-a ve
nerar e amar. I 

_Apenas perguntarei á camara e ào honrado Sr. ex
mmistro do impel'io, meu amigo, se opiniões emittidas 

- em uma discussão, tendentes taivez afazer aceitar uma 
idéa pela qual se tinha grande empenho, opiniões que 
se modificavüo, portanto, na discussão, afim de· agra
dar a um auditoria notoriamente adverso e possuído do 
espírito de dissensões velhas, se estas opiniões' :digo, 
proferidas em taes circumstaucias, podem prevaiecer 
para desnaturar e destruir a importancia de um voto 
meditado e lançado no soçe~o do gabinete com preme
ditação, e com toda a liber<1ade de consciencia? 

Eu tenho na mão o parecer n. 2 de 1.846 do senaQ.o, 
. a,ssignado pelos Srs. senadores Vergueiro, Paula Souza 
e Costa Ferreira, tres nomes dignos de figurarem sempre 
juntos, sempre unidos, tres nomes que seguramente a 
historia collocará. sempre assim reunidos,. tres nomes 
que hão de seinpre fazer- uma das maiores glorias· do 
parlamento brazileiro ·pela inte~ridade do seu caracter, 
por sua illustraçüo e por sua conerencia política, que -não 

. é qualidade de menor valor, nem dás mais communs des
graça,damente no nosso paiz. · · 

_ Diz este parecer cum relação á eleiçiio de districto : 
c A com missão considerou() aspecto ( lentfo) apresentado 
pelas províncias no tempo das eleições divididas em dons 
campos hortis, ligados de uma extremidade á outra 
pela maior parte, não para sustentar opiniões, mas par~ 
satisfazer ambições, ou legitimas ou exageradas, e en
t endeu que quanto mais se dividisse este campo, menos 
ameaçada seria a ordem publica, as allianças · mais 
circunscriptas, a liberdade de voto menos coarctada, 
a operação das eleições mais facilitada~ e as localidades 
melhor representadas. Mas a commissão, ltimida em in
novações, não avançou aqui quanto aconse

9
hã9 os dieta-

. mes da razão; limitou-se a districtos que lej ão um se

. nador. Este acanhamento a deixou na impossibilidade 
de propô r maioria absoluta em todas as elei9ões, sem o 
que entende não haver verdadeira representação ; sa
tisfaz porém a sua consciencia, lembrando ao senado que 
a reforma ,não é completa sem que os districtos se rc
duzão á eleição de um só deputado; só a3sim ficaráõ as 
localidades bem representádas; só ~ntão será. pratica
vel ~oda eleição por maioria absoluta. • 
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. Assim, poís., contra as ~sseverações do ~onrado;Sr: ele• 
pRtado tl.a.S~fAnn.a a let .da refor~a ele1toralque~m;u1 
sido 1embràda antes de 1848 ·, a le1. da reforma eleitoral 
foi ,aceita com dem,onstrações de rige·z'jo publico,_ <!~e 
devem ter lisongeado.a esse Sr. deputado, e a o~m1ao 
que se quiz. invocar dos Srs. senador~s Paub e ::Jo11za 
e VerguP.iro é contraria á reforma eleitoral q~e :;:ctual
mente se quer sustentar, e favor!lvel á, opu:u~o qt;e 
com grande vantagem para os credi.to.s ·do rm:uster:~ 
Paraná o meu honrado. amigo. ex-rrumstro .do nnperw 
brilhantemente defendeu neste recinto no atmo del855, 
e concon-eu ·;muito para a fazer· adaptar. 

. Essa reforma; porém, S.l~ • . presidente, t~ve um .pec
c~do , original, esteve fa~ada sempre a não_-ser lei do 

. Imperio ! ! Não era posslVel . gue pudesse VIgorar un:!t 
··lei que p(Lssou tendo contra s1 · os taes votos de quali-

dade. Tudo que neste Imperío se deliberar, tud~ 0.· que 
:fôr decretado ainda mesmo que traga o patrocmw do 
nome imperi~l, é tempo perdido ! se n~o ti ver ti?o_: a ' 
approvq,ção destes votos ! Esta: let se aj'OlO~ na opmmo 
dos mais esclarecidos, elos mms respmtave1.s chefes. do 
verdadeiro partido conservador, verdadmro . partido 
co:ttservadordigo, porque tambem ha :falso_ partido con
servador· como do outro lado ha verdadeiro e ha falso 
partido liberal ; mas isto de que val, se ella não teve o 
beneplacito regia ? 
· O parecer da commissii:o do 'senado em 1848 aprecia ~ 

eleição ele districtos pel~ fórroa po~ _que a cam1tra vat 
o'uvir. · Tratava-se· 'das ·mcompatibilidades, tratavacse 
do processo ·de quali~c::ção, e tratava-se d~ eleição de 
districtos. A coromissao, composta dos Srs. H. H. 
Carneiro Leão, visconde de Monte-Alegre, visconde de 
Olinda visconde de M:acahé, e José Cesario de M:. Ri
beiro, 'supponho. que todo_s purit~nos, genuínos repre
sentantes do ma1s verdadeiro partido conservador, apre
sentou este parecer, em que tainbem se assignou o Sr. 
Vergueiro, de cujo nome devemos aqui prescindir. 

< Consideradas (diz a_ commissiío) estas . tref(: refor
mas no seu todo e debanw do ponto de v1sta ele que 
podem ser melhor clesenvolvid!'ls, as comr;lis,sões não 
Ju'vidárão reconhecê--las vantaJOsas e admlttl-las. As 

' commissões não partilhão ·a crença de que . os abusos 
oue tên:i sielo notados em differentes . éleiçõ'es tenhão sua 
Ôrhrem neces.saria no complexo 'de nossas leis. 
. · ~ ··Nesta ordem de idéas •entendem as commissões que 

;;e attenua a responsabilidade ministerial e inclividual 
ineonida por taes 1tbusos, e· que erigido em grande .cul·• 
l')ado o complexo de nossas leis se foge ao dever de 
reorimir OS a"'entes immeeliatOS !\Utore3 de taes abu
SOS. As reforn~as ela lei eleitoral e de outras organicas 
qontada~ como npJ;opriaelas a erig~r em repre~entantes 
wmente aquelles que o. poder cles1gnar e qmz~r, e a 
~mbaraçar constan:temente que ~aJa uma l):e'.'mna re
nresentacão do pa1z, podem n.ao ser admJttHlas pela 
;naioria 'dos representante3 da nação em ambas as ca
lnaras; e ainda aelmiüidas,obra tao grandiosa pódc er~
corrtrar tropeços- na escassez do ter_npo,. e ver-se term1-
mtda a presente sessão do col:po l!!gislat1vo sem que ellas 
i acão parte dO:; nossos cocligos~ . 

~ N6ssa hypothese a sociedad.e brazileira tem de ser 
condemnada ainda por l'ongo tempo a supportar taes 
abusos :e a presenciar in~efesa o .. seu tl'iumpho. As 
commissões não pretendem sustentar a per:fectibilídade 
de nossas leis organicas, ao contrario .... 

<Na-opinião das cmnmissõe~se as e.leiçõesnão são sa
tisfactorías não deve a responsabilidade r ecahir sobre as 
nossas leis, pois que todos os abusos, fraudes e violeú
cias- que se podem. apontar têm sido ·praticados em 
opposições ás mais beneficas. diõposições dellas. _O im- . 
:pubo para se commetterem taes abusos tem part1do dos 
ministerios, pmsiJentes e agentes immediatos da ailmi
.nistraçiio. Assim, debalde se reformaráõ as leis se o 
mesmo esuilito tiver de dirigir a StHI execuçrto. O resul
tado itfto ~erá mais satisfactorio. > 

Sr. presidente, o mesmo pensamento ·quanto a ori
'1!1~m elos abusos eleitoraes .Póde-se, com toda a verdade 

"e comciencia, sustentar hoje. · Estes abusos . são p:tati
, çadrrs por tolerancia ou negligencia do ministerio, por 

seus agentes (apoiados); estes abusos são praticados, por 
que a ve. úficação imperf. eit~ de poderes que nós fazemos 
assegura-lhes o melhor ex1to. (Apo~ados.) 

. .Prescindirei da questão da const~çionalidadedÔs ci~-· 
culos que é ~ustentada muito bem.· nest~ ,pa~ec,er, pôr
que ~~tpponho que os !lous ex-ministros do. gabinete Pa
raná q11e .têill. .. assento nest~ .camara se ' enc.arregaráõ 
de sustentar e.ste ponto da le1 de 1855. , . _ 

:0 Su. PEDREIRA: .-Isto.não está ' eriJ. ~duvida;, 

ó !:>R.· MA~TINHO CAMPOS: ~R(lpetir8i' as considera-
0-Ões da coinmissão do senado, quanto ás vantagens da 
eleição por circulas. Diz el!a: . . "' · . 

t No-· exame da · conyemencta .dQ novo modo pratrco 
adoptaclo pelo projecto, as commiss?es· recoJ?llecêrão que 
elle a3SC<Tm·ava melhor a observanma da le1 .que regula 
as dciçõ~s; 11orqwmto, f~cilitava e pe1:mit!ia na verifi
ca~ão de' poderes uma r1gorosa ~scalJS!tÇa~ da obser
v:mcia ele todas as formulas garantidoras da hbet·Jade do 
voto; fiscalisação que no methodo até agora seguido era 
difllcil e cheia de inconvenientes, principalmente ares-

, peito ·elas províncias maiores que elegem um grande 
numcr.o de deputados. . 

< Além disso, ellas r~conheeêl'fio que o· novo modo 
facilita v!\. a representação ele tod.os os .. interesses e op_i
niües existentes no paiz.; porque garant1a representaç,ao 
propria ás maiorias locaes, até agora ·m-\nulladas pelas 
maiorias provinciaes. Essa circum~tancia! J~uito atten
divel sem dm-ida em uma boa lm de ele1çoes, pareceu 
:1s eommissões compeüsar todos os Í!lconveni~ntes que 
se podem receiar do novo mo!lo pratwo : asstm ellas o 
admittiriío par!t a eleição elos deputados geraes e :pro
vinciaes; modificando, porém, a base que o proJecto 
olferecin para a divisão dos districtos, COJ?O lhe pareceu 
.necessario para 1t boa eleição e dist_ribUlção dos dep_u
tados provinciaes, cujo numero fo1 comtu~o prectso 
alterar nas difr'erentes provinpias, como penmtte o acto 
!:!ddicional.. ... > · 

Não lerei a parte que diz respeito á eleiçiío de sena
dores, po1·que a commissiio. não aceitou o que o projecto 
do Sr. Paula e Souza propunha. 

Somos chegados, Sr. presidente, ás ~azões da re~o
o-açüo da elúção por districtos. Gonstão ellas das d1s· 
gussões do corpo .legislativo em 1855 : ell~ n>'tsceil sem 
a condição indispeusavel de vida- o apolO dos ·verda
dadeiros reis.... . 

Sabe-se que os chefes do partido con~;rvador dividi .. 
1·ão-se no senado, e que alguns, que !thas me parecem 
os verdadeiros conservadores, porque têm querido com 
mais sinceridade a conservação das instituições duque 
a da sua supremacia politica e influencia exc~u;iva , 
sustentárão com o Sr. marquez de Paraná a ele1çao de 
distdctos que já tinha sido por elles. a.dJ?itticla em 1848. 
A commissão do senado, porém, d1v!dw-se : um pare-' 
c~r, de que foi relator o S1:. _Eu'\ebio ele Qneiroz1 apre
cm por esta fórma essa ele~<;mo: 

< A eleição por circulas offerece algumas _vantagens 
que as commissões niío desconhecem ; mas nao é extre
me de inconvenientes que os co.ntrabalancem e talvez 
excedüo, . ' . ' 

< Desde que a honra de representar a nação_ depe11;~er 
de menor concurso de vontade;, despertar -se -h•~o mm,as 
ambições que jazem ad~rmecidas; e_ este e.&:Cl~a~ento 
nrw será de certo nin me1o ele regulansar as· ele1çoes. 

<Depois elo espírito de partieb, cujo~ es~orços rara 
triumph!tr 1t toJo o custo são a causa pr1mana dos 31~u~ 
sos eleitot'a~s, •;em logo em segundo lugar o m,e
resse individual dos candidatos. 

< Quando· estes augmenta,rem em numero ·e dimi-. 
unirem eln qualidades, haverá razão para esperar-se que 
t udo .se passe mais regularmente ,? O interesse de cad9, 
um será. menos arrojado quando· concentrar seus esfor
ços em um collegio só em vez_ ele se dividir por '!mitos? 
Os partidos serão menos o bstmados quanc\o o tnumpho 
ou .a derrota em sua localiqade não puderem.ser neu
tralis!tdos pelos outros collegios da província? A certeza 
de qué ahi se decide a sorte de uma eleição não aug-
mentará ·a porfia dos cJntenclores ? ' . 

< O maior inconveniente elas eleições está no3 vestJ
gios de intriga:r, inimizad~s e rancores q~e deix~ após 
de si. Ora é fóra de duVtcla que est~s mconvementes 
cresceráõ ~om os circulas. O mitior numero de e~pe
ra!)ças .. roaUogradas, o maio~ excitamen~o nos arrugas 
particulares desses novos ca:nd1d1tto~; omawr esforç? ?os 
influentes .quando o seu.·.trmrnpho tmportar o defimtlvo 



de unia .. eleiçiío · h.~o ~e . nec~ssa;ia!lle~t~ a?~mentat esse · 
triste cortejo ele1toralde )nttJ~à~, ~n1m1~àdes ·e ran~ 
cores; (j_U:e se: prolohgãlj<por muitos aJ.ijlgs, e ás vezes 
produzem (lÓnsequencias da' maior g~avi:il'itde. ;~( 

<A orgahisação. das c.amanis.' se d:everá tambem mui to ·. 'r:' 
resentir desse novo syste[(la ; nem todas essas novas 
candidaturás :tnenos justificadas .serão mal . succeclidas. 
Süppondi:releições livres .como·se devem desejar, os depu
tados e senaclores,nãosahiláõ mais d'entre aspessoasno
taveis e bastante conhecidas. pará se· fazerem aceital' por 
jlma província illteira; os empregados· subalternos, as 
notàbilidades de aldêa; os protegidos de alguma in~ 
fluimcia locá! serão os escolhidds. Se as' éleiç:ões não 
forem livres, o resultado será peior. Quànclo se inclica
rcln nomes a uma província, .o interesse proprio acon:· 
sclhará a escolha ele pessoa capaz de competir com os 
outros' concurrentes; se a . indicação fôr a um circulo 
cujos candidatos sejão rrienos importantes, a conourren
cia clispensa~á tanto escrnpulo na escolha. Se ha 
inconveniente em ter uma província grande numero 
de deputados, o remedio é outro; a eleição por circulas 
teria, além elo mais, o dc~eito de ser por este lado 
inefiicaz;· · • 

< E' digno de observar-se, além disto, que nós já 
te,nos· tido' longa experiencia das eleições por círculos 
dé uin só dP.putado: As províncias de Santa-Catharina; 
llbto-Grósso, Espírito-Santo , Rio" Grande do Norte e 
Piauhy derão por múito tempo um só deputado, . e 
ainda ~oje o dãd as do Amazonas, Espirito~Santo, 
Paraná e Santa"Catharina. E por·ventura têm sido as 
eleiÇões nessas provincias mais livres, puras e perfeitas 
do que nasontras ? .... ; .•••.• . 

< As reformaJõ em materia. de tanta ponderação como 
o systema eleitoral, que é, por assim dizer, o espírito 
da eonstituição e a base d·o systom>t representativo, só 
elevem ser decretadas depois de · se haver adquirido a 
certeza, e não a simples probabilidade, ele melhoramen
tos de maior importaricia. > 

Continúa ainda o Sr. conselheiro Euzebio a dar con~ 
selhos que devem ser lembrados pelo Sr. ministro do 
imperio e o.s outros actúaes Srs.' ministros. , 

< Mas as commissões agora; como 'ei:ri 1848, !lã o pre
tendem sustentar a perfeição ele· nossas leis organicas, 
e pelo contrario' admittem que seu systema geral pócle 
s~r melhor>tdo; com tudo estão firmes na opinião de que, 
se as eleições 11ão são satisfactorias, não deve a rcspon
sabilidade recahir sobre 'aS nossas leis, pois que todos 
os abusos, "fraudes e violencias que se podem apontàt· 
tem sido praticadas em opposição ás mais beneficas dis-
posições clellas. · 

~ Assim debalde se reformaráõ as leis, se a oppinião 
publica e o governo, aproveitando a calma das paixões, 
não contiverem o espírito de pai·ticlo em seu immode·
rado . de:sejo de vencer. O resultado ,fierá o mesmo, e 
nesse ca~o' a opinião, desvairada sobre as verdadeiras 
causas elo mal, o attribuirá ao incompleto elas refotmas 
obtidas e as exigencias cresceráõ na razílo clirecta das 
concessões. · 

• Diga- se ao póvo a verdade co in franqueza : o ele .. 
feito não está nas leis, sim nos costumes. Não· espere 
pois elle o remeJio elo legislador sómente: pmcure cada 
um ccinii0rrer com seus esforços para ·que uma vpinião 
publlc.a, mais forte que os partidos, p.rejudique áquelles 
que recorrem ao emprego da fraucle. ·e da \ iolencia •. Os 
costumes não se corrigem 'tão promptainente como se 
a~terão as leis; o resultado pois será lento, mas infal
hvel, e o povo não passará pela decepção sempre peri
gosa ele esperar ela lei o que ella não .póde realizar. » 

sr,. pre_:;iclente, partindo esta . hnpugnação ele quem 
partio, nao se cm:ce~e .como em1855 o corpo legislativo, 
o soberano e seus mm1stros, puderão desconhecer a sua 
força, e promulgar a, lei elos circulas: é uma cousa que 
hoj':_não. concebo, porque quan~o ~s razões. ela impug , 
naçao, runda ellas me parecem mte1ram~11te redu.zid.as á 
nullidade no voto elos illustradoz Srs. Pimenta Bueno 
e ':iscoilde de Sapucàhy, que tenho ' a eatisfação de ler 
po1s é digno de ser ouvido por esta illustracla as: · 
sembléa : · 

< A lei <l,e eleicões é sem duvida da rnaia alta im
portaucia, é como que a' .propria constituição. Smt;re
f?nna em todo e qualquer caso, ,,·~m todas .e quaeáquer 
Clrcmnstaucias, eleve ser sempr~,:profunclamente medi .• 

·" ·~ .... ) 

I 
I 

.. •. . . . '- . ·· . .. ;_~~~~~: 

hda,porqu:EJemtodo'"~''qualquer • tempo affectà podero::t 
samente o governo e á socied~de, á liberdade politica·e 
á. orc\iiln ·pnblica. • . . . .. · < 
• «··Por melhor que sej•a uma ·lei ou refm'maele1tôr81; é 

preciso contar sempre com· maior ou ··menor influencia 
.do governo, dos partidos, e sobretudo das paixões poli-

, ticas. ·Força é pois concluir que O· legislad~r riiio tem· a 
esperar bondade absoluta, e só sim a escolha ou préfe
rencía ·do maior bem e dos· menoces·iüconvenientes. · 

• 'Partindo destas consiclerações, e depois ele prolon
gada reflexilo, os abaixo assigúados decidem .. ·~ e . em 
favor ela divisão eleitoral por clistrictos ou circUÍós, e 
assim decidem-·se principalmelite·pelas seguintes razões ·, 
que entendem consultar de um lado as liberdades polí
ticas, e de outro ~t ordem e segu~·ança publica. · 

<A divisão por circulas garante umarepresentação·na
ciónal fiel á lei eleitoral, pois que, como bein pondc .. 
rár>io outr'ora as commissões, facilit!l. e pennitte · na 
verificação elos poderes uma r;gorosa fiscalis&ção; diffi- , 

' cil ou · impossível· pelo methoclo actual, porque àfl'ecta 
simultaneamente muitos interesses; muita:; relações, e 
porque pocler,í .deixar províncias populosas privadas· ele 
toda sua .numerosa representação por uma ou 1nais 
rséssões. 

< Facilita a manifestâção, e mesmo representação de 
tod?s os inter~sses e opiniões, pois que torna po·ssivél ás 
mawl'Jas dos CJrculos, quaesquer que ellas sejão. m~ndar . 
á · assembléa geral representante> .seus. Cada' parte ela 
província, catla partido que ahi tiver maioria; poderá. 
ofl'erccer ao paiz e advogar ·suas idéas, e.não·será absor-· 
vicio ou aniquilado pela. maioria provincial , nem. re
presentado por maudatarios hostis ás suas crenças, ou· 
dellas inimigos. E' um respiraclouro.legal, .até mesmo. 
para as paixões políticas, que se exasperiio quando jill-
gão. não restar-lhes esperanças ou m~ios legacs de.oon
quist.ar adhesõesf. e que tornão-se por issó inimigas 
da ordem publisa, que as oppdme .. As c.ollll1lissões le
gislativas devem ser orgãos do povo;. convem ·pois que o 
sejão.. . ,,. · · · 

< Offerece meno•·es·perigos em relação á agitação que. 
as eleições geraes . oceasionão nas provindas, quando 
affectão; como. actualmente, um interesse· coujuncto c 
geral que contraria bcalidades e:·partidos muitas vezes 
fortes. Divididas as eleições por círculos, a agitação· 
será ·pa.rciáJ·, · operaráõ. massas .distinctas .muito mellm:es 
entre si desligad.as, serão ·movimentos isolados que; se 
neutralisão ; substituem~se pequenas a grandes :forÇas,. 
o que interes.sa ·á ordem.public.a. . . 

< Offerece ou reprocluz.essa:mesma vantagem, nq.caso 
da v!lga .de. um senador,: o.u renovação. ela eleiçãO pelR 
ascensão· ao ministerio: ele um .deputado ; .a eleis:áo. não 
actu.a.rá sobre. :a província inteira, e sómente sobre. os 
círculos respectivos. · · · 

< Conçorrerá sem duvida para enfraquecer e extirpar, 
como tanto 'convem,· o.espil'ito cioso e nocivo do pro
vincialismo· que entorpece a homogeneidade, ou antes 
a unidade nacional', o bem de. toclos, o bem mais im. 
portante, qualquer ' que seja a loealiilacle, pois que 
creará a incl~pendencia entre os é'eputados. ele um:; 
mesma província, e ffocilitará a divisão proporcionai 
destas, base inclispensavel para uma :rolitica elevada. 
:r. lnnegavel qu~ as influencia individuaes, e combina
ções que se enlaçüo. para obter a maior:ia de . votos ·da 
p~·ovincia pelo methodo actual, pa,~slio em regra a r-~e
dominar ;;obre o espírito e interesse dos eleitós; pxeuclem 
seus · v.otos, ou estabecem a previsão, da nüo .reeleição. 
Attenuará desde já as injustificaveis . desproporções ela. 
representação . actual, que aniquila a justa)nrluencia ti:J 
muitas. províncias; . 
. ~ .Ella produzirá tam~eni melhor .representação do 
mteress·es moraes e matenaes das locahdacles; porquanto 
os . representantes por circulas, ao mesmo tempo ·que são 
repre!entantes dos grandes interesses 'da nação e d'as 
províncias, não olviclaráõ as respectiva,s localidacles, de 
?uj as af!eições ~epenclem. Ent~.:ltanto não terãO a ntesma. 
mfruenma, mmtas . vezes 'Uomva, que actuahnente tem . 
uma depl).tação provincii,J.l compacta para conseguir 
medidas custosas ao paiz ou ao governo, prejudiciaes ou 
menos. urgentes c1ue outras mais valiosas.: O fim . da 
sociedade é o bem. ele todas as localidades .; que tenhão 
pois esta~ manclatarios que revelem snas necessidades 
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os abusos das respectivas autoridades, todas as suas· 
conveniencia.s. . 

c ~ão póde proceder a objecção de que nem um menor 
concurso de vontades dará esperanças a · maior numero 
de ambições locaes, e a perigos dahi resultantes, ou da 
maior energia empregada para vencer nas localidades, 
ou das inimizades que ahi se estabeleceráõ entre as in-
fluencias. . 

· • Taes objecções só procedirião· se, adoptando .. se a 
divisão eleitoral, fosse olvidada uma medida que deve 
ser della. inseparavel, e que por si . só será nesse caso 
um bem, e poderá não sê-lo ·na eleiçiio pelo Iilethodo 
actual. E ha grande conveniencia.de augmentar o corpo 
eleitoral em cada circulo; interessar assim ,muito mais 
essa parte ~do paiz, obter uma condição larga, que re
sistirá melhor ás catall\S e a influenmas pessoaes : ne
nhum circulo deverá ter menos ile 120 eleitores. · Será 
um passo dado em perfeita harmonia com a constituição 
no sentido da eleição directa, passo que por si só de
monstra a nenhuma necessidade de tocar na santidade 
de oeus sabios preceitos. Em todo· o caso; a· haver 
i.J;fll!encias prejudiciaes, sejão antes lom~es do que pro
vmClaes. 

< P arece tamberi:J. aos abaixo assignados que a· di·• , 
vhão por círculos não prescreverá os · cidadãos mais 
illústradvs. A lei .ie 19 de Abril de 1831 não <leu em 
França esse ·resultado: parece mesmo, salva uma ou 
outra e·xcepção passageira, que cada circulo reconhec 
ceráfa0ilmente a grande vàntagem que· terá de serre
presentado por maudatarios que tenhão as habilitaçõe.s 
precisas . para conseguir os fins de seu mandato., . 

.. c· Em summa, concluirão os abaixo assígnados que se 
··.tál systema eleitoral póde ter alguns inconvenientes, 
tem sem duvida grandes conveniencias que sobrepesão 
na c.omparação. · ' 
' < Para·que, porém, produza suas vantagens, é de mis

t er acompanha -los dos correcti vos que são seus auii
liares naturaes e connex.os. ~ 

Sr. preside'nt!J , as reformas do actual ministerio são 
dictadas por tal espírito, que sou obrigado a reconhecer 
hoje que, quando o Sr. conselheiro Euzebio declarava 
que se -achava mais J!erto de alguns adversarios seus 
do que de .certos amigos antigos, 11ão offereceu-nos uma 
isca; segundo a expressão aceita, exprimio uma con-
vicção, manifestou um facto real. · 

E' por isso· que eu disse que lamentava ver assigmtdo 
no parecer da commissiio especial, que tratou da refor
ma eleitoral que discutimos, o nome · do meu honrado 
amigo o Sr. deputado pela provincittda Bahia, ex-mi
nistro da marinha, que eu sempre ·entendi ·que era· con
servador, pl)rque era liberal. Mas hoje son forçado a 
reconhecer que o Sr. conselheiro Euzebio teve razão nas 
suas consideraçõas que fez sobre abusos elei t or~s; ellas 
devem ser estudadas pelo ministerio e pela camara dos 
deputados. · • · 
· O Sr. conselheiro Euzebio confiava , para sanar 
abusos eni materia eleitoral, na força da opinião. F a., 
zia appello para a lealdade e probidade das administra
Ções ; recommendava-lhes que não consentissem que 
as autoridades subalternas se ingerissem na eleição ; 
aconselhava as administrações que não recorressem aos 
abuso.s e .ás fraudes eleitoraes, e isto pela maneira 
màis efficaz . _ 

Quando S. Ex., com um cavalheiris!JlO e lealdade que 
abonão o seu patriotismo, rec.onhecia que a maior par
to das fraudes dependião da interferencia -do governo, 
declar'.lu uma verdade que tambem . já. tinhão confessa
de outras illustrações do seu partido em 1848. 

Mas a com missão que conselhos · nos dá, que medidas 
pr'opõe p:J.ra obstar aos abusos eleitoraes, que eu, apoiado 
na opinião dos nossos ·mais eminentes e distinctos ho
mens de estado, reputo serem devidos ao poder executivo 
ou á camara dos deputados, e portanto ao poder éxe
,cutivo queha muit~s annos exerce a principal influen
cia sobre a camara dos deputados 7 Que medidas propõe, 

. que · conselhos d,\ a illustre com missão 7 , 
A honrada commissão faz appello francamente á in

terférencia moralisadora do governo, dessa entidade que 
antigos ministros · muito illustrados confessarül) ser o 
principal agente da · co.rrupçiio ·eleitoral! 
· Era isto o que se podia, o qne devia esperar de re
prese.ntantes do povo na camara dos deputados 7 Devia-

._.;; mos esperar que desta camara partissem m.edidas t~n
dentes .a assegurar ao governo essa tutela por ellé ·sem
pre tão ambi<,1onada em materia eleitoral, ,es·sa tutela 

.;~ que os nossos liomens mais praticos do governo confes
"i: são que tem sido a fónte principa4 dos abusós e da· cor. 

rupção eleitoral entre nós? . . . · 
· Os nobres deputado~ ouvirão-me ha pouco ler as ex

pressões energic,as , mas sincems e verdadeiras; do :eare .. 
cer da commissãl) d.o senado de 1848; ouvirão-me ha 
pouco ler as censuras~ não menos e]lergicas neni menos 
verdadeiras e leaes, proferidas em 1855. no senado 
pelo orgão do Sr. conselheir•J Euzebio. Que papel, 
Sr. presidente, fazemos nós, representantes · imme
diatoa do povo, principaes fi scaes dos seus . direitos, 
com o projecto de reforml\ eleitoral que se está votandô? 
E' este papel o unico d0cumento que !iea. para provar 
contra a . eleição de districtos , e confesso á camara 
que é um documento que me dóe no fundo d'a!ma por 
ver que uma opinião contraria á reforma eleitoral; que 
uma opinião vencida em 1855 por oeus proprios co-reli
gionarios mais eminentes, explorasse as circumstimcias 
actuaes . desta legislatura diante ·ae uma eleição immi· . 
nente, ~:s;plorasse a posição critiCa do mhüstério para 
fazer votar, contra todas as conveniencias <lo paiz, con
tra os mais caros interesses de nossas instituições, e con
tra o credito desta legislatura mesmo agonisante ,, este 
projecto em discussão. (Muito ·bem.) Eu não farei 
·mais nem a :J-pr!Jciaçiío dG parecer da commissão; todos 
os seus argumentos são uma deducÇão logica, fiel, deste 
principio :-A eleição para ser boa deve correr debaixo 
da influencia tutelar dos governos.-Entrétanto nasce de 
cima, nasce do governo a corrupção . da eleição . .E' -·o 
que fieou provado pela confissão expressa dos nossos 
homens mais praticos do governo. 

Este principio, trata!lo po~ eminentes ex-ministros, 
por homens de grande pratica, com muita lealdade, em 
mais de uma legislatU:rà e em. mais de um documento· 
official, pareceu á illustre commi:ssão uin attentado, que 
merecia repressão completa, contra o direito de tutela 
do governo imperial em ma teria eleitoral! ! . 

Partindo a illustre commissão desta presumpção, é 
escusado considerar suas proposições; eu apenas as la
mento, lamento -as, porque ellas são um documento 
tristíssimo do respeito que homens aliás illustrados, 
h9mens aniigos do f>aiz, hpmens . a cuja illustração eu 
rendo Inteira justiça .... são um documento tristíssimo, 
digo, do respeito que estes homens têm pelo espírito de 
nossas instituições. Se semelhante principio predomi
n.ar, Sr. presidente, póde-se muito receiar, não pelo 
futuro do systema repNsentativo , inas pelo bom anda
mento do nosso governo e pela tranquillidade publica; 
p'óde-se muito receiar, não pela liberdade ... ; E' impos-

. sivel que um povo que ha gozado por espaço de 36 ari
ne>s niesmo .deste simulacro dA instituiçõeS representa
tivas que,temos, possa voltar, na America, ao governo 
do rei só. (Muitos apoiados.) Isto é abwlutamente im~ 
possível. (Mu.itos apoiados.) . . . . . 

O unico dos elementos do nosso syste!Jla de governo 
que póde soffrer · perigo com estas usurpações, CO)Il 
e.stas falsificações de no.ssas instituições, é o elemento 
monarchico, unico cuja sorte se arrisca com estas re
formas imprudentes, iníquas e inuteis; reformas in
uteis, porque nenhum effeito ellas têm; imprudentes, 
porque no seio da maior tranquillidade em que se acha 
o pai~ vai arrancar ána11ão um direito precioso, em m~ja 
posse entrámos. . 
. Cumpre-me pois, Sr. presidente, não apreciar o pa

recer da commis;,ão; nada encontro nelle mais para 
apreciar, já apreciei o que podia fazer, isto é; 'ás .dis
posições do pwj ecto em si •. O espírito que dictou o 
parecer. está apreciado; devo pois passar a fazer . al
gumas outras considerações sobre a reforma · eleit.oral. 

Sr. presidente, a defesa feita ao projecto q)1e discuti
mos, qu~ mais. attenção nos deve merecer, é a seguinte 
- que foi en)lnciada pooitivamente por doi:rs honrados 
ex-ministros como. defesa pessoal de sua !llanifestain .. 
cbherencia nesta materia. · · · 

O Sa. PEDRErnA dá um aparte. 

· 'O.Sn. MARTINDO CAMPos:-· Sinto muito dizer que 
ritió ouvi senão retracta~ões nüo justificl!das. Omeuno
bre amigo sabe que eu:) nais de3ejaria convencer: me de 
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' nã~ ter raziio,do qu~ 'confessár que não ouvi mÍlÍs do qtie 
"a_· ,re. tractaç~ . de sua. opinião, se~ ju~~.·~~-?ação alguma.· 
pro_cedente. .· ~, 
.. Mas, como dizia, o argumeut~.que mais séria atten~ ;':· 

ção Íile merece é esté, porque é o sophisma mais habil ' 
para . fazer adaptar o proj ecto de reforma. O honra~o 
deputado pelo Sacramento e os dous honrados excmi
ni'stros do• gabinete-Paraná esforçá1·ão-se por·convencer 
a caman à,e que esta . reforma mantém os districtos 

: eleitoraes , que não é urna revogação da lei dos dis-
trictos. · · 
· Se isto fosse verdade,- oa honrados ex~ministros ter
se :hião justificado perfeitamente, e tei:ião dado na de
fesa do projecto que discutimos um passo que não foi 
possível ao Sr. ministro do imperio. da~, terião achado 
uma ·.razão para cohonesta~lo e JUStifica-Ia. Porém, 
Sr. presiden~e, para apreciar essa opinião nie cump~e 
fazer· algumas considerações• ·· · 

Eu níe proponho a mostrar que este projecto desvir
tua, , annulla completamente o pensamento da lei 
de 1855. 

Eu pedirei razões desde jã emprestadas ao meu hon
rado collega que -acaba de sentarcse ao lado do Sr. ex
ministroc do ·império ,(o Sr. J. de Mendonça); e as pe

·direi tambenLao honrado deputado por. S. Paulo que 
fechou a 1' discussão deste projecto. 
· .Entre as maiores ,vantagens sustentadas para a elei

. çiío de disGrictos, ·,em 1855, entre as maiores, talvez a 
primeir,s depois ·da , verdade da eleição, .incontestavel
mente deve-se contar . as consequencias políticas que 
devi~ o provir .· do desapparecimento das grandes depu
tações. O fervor com que o nobre deputado pelo Rio

··Grande do Sul, que, como quasi todos os seus compro
virtcianos, .. no parlamento se distinguem -sempre por um 
nunca desmentido espírito de provincialismo, pois nunca 
ou-vi a representalite algum dEssa província sem iallar 
muit!\.~ vezes . em Rio~ Grande .do Sul, Banda Orien
tal, etc., porque tudo isso é Rio-Grande do !:ul.. .. (Ri-
sad.as..). · · · · · ·· 

O Sn.. JAciNTai:h>E MENDONC.\:- Eu me accuso desse 
Mfeito. · · · 

Q Sn.. MARTIN~o · C,uJP~s:- Niío é -defeito do meu 
colleg!l, é defeito da província, é mal. da terra.:·· O nobre 
deputado .por S. Paulo da mesma maneira não dissim~t·· · 
~ou a sua grande ,queiJCa contra a_ lei dos circnlos. O 
ng_br~ deputado rec01·dou que a favor ~as reminiscencias 
das deputações de províncias ainda: tinha conseguido 
todas quantas . concessões quiz .. e ·erão justas em 
proveito da exec1;1ção .de uma: estrada na. :sua -pro
vin~ia. Eu· não ,quero Jiloralisar essa concessão, não 
que1:o mor alisar nada: talvez não esteja longe de louvar 
me~!DP- a9 :no.bre deputado ; mas quero mostrar que 
njai~ favoravel aos .seus interesses políticos .e ao con
tentamento <!o provincialismo, do que aos iüteresses da 
integddade do Imperio, o ministerio tem '!Hi,crificado UIJla 
das maiores vantag~ns dn.. eleição de:_districtos. 

,.Compreh,endão os nobres ex-ministros que o :conten~ 
tamento dos dous honraà.os àeputados, seus c<illegas dn.. 
maioria, é uma .prova de que por este lado ,a lei dos dis
trictos fica á margem; quanto, porém, á verdade e á 
reilli~ade da eleição,. em que condição ficão. ellas com li 
aunexação de districtos ? . .b:ste é. o ponto capital : fica 
ou não completamente annl.\llado o .pensamento da lei 
de 19 de Setembro de 18.55 ? . . · . 

Quanto ao ben.eficio que a lei dos districtos deu pa!.<t a 
representação das minorias.locaes, -.que disserão os .hon
n~os excmiuistros, e disse o chefe do seu gabinete em 
1'848, erão abafada~ pelas maiorias provinciaes; quanto 
á r.epresentação dessas minorias , . que effeitos tem o 
alargamento dos districtos? Se' a .reformn.. é efficaz, no 
sentido da opinião do Sr.ministro do. imperio, pàra fazer 

' desappn..recer da camara o pó do individualismo , que 
póde., á m:enorborrasca, crear lodo; se a reforma é effi
caz para restabelecer a tutela salutar, paternal, que a 
hol!-rada commis!ão deseja dar ao gsverno .no processo 

· eleltoral, onde tica esta manifestaçuo? Onde fica esta 
r~presentação das minorias locaes? 

Se', porém, a reforma não é efficaz · co111 o seu· àlar
gm;u~nt? para as,segurar estas.vautageus á . influencia 
provmcml, de que os honrado&·.membros manifestárão 
tão vivas saudn..d.es, e :í. t~~l~ governamental, pela 
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qual se eiriperiha a h~~ada co~missão; se a ref9;m~~ 
digo, não é efficaz para estes fins, então para que serve 
e!la? Então. para que fim se alarRãoos d1strictos ?. ÇoJ;D. 
queintenyão?Qual é o resultado?Se o individualisf(lo vai 

· continuar a influir nos districtos a ponto de annullar 
a . inf!ueucia provincial, que. eu .reputo um IJlal, . e 
não -sei ao certo se o honrado Sr. ex-ministro do .imperio. 
está arrependido de ter procurado diminuir ou aniquilar 
mesmo, porque eu·tambem, que sou liberal, desej~ · an~
quilar este provincialism<i político ; se a refori:nil m'io 
consegue este fim, para que serve ella? Não comprehendo; 
ou o alargamento dos districtos aniquila completa-
mente a eleiyão de districtos.... • · 

O Sn.. DrAs VrEmA.:- O que é certo .é que .o pro-'-
vinciàlismo é a base do nacionalismo. . · · 

O Sa. MARTINno CA.IirPos : - Eu hei de explicar como 
o entendo. Se .a reforma rião consegue este fi!ll, então.os 
honrados ex-ministros me parece que estão em ·JÍlui,to 
má posição. Ao que vem ella ? 

Eu, porém, presumo que os honrados deputados vão 
ser satisfeitos, que os seus desejos serão perfeitamente 
cumpridos. As trélas não podem ser governadas senão 
pelos presidentes de província ; e;tes hão de ser . mais 
dias menos dias os chefes dos partidos das provínCias. 
AB trélas, pois, serão govermi.das necessariamente pelgs 
chefes legítimos dos partidos nas · províncias; as sau~a
des <;_ue os honrados deputados t êm dessa poderosa m
fluencia provinci~l, que eu comprehendo, é muito lison
geira para os chefes das grandes deputações, que m)litiis 
vezes podem ter sido mesmo caudilhos padamelitar~s, .. : 
porque nem sempre o parlamento é estranho ás su · 
tões das. paixões ambiciosas ou políticas; essas sau . 
que os chefes das grandes deputações antiga:; manifes'
tão é attendida pelo niinisterio ..•. e completamente, de 
mais. · 

Mas eu, Sr. presidente, que · alias· não fui lib~ral, 
porque ainda o sou, não desejo este restabeleci.mento do 
p1·ovincialismo político ; não desejo as grandes deput!l
)lÕe3 .. influindo. I)esta casa por outra f61:ma que n~o sej-a 
pela somma-de luzes que cada um dos seus membros 
aqui trouxer, pela influencia que . os talentos d!J cada 
um de seus membros·, seu merito pess'oaj.,-seu caracter e 
seu zelo aqui lhes der. Nào desejo que o meu C(li!lpro-, 
vinciano mineiro valha aqui porque tem 19. compa
nhéiros; não desejo valer p01·que tenho ll c<impa'f!hei
ros pela província do Rio de J aneito ; · . desejo · que cad:1. 
uni deis membros desta camara tenha uma posiÇão, per
feitamente igual; a respeito da facul'dade rt~presenta
tiva, eu quizem ·:que os honrados· deputad9s que se mos- · 
trão tão ciosos do poder eleitoral,"que o querem um e in- · 
divisível, se fosse possível, em toclo o lmpetio, e que IÜio 
o votão, mas querem votaro poder eleitorall).m e indi
visi vel em toda a província, quizesseni aqui no parla
mento . tamhem ·a influencia parlamentar igual entre 
todns .os membros da camara. Me parece que é uma 
medida petfeitamente nec~ssada rara a sabedoria' e dig
nidade das deliberações da camara e para os interesses 
da integridade do Imperio. . .· 

Sr. presidente, se de alguma cousa me desvanecesse 
quanto á minha naturalidade provinc\al, seria ror esse 
esquecimento de provincialismo por que sempre se dis
tinguirão as deputações mineira · e fluminense nesta. 
casa. Se ha facto político da nossa historia parlaniep.
tar· do qual possamos ' ter grande desvanecimento, é 

· seguramen~e este. ·Os deputados mineiros -e do · Rio de 
Janeiro nunca cont:irão o seu numero para pesarem, 
influírem, colligados, nesta casa. · 

A argumentação que fez o honrado Sr. ex-ministro 
do imperio, representante do Sacramento, de que a pro
víncia ele Minas teve sempre uma representação com
pacta, é uma argumentação baseada em factos verda
deiros, mas a que S: Ex. dá uma interpretayão política 
falsa e injusta. As deputações da província de. Minas 
fotão compactas quando os partidos, perfeitamente 
separados, autol'isados pelo auxilio do governo, conse
.gp.ião concorrer com uma deputayão unanime, para uma 
camara unanime no sentid'l de uma opinião política. 

Os honraàos ex-ministros proeurárão tambero de
fender a . sua coherencia, allegando qne a nova lei ainda 
ampliava mais as incompatibilidades parlamentares. 
Não é a occasião a mais propri:t para desenvolver ampla-
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men~~o me~ pensamento sobre i~compatibindades par
lame:P.tares; ma,s decl~ro ao honrado ex-ministro .gue 
prefiro a possibilid,ade da lil}erdade élêitoral, a verdade 
da e~eição, a todas as tricas das incompatibilidade> e 
Qutras; tudo isto nada vale á vista da liberdade e ver-
4ade da eleição.. · . 

.-Quando o governo obtem meios 'etlicazes de exercer a 
tutela benefica de que se ~inha demittido por moto 
próprio, muito louvav!ll, Ç!Ue muito applaudi; assím como .· 
t,odo o pai:~:; quru;ldo Q governo quer restabelecer a sua 
tutela, eu lhe agradeço o ampliar as incompatibilidades, 
<Iispenso este favor .... prefiriria que, o pai:~: fosse con~ 
servado no direito de eleger livremente os ,seus represen,. 
tantas; prefiriria que E e nós deixasse esta ·liberdade 'que 
};~ dá .- nos outros paizes constitucionaes, e com ella a 
·verdadeira representação nacional ' que viríamos em 
breve a ter. · · · . ' · 
· Esta verdadeira representação nacional, Sr. presi-

clente, e a repressfio dos abusos eleitoraes, erão as duas 
questões que devi i: o e podião ser postas por qualquer 
:administração. qu~ tivesse o empenho eerio de melhorar 
o systema ~leitoral. :Mas o que pretende o projecto do 
~~ver;no? A verdade da eleição ?a moralidade da eleição? 
lVíio .hesito um instante em responder. que nenhuma 
destas du.as .causas poderá sE.<r obtida pelas medidas que 
:;e estão votaudo. O projecto nenhuma disposição con~ 
téD;l que .não seja,. quando uão contt;aria a alguns destes 
:fins, inteiramente inutil e alheia a elles. 

Quanto á moralidacie da eleição, á repressão defraudeg 
e , abusos eleitorae~, isto passa inteiramente desaperce~ 
Jijdo no projecto; não ha uma só disposição,neste sen
{t;~do. Quanto á verdade da eleição, não ha nenhuma 
fu.tl!nção séria do ministerio e da maioria. a este respeito. 

.Quando, .Sr. ·presidente, tenho dito ·que o· projec.to 
eleitoral não satisfaz a uma uecessida<le real do paiz; 
alguns dos honrados membros têm querido enxergar 
lHlsta. prop()sjção uma injuria, mua offensa, um des~ 
respeito pela maioria. Eu quero obter desculpa daparte 
dos honrados membros, trazendo para minha justifi~ 
Cl!\)ão a confissão de que eu, apenas · imitei aquillo que 
pes59a ·mais .autorisadado que eu, tão autorisada como 
as mais autorisadas do nosso parlamento, disse em ou:
tró· parlamento. Eu prefiro sempre para. a honrada 
maioria · as citações de conservadores; me parece q-qe 
estes não podem s.ém m-qita cegueira ser.reimsados. · 

Na sessão de 23 de l(I~r~o de T847 da camara france
za tratava-se·de uma proposição de reforma parlalilen~ 
tar, que parece ter sido causa occasional' da revolução 
d~ 1848. Advirto que não é para lembrar esta conse~ 
<J?en~ia' desse projecto da refo~a ~leitoral que trago a 
cltaçao. Defendo-me desde Já d1sso ; ~rago- a para 
mostrar que apenas emitto o pensaiUento de rim dis~ 
ti:P.cto parlamentar, . quando, tendo .. apreciado com al
. gilma liberdade a reforma · eleitoral que .discutimos, que 
aliás não póde. têr consequencias iguaes á da França 
senão a contmrio f6?lS"' porque era em. espírito diame~ 
tralmente contrarJo. 

Dizia oSr. Guizot: 
< A proposição de reforma não é séria; nenhuns in~ 

teresses reaes·, importantes, vão ser protegidos ou satis
feitos-; nenhuns .sentimentos pu}Jlicos a têiU reclamado. 
.Não h.a nella sepão :· uma fantasia , i!Qespi:rito ou nma 
machina de partido. Entretanto, considerando o autor 
da~ropo~ição o apoio que ella encontr~vana ca~ar~,não 
podia de1.xar de confessar que ella nuo fosse msp1rada 
por idéas e intenções perfeitamente sérias e sinceras: 
se .não havia na proposição uma realidade real, necessi
dade política ou so.cial, ·havia uma. :11ecessidade parla
mentar muito respeitavel em si mesma. 

~.Quaes.serão os eleitores? Com0 se fariio.as eleições? 
, Eis o fim de toda a legislação eleitoral. . .· 

~.)J'u;ndou-se . até 1817 o suffragio universal, a partir 
' d~. F89. Em1817 renegou-se absolutamente este prin-

Clpio, e fundou-se a capacidade. . 
< Quanto ao modo da eleiçiio em 1817, admittio-se n 

eleição directa, a unica verdadeira, a -unica politica, a 
unJca que liga os _eleitores ao eleito. 

<Por Gombinações sal:> ias, mas arbitrarias,.tinha-sepor • 
lJll!Íto .tempo P.t:ocurado p~rr;binar, rel?artir, umas ve- . 
zes umr, outr.as vezes d1v1d1r .. os . eleJtarês, conforiUe. 
COJ:!l'binações de numero, população, impostos e riqueza. 
O nosso systema eleit0ral, .através de muitas oscilla-

·1· - ções, sahio desta má senda.· Pensdu'-'se <jhê a ' eleiÇã& , 
nãO ~evia ser u)ll facto isolado, um acto momentanêó; 

' pensoú~se que'@~~]eição .. devia eiicad~ar::.se ,á vidâ inteirá 
.dos eleitores e'á's'•sua!>.r+elaçõeshabltuaes, e q11e se de~ 

I 
via reunir, pôr em coútacto. para as operações éleito~ 
raes os homens acostumados · e viver juntos ·e· qué têm 
interesses commun•. · · · · 

< Este systei:I;a póis aceitou os grupos natm:aes' dê eleí~ 
tores taes- quaes elles süó formados, seja pelas ·decisõe's• 
territoriaes, seja pelas affinidades ' de interesses, ' sejil;, 
por outras cii:cumstancias reaes e praticas. > ' .· ·. '· 

Taes são, segundo Guizôti os principimi Ç!Ue d~rão 
á França ou nella fundárão a realidade do goverp,o , 
representativo . a capacidade política e a adopção dos 
grupos naturaes de eleitores, • · · ., 

Estes dons prinCípios erão ·atacados pela proposta de 
reforma. · · · · ,. ·' · · - · · · 

Perg1mto aos Srs. ministros . qual dessas duas causas 
o seu projecto vai assegurar? O .alargamento dos ci'r~ 
culos melho)."a em alguma causa a capacidade dos elei~ · 
tores? Estabelece para isso alguma regra? · . . . -

Devo confessar que a opinião dos nobres deputados 
fávoravel ao projecto traz como nedessidade a divisão 
dos ccllegios, põe os eleitores debacro do estigni(l. . 
daquelles que têm côm tanta vehemencia'estigmatil;ado ' 
as pequenas agglomerações de· eleitores; · · ' · ' : · 
· Por este lado a argumentação dos nobres d~putados 

e do ministerio, assim como o séu projecto, eão •contra-
producentes no que diz respeito á capacidade dos· el.ei• · 
tore~, 

Não mostro que não estou de a,ccôrdo ·com ó .Sr.· Gtii. 
zot quanto á. eleição diteêta,-wrque ·não se· trata -disto. 
- Quem•são-os eleitores?~ E. uma·das perguntas que 
elle !az. A no8sa constitui9íio respondeu diversamente 
do que-se a,cha escrip.to na lei · f17ànceza. · · · · '. · 

EmJião hei de perderocéasião, ee a tiver, para mos
trar que a decisão dada pela nossa constituição é muitO, 
justa, é muito sabia, póde ·e deve ~er mantida. ·!lfal! 
quanto aos grupos eleitoraes, ·o que estabelece o gover-' 
no no. seu projecto é cous.a muito differente; . ·· 

· O alargamento dos ·districtos .eleitoraes prejudica :a 
sinceridade da eleição, . porque esta organi8ação e,rb~o. 
traría, sem base nenhuma -natural, que não repousá ~(,1-
bre facto algum conhecido; sobre nenhuma relaÇão 
entre os habitantes e o territorio de que vão se · forinar 
estas trélas é um·ponto capital. e d.ecisivo. . ' .· _ ' 

Se nà representação por províncias . as maiorias pro~
vinciaes · annull,ll.r~o; · segundo as confissões. rinamm,ils- · 
dGs nossos ·homens mais abalisados, as minorias' lQcaes, .. 
nos districtoi: · hlargados;:forniados -por iista maneira, 
a •nnllificaçiio· das minorias ainda se torna peior e inai& 
completa · do que era .antigamente; porque nas trélàà. Só • 
tem effeito e vigor a :poderosa tutella governamerit:il, . 
o governo sendo o untco centro e ponto· de contacto. 
entre os indi~iduos, e tudo que diz ·. respeito as . partes 
constitutivas dellae, entidades sem vida real, outra . 
se não as rarns reuniões :eleitoraes.·· · 

Os grupos de e1eitotespõi~ no alargjl.inento ficão·. de 
peiór partido do qtie na eleiÇão por provi!icilis; po).'que-. 
nesta a organisação política e' àdministrátiva que éxiete 
tem dado ás p~ovin!Jias •. re,gras oti . int~resses co~mlin~ 
pelos quaes ·'se devem · empenh~r todos· os seus · tep,~e
sentantes, ~odas as diversàs fracções ,de terri~ôrio :de 
qu:_se compoem as .mesmas pr<)vincias, e que. ~tin~iio .r~" 
laçoes e dependene1as destas frs:cções ·de ternto~l!> e d!!.
população com às capitaes. · · . '. ' . .. _ .. 

Nada disto, Sr. presii!ente, se dá nos districtos ahir
gados, compostos de · eleitores e fracçõe.s dé ' ierrito'rlo 
sem ligação . alguma natural e sem interesses' ,,alguns 
communs. O alargamento dos districtos é uma iniova~ 
ção muito efficazparaannullar completamente a elef9ãó . 
de' districtos. · · · · · · ' 

o governo imperial ne!D ao meriós: hesita em"diiixar 
ver· que, influenciado, como 'aliás· se póde suppôr, p~liís . 
tendeneias e espirito provincialista do . actual min~s:· 
terio, por um espir.ito de hostilidade contra · a ' in': 
tegridade do Iinperio, o . ~eu maior desejo é ·acabai'· 
com a eleição por districtos, e restabelecer ·a ' in~ 
fluenci11· d,as numerosas deputações de província~ con.:., 
tra a iilfluencia da capi.t<tl do ··Império, contr~ :'lli• . 
verdade e liberdade da e~~po, coilti•a' os melhores ,me' · 
teresees e maiores cqnve~~~pias do ·syetema represen •·'· 

. '!>/" " 



>;ta,tivo e da. unida,de nacional, que .só nos p6de Ç.argran
de~ll,no. e;x:te:t\iór, e liberd~ªe . e ... seguran,ça no.iiiteríor. 
Q ;uíinist!lrio niju tem entretanto a, cO~f!:~\lm de confessar 
qtie ó seu fim é dar a~as ao p;11o:vmç11illsmo, como têm 

. clara'\fie)ltecol1fessad.o alguns riohres dep)ltados. 
· ·Sr. preside!lte,não é um~ 'tactica de OP.posicion.ista que 

.. me leva afazer estas considerações. A mfh.tencia bene
fica e valiosa que devia trazer· a eleição por districtos á 
1\\tegr!da,d.e .· doimperio é, apre!)i!ld.a ,pela ~maneira _mais 
>1Y.miriosa. no :voto em .. separado que der ao em l8o5, e 
. que j ~ n; os S(s; .s!"nàdo~es Pimenta Bueno e :visconde 
de Sapucahy,e Í!i-mbe~ por aqüelle primeiro Sr. senador no .seu· Direit!). publico constiht'cio11al; que tenho. em mão, 
~lquenão lerei pôrq~e ó tempo não ine sobra, e não de-
sejo cansar a a~tençao da ea~ar_n~ . . . . 
; . M11s, .Sr. presidente, a apreciaçuo que faço da efficama 

. dos' meios com que se quer annullnr a eleição por dis
triptos, tanto nos effeitos políticos como nos seus e frei tos 

. para, a sínceridade e :verdade da r~presentação nacional, 
pgde 'muito be~ ser der;Oonstra,da aP.oiand__o-se na au
toridade de putros escr1ptores. que discorrerão sobre .o 
q1,1e. se passa na Inglaterra, . . . . .. 
-, : Q. exercic~o . do direito de representação nos burgos 
~qL se1llpi:e subme.ttido. á diversidade dos estatuos lo
paes ; .. e ~émpre nos burgosJ como nos condados, o-poder 
eleftoral não foi sÉmão mais um poQ.er ajuntado aos ou
.tro_s,poderes .. já existentes; em nen)tuma parte[oi elle 

. e~ta~elecido com() um po(ler espeCial, i~ alado, e est..anho aos 
. hal>itos da vida social. e po(itiça do paiz:. . .· 
·· · Assim os proprietarios livres se reunião nos tribunaes 
~?~ cond~doa para ~ministrar ju,stiça e .tratar co~ec
bv.amente dos. seus mteressas .communs: estes tribu
:ó.aes dos .pondadofi · forão ené?rregados. da nomeaç.ão dos 

· dep)ltados, :Nos. burgos, os cidadãos .se tinhão o direito 
· de se governar, nomeavão S81lS m~gistrados, regulavão 
· ()S negorios da eomrrnínidade, cuja gestão era confiada 
a~;~ concelho da ciil.áde: .. e o d.ireito d<t eleição se confun
dia sempre • com ,os outros . direitos . municipaes, e se 

-ex~reeu sempr~ nás mesmas condições, e nunca foi 
levado ao isolamento e unidade. }\;m toda a .· parte os 

· eleitor~~ íorão , sempre engrupàdos :segundo ,, suas rela
~ões habi~~,taés •. c E' só por , e.ste preç(!, , diz Guizot. nas 
suas ,Lições sobre,. as origE}ns.-. qo governo, .que .elles po· 

· IJ.é:m.{azer o que.que.rem e .saber. o. que fazem• > 
·, .. ·Sr.. president!l, a cama.ra me permittirá abusar 
álnila alguns momentos. 'da sua attenção, servindc;~· · 
1J).~ .. do precede11te . q~e.pô~ .aqui em .grande voga e . el!l 

. grande h9nra a.s .citaç\ies. Os riobres deputa,dos que têm 
us~do , deste recurso não .tin_híio delle a necessidade que 
cu.> tenho, po;q1.1e elles. podiüo f<tzer melh,or do que o 
q11e. citão, o que, infelizmente não . . me acontece. (Nll.o 

·i)poiaif.os • .) Eu pois.crel<;> .'que .d<;>u .vantagem á camara 
fii:I;~P.~o.ai1teJl.ou:vir palavras .1\ll)ei!ls,do,que !IB minhas; 
e~.t~.· ~ . p .. al.· a. ,V;ras. tê·m ... um··· .. a g··. r.a ... M. ~ - · ~u . . to .. rid. a,qe. r-e s~.rá. mais. '!liD!I occasião pa(a mim Ae aprel;ld,er le.n,do,as. 

· · .~~ Sr. presidente, tem7se accu$ad.o a l31eição de.districtos 
· entre nós de crear uma ~speci.e de oligar<;hia eleitqral. 
Pretende-.se. tambem que éUa amesquinha o \c11racter do 

. répresentante da nação, que amesquinha mesmo o corpo 
· legislati:vo.EJ,"a já esb .a preoccupação do Sr. consellieiro 
Etizebio .eml855, porque pres)lmia-se que erajmpossi
véLque a ~naÇão não qui.ze.5Se outra, política que .não 

·fosse a da policia; Tudo,. senhor:eà, tem sua occasião e 
-cir,cmnstanéias, e a, época !ICtl,l.al d.iminmi mui~o a bon-
dade. da administração que ~m por principaes agentes 

·os Carboni: época propicia a esta. nossa .velha conhe
cidll ptldia ser.di!liciL de. dar- se s.e a nação começasse a, 

· lnter.vlr nos. seus·negocios, como :virüt a. acontecer :vigo
rando a .eleição de circulo qlle confere na .eleição a 
principal influencia ás classes e aos elementos natur!les 
mais. preponderantes do p!1;iz, .. . 
' Assim nos cumpre, Sr. presidente, destruir o que tem 

· fle ,serio esta prevenção, que sem razão plausível se quer 
levantar contra m;na lei que é a maior gloria do reinado 

· actu~l, porq~e em rp.ateria política é acto que mo,*a 
respei~O pela mdole do nosso governo. Não esto11 persua~ · 
. dido que a eleição dy districtos- amesquinhe o ,caracter 
dos represent'antes, não estou pçirtánto persuadido que 

. amesquinhe .·a .represe1;1tação nacional. Não estou. per
,. siladido que a portacdos•districtos. seja menos magestosa 
·<i? que: a portalarga dá co · iação, conforme aquiuos 
· dtsse .o nobre. deputa,do pQ ,uahy • 

. !.,l,; ,· 

' 'l6'5 

. ~ Acredito qile s; ;9-uizer•~e compa,~ar a ni~gestail,e 
aessasJ~Ort~s, a opimfiO publica. hll; ~e ser mais favora:vEll 
á.~ps~distnct~s d~ que á ~a concih~_ão, · p.orque a con
·cillayao suppoe di:vergencm, e do JUIZO ·que se forn.tat· 
.dessa di:vergencia e do modo por que terminou ella. 
dependerá a magestade ou não mag~stáde' da t'al 
-porta por onde entrárão e têm de entrar ainda os con
.ciliados; emquanto que a respeito da eleição, a: inagés
. tade desta porta consiste só na verdade, na pure~à e na. 
.moralidade da mesma eleição (apoiados ), e não na àpr~
ciação que a :vaidade dos representantes queira faier 
de si e do seu mandato. · · · · · 
.. · A importancia do papel da camara depende da digili
,dade com que aquelle que íôr eleito real e verdadeirii
.ménte, que· fôr eleito mediante t~ma eleição sincer_a 'e 
isenta de torpezas;· souber ·representar aqui os · seus 
committentes; não depende da fórma da eleição nem d() 
tamanho dos districtos. Se isto fosse ·:verdade, aq]li 
.haveria deputados maiores e menores, mais · e merios 
.importantes, conforme os seus districtos respéctivos. 
·Nunca, estivé persuadido de que tinha aqui .· m3ior irri
.portancia do que. esses illustres 'representantes dos 
bourgs-1>ourris do nosso goven10. _ 

o SR. PER E IR~ PINTO : -Proteste contra. a qu~liíiêa
Çã.o de bourgs-pourl'is, com que por mais de ilma vez·tein 
o nobre deputado mimoseado ·as províncias pequena~ • . , 
São e lias · tão dignas de consideração como· quaesqi:Ier 
outras do Imperio . 

O Sa. IlfinTINim CAMPos :-Não ha duvida; os metis 
(liscursos estão impressos, V. Ex. os póde ler; e conhecEm~' 
a intenção coip. que enuncio essa.phrase. . : . :'• 

O SR. PEREIRA PINTO: -'Y. Ex. pensa· assim ]'lo~::. · 
que ·não conhece a historiado desenvolvimento m'ora,l'e 
material das pruvincias que dão · um só députàdo: A 
medida que · augmenta taes deputações é uma · conse'-

- quencia · natural da lei .dos circulos que o nobre dep)i
.tado tanto defende:; e se V. Ex. der-se ào trabal•ho de · 
ler ·os· discursos do illustre ni.arquez deParlL!lá 'tút dis
cussão da reforma eleitoral em 1.855, encontrará a sua. 
opiniãa fa:voravel a esse augmento já naquell!i época; · · 

· O · Sn. M:.tammo'C.ÁJIIPos :. -A raião, Sr. pr~si~ente, 
por que .contesto a n1agestade da port.a qà conc_íliação, em 
comparação coni a da porta dos districtos parece ql! e:· é 
mna)ionra; .aos bcJUr.g.s-pou•~·is ,_ querid.~s. qoS.JlOSS_Q\l·:go
'veüiôs, .'e já aprecilj.doseli\: 1855 pelo & •. Euze)no; e a. 
ês~ résp!llto .ô nobre ,dejlu,~a~b lia !\_e per.mittir.~1lle q,úe 
nã?}~ r.~spos~a ao seu h>.ngo . l!part~ ; -~rew. q]le devefa
lli~r. JuSt!ça -aos.meus. sentimentos, sa,_\>e que. quando fallo 
el)l b9it•·gs-póurri~ çens.uro a contradicção f!ragJ,"ante 
daq.· a·ell' es. q.-, u. e .. IJ,nn. e .. xã. o. d1stric.to .. s. porqu.· e .d.ão.u. m. s.ó .. d.}
Plftado,. e dobrão o numero de dep)ltados · e,m o~ros dls-
tr.rç.tos por.qu.e, s.e 11d.o os menores do Impeno, duo. um. s,() 
deputado. .. . .· · . . . · . 

Não, cimtrario a. intenção actual de S . . ElÇ. S. Ex. 
t~in obrigação de zelar os interesses do di$tricto que 
repre.senta, e até de agradar aos eleitores desse mesmo 
districto; mas não quero qrie o façit á minha custa, em-
bora ~u ·.nãa pretenda .pedir soccorro ,para 1~.· ··: .·. , . ,, 

. O ·SR. PEREIRA Prno : - Não· procuro agradar á. 
custa do ·nobre deputado; confio antes no meu procedi-· 
mento· parlamentar. - · 

o . SR~ MARTINHG .CAMPOS : -:-Os . aparte~ d~ .. n.iil,lre 
d(lpl.lttido :vão 'fazer áo .men discm'sq um grande trans-
torná; é o que 'estou 'venil.o .••• · · ·· • . 

. o s~. PEREIR~ PINTO~ - Creio. que isso n~o desait'lt~ 
dará a V. Ex. 

o SR. MARTINHO CAMPOS: - Pois creia que des
agrada, porque não posso dar'hoje conta de tudo . qttan
~o tenho a dizer; · e até se V. Ex. quizesseservi~~me de 
padrinho para qrie eu pudesse continuar coqJ. a palavrn. 
segunda-feira, estimaria ro1lito. ·· · ,' . 

dsa. SARAIVA: -Pôde ped.i-la de novo~ 

O. SR. MARTINHo CAMPos:- E' pro:vavel·que nüo,por
que esta lei tem de ser votada comen'cerrame.ntos pr2vios 
e apressadissimos, como o salvaterio da ·maior urgencia. 
é a pririaipal preoccup!iÇão dos· 'dominadores. . . · , . 

O sil. PEREIRA. PIÍITo: - Póde proséguir hoje no se11 
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discurso até qua:ndo queira, c_erto d~ que temos muito 
prazer em OU\;Í-lo. . 

O · SR. :M'AR,TIN!iO CAJi!:P.o.s: -Agradecido a V. Ex. 
Sr. presidente, temcse accusado a eleição de distric

. tos de ter constituído entre nós uma oliga.rchia eleito
ral. Peço· licença para ler , algumaS palavras que com 

_ relação á Inglaterra forão proferidas; mas que me for
necem argumento para destruir e.sta accusação. 

_< O corpoeleitoràl ·da Inglaterra não é uma multidão 
. nem uma oligarchia. Quando este -corpo é uma multi
.- dãÇJ, não é de temer-se 'que, uma vez desvairada, só torrie 
-conselho de sua cegueira,- e que os loucos governem 
os assisados, os proletarios sob1'epugem os proprietarios, 
.e a força do numero o bom direito? Por -outro lado, se 

,.ocofpo eleitoral fosse uma oligarchia, a nação,ficaria 
_ dividida em dons corpos estranhos e hostis um. a outro. 
A classe governante não saberia sa~isfazer e dirigir a 

. nação nos tempos bonançoRos, seria inteiramente sem 

. for<;a nos máos dias para contê-la- o poder lhe seria 
arrancado, e não m''i" o rehaveria. Taes erão os esco

. lhos que. a Inglaterr"' evitou, r3cusando. á m~lltidão o 
,_ suffragio, e não o '·reservando a un1a classe privilegiada, 

nã:o baixando o poder politico á planície, mas não ele-
.vando a àlturainaccessivel, e além disso chamando a 
.população aos mectings e nomeações preparatorias. ~ 

< Este systema eleitoral conservou a forte gerarchia 
d_e direitos que, asse~urando aos negocios publicos o 
concurso de todos os c1dadãosi não dá a · todos o mesmo 
lugar e a mesma influencia, mas assegura ~ a todos um 

-lugar e uma influencia segundo a sua C!lpacidade;-e 
_ tjllíio recusa um lugar á ninguem. E'. ror este pre<;o que 

-;~ .liberdade e o poder se fortificão reciprocamente. 
. -. • Para que a liberdade;s.e alimente, ella tem necessi -
-dade de abrigos; sim, mas tambem de<•ar e de exerci
_cio,.; e para a força mesma do poder , importa que elle 
-seja obrigado a obter._ sempre a confiança de todas as 
. classes àa nação,-elle deve ter o seu concurso perma-
n~nte e indubitavel para não cahh: no isolamento, perigo 
serio que o faria envelhecer primeiro que a sociedade. ~ 

Faço disto applicação ás nossas sonhadas oligarchias 
\)l~itoraes. Como se póde fo_rmar uma oligarchia eleitoral 
entre_ nós, quando a eleição é renovada de quatro em 

, quatro annos pelo suffra.gio universal? Ainda a este res-
peito aquelles que desejão a eleição directa da Inglaterra 
dl!vem se ufanar, porque a nossa eleição é um verda
deiro arremedo deis primeiros actos da eleição ingleza. 

To.do o mundo sabe que a eleição na Inglaterra póde' 
termmar nos meeti,.ngs ; se o deputado propost'o não é 
recusado por alguem nesses meetings, fica desde ~Jogo 
e~ei1;o por acclamação. O povo todo comparece ahi, 
qualquer póde fallar e tomar parte em todas as ques
tqes destes actos preparatorios da eleição, que podem 
constituir uma escolha definitiva, pois só quando al
gullm recusa o candidato é que procede-se á votação. 
Sabe-se que na Inglaterra os eleitores têm depois dare-
forma de 1831 uma inscripção como entre nós os vo-
t.antes. · 
9om~, senhores; ou em que CO)lsiote poi~ _a tal oligar

chm elmtoral, quando os eleitores são 'eleitos por suffra:·· 
gio universal de quatro em quatro annos? · - · 

;Mas ~isse ? ':'obre deputado _ P?r Ita~ahy que e§_tà 
oligarch1a. ex1stia de facto , que me1aduzm de potentados 
(e é-e~te o pensamento de to.dos os -nobres deputados 
que defer;'d_:m a rdorma eleitoral) decidem da eleição, 
que a ele1çao depende de quatro ou feis potentados elei
t~raes, e 'lue estes são _q~e fazem os votantes, porque 
sa? ?~ fabrwantes das quahficações : para esta singular 
op~mao esquece -se a verdade legal e sabida de que os 
ele~tores são nomeados periodicamente por sufuagio 
umversal, esqueee--se a facilidade e efticacia dos re
c~rsos da qualificaçüo, e que, como unica conclusiio lo
gwa no nosso paiz são os votantes que fazem a eleieão 
faze:ndo os eleitores. ' ' 

· Falla-se, Sr. presidente, muito entre nós no poder dos 
taes potentados de àldêa. Os unicos potentad0s de al
dêa .que eu-conheço no nosso paiz ·são 'os homens que 
por suas boas qualidades, por _seu bom caracter, por 
SllU: bom coração, possuindo ou grand6 fortuna ou nu
me~osa:; relaçõ~s de f~milia, .ou talentos, sàbem' se f2.ze1· 
est1mar ~ de seus -conmdadãos (o]Joiados), e sabEIIJl fazer
se ~~commendados e _amados na~ suas loéalidades, por 

. esta_s qualidades, e pelos numerosos serviços . que·$em:" 
pre .têm .prestado ao paiz e aos. seus concidadãos·cestes -

-_.potentados . exi~tem com efl'eito.numerosos, e com muito 
'grn!lde e legitimo poder felizmente; poder :.:tiio grand,e
e tão natural que ninguem s.erá capaz de ,().destruiF, 

'· se:ndo apenas possível illudi-lo em eleiçõ.es, .• tirando . o 
.poder. de eleger os seus proclJradores _á naç:ao, por. meio 
de artimanhas como esta mesma. ' · 

O Sn. PEDREIRA: - Não foi a esses a quem mé' ql!iz 
' referir. ·. _ -

O Sn. M.A.RTINBO CAMPOS: _:_Será esta a inffue~cia 
que os honrados deputados querem suppriinir ?, QU,a~ 

·são as .vistas futura-s dos nossos governadores, pois que 
'lhes incute receios a influencia das pessoas e class~s 
_mais interessadas na ordem publica? -

. O Sn. PEDREIRA : -Não foi a essas que me ,referi. 
O.Sn. l'viARTINHO CAMPOS:- Mas, Sr. · presidente, ·a 

influencia desses mesmos homens, . que aliás é amais 
legitima, a mais benefica, influencia que deve prevale>

, cer sempre nos negocios publicos. porque são os· cirla
dãos mais interessados no· bem pnblico .... 

O Sn. PEDREIR&: - Ninguem contesta is~o. · 
O Sn. MA aTINao CAMPos:- .... esta influencia mes·

·-ma é decisiva sobre os votantes? Isto só pÕderrt dizer -
· aquelles que , sem ter relações nenhumas no paiz, 
têm podido sahir· deputados á custa do favor de algu
mas dessas influencias, que vêm depois desairar nest-e · . 
recinto; mas aquelles que tên:J- conhecimento do nosso 
paiz, que·acompanhão com o interesse de cidadãos dedi: 
ca~os. á causa publica as eleições en tre ~65 ·desde· os 
pnme1ros actós até ao ultimo, esses sab_em de que natu
reza é esse di?·eito de senhorio que têm ospoteritados de, 

· aldêa sobre os ·votantes; esses têi:n visto ·os grandes 
senhoras de chapéo na mão, de porta ein porta das 
choupanas, pedindo votos ..... · · 

A dependencia em que estão os votantes. para· com os 
potentados de aldêa é, Sr. presidente, aquella que é· 
razoa,el esperar e suppôr em um paiz como o.nosw, em 
que o elemento mais esca$so é o trabalho, é o trabalha-

. dor; se h a dependencia, talvez ·seja maior a dos homens 
·poderosos e ricos para com a _ popula<;iio em gerai, do 
que a -da populaÇão para -com elles. A tal dependencia~ 
a tal servidão da gleba, que com injustiça manifesta se -
quer fazer crer que entre nós existe, ·é uma invenção 
que só póde-achar a:ceita<;ão da parte daquelles; repito, 
que -não· conhecem o nosso paiz, -que nunca tomárão 
parte nas eleições primarias, porque tinhã~ quem se 
encarregasse disto por elles, tinMo á policia, ou depois 
algum amigo poderoso, que .merecia t alVez melhorre
tribuiç>to do . que a maneira porqueseospintaaqui • .Està 
influencia, Sr. presidente, que émuitojusta, muito bime" 
fica, est~ influencia que se despreza agora porque se -
julga já morta, a mim não inspira senão admiraçllo e 
respeito..... ' ' -

o·sn. PEDRÉlRA_:-Isto não é cómigo. 
o sn: . MARTINHO CAM!>OS :;- Amesquinha, se diz, ·.o , 

car.acter do ~deputado-, a ~ dependencia em ·.que-fica para 
com .o eleitor-. Sr. presidente, .esta ac-cusa<;ão pMe ser · 
verdadeira ou falsa, conforme a . maneira : por que a 
.quiz'erem apr_eciar, O pedinchão,. o pedinte, o_ mendigo 
poli ti co que obteve uma deputação por mis.ericordia do-· 
_algum poderoso, fica nessa posição, mas. fica na posiçãó 
em que estava antes da ·elei<;ão .: é um pobre -. homem 
digno de lastima, e que não me animo .a dizer é .digno , 
da sua sorte; mas o deputado que; merecendo , o 'seu . 
mandàto, se -faz aceitar dignamente pqr e~ses. que se 
~hamão potentados, por seu caracter, .por suas quali
dades, por seus talentos, pelo zelo .que sempre IUostrou 
pela causa publica, e mesmo pela sua aldêa, es~e .de
p.utado tem .uma posi<;ão sempre super)or á,, qmi'~viráõ 
a ter as. mais mimosas encommendas quando _ se , res-ta _
belecerem as wxurradas. ' . - -

Sr . . presidente, amesqulnba-se o caracter, de repre
se~tante da na<;ão pondo em relações mais estreitas:o.- -
elt>lto com o eleitor? . Na minha opinião eleva-se o ca
ractt>r do representante . da naçãq,. da,ndo,lhe meioa de---
s~r representan~e genuíno, verdadeiro-, de, .uma fracção . 
qu,alquer , grande . ou pequ.ena; do paiz· que vai repre·· 
sentar. (Apoiados.) ~~fi\:-



' o que , são às asserobléas~ politicas nos"governoS:ré'
~ J>reseptà~ivos_? . o que forãif ellas na àntiguid~de r b paiz 
'>"l;ue . nõs · óffereçe ·exemplos ' mais segúros, porqúe tem 
• ;s1do•aquel!e·éín que o governo representativo fa:z todos 

<!s dias novos · progreseos, novas conquistas, o· que nós 
. ensina • este ·paiz? O que forão as primeiras asserobléas 
. políticas da:Inglaterra áté ao n ·e o 12" seculos ?Reuniões 
promíscuas da'nob1·eza, do clero, de tcidos os horoells 
livres, ·de todo o mundo que, tendo certo,s dirdtos,··que
Tia· comparecer ·a ellas ·em cororoúm, como tinhão. sido 
nas republiéas grega,s . e romanas, isoladas ou em classes 
distinctas; roas até ao 12" secUlo as asserobléas políticas 
·inglezas erão reuniões de todas as classes e individuas. 

·· Coro o anuar dos tempos, eom ·o 'progresso e incre
meJ;~to da população e das·nações, isto se tornou i:noral 
e Jrtateriajroente inipossivel. Cidades e paizes extensos 
~l'J'mmercisosnão .podião ser administrados politicamente 
como tinhão sido as cidades antigas, mesmo porqúe 
nas antigas rermblicas a voz predominante era só a. das 
cidades : foi forças~· que o governo re~resentativo acom
panhasse as necessidades de uma socredade crescente e 
qúe se aperfeiçoava;' começou-se, 'pois, do meiado do 
12" ·ou do 13' . seculo a eleger representantes para 
.camara dos·communs na Inglaterra·. . 
· Não é preciso fazer a histeria· das transformações 
por que tem passadó o governo representativo nag_uelle 
paiz, nem a do modo pratico de suas eleições ; mas o 
que é certo é. que os representantes ou deputados qlie 

.:erflo mandados pelos condados e pelos bo.urgos, escolhi
dos aliás por maneiras iliversas, não tinhão no parla
mento inglez caracter diverso do que tinhão tido quan
do era lícito a todo o inglez de certas condições coni
pareéer ás assembléas políticas antes, e tomar parte em 
todas as delíbera~ões em virtude do seu direito de in
glez,. Estes representantes e esta,s assembléas não tiverão 
nunca, e ainda hoje não têm, caracter diverso do que 
-conservão os membros inglezes da casa dos lords, e eBta 
·propria corporação, na qual cada um de seus membros 
Tepresenta seus proprios direitos políticos, e pód.e dar a · 
outrem procuração para isto. · · · . 

Dar ao carácter de representante outra significação 
que não seja esta, é attentar contra a essencia do sys
tema representativo. · O deputado é mera e simplesmente 
o procurador ou o representante de rim certo numero · de 
·cidadãos brazileiros. A fórma eleitoral, o modo pratico 
que assegurar a cada um dos Brazileiros o procurador 
-mais genuíno, mais ve1·dadeiro, e mais expressamente 
-do seu consentimento ou approvação pessoal, será o 
melhor ·processo eleitoral, fará com g_ue cada um Bra
-zileiro tenha ·consciencia da parte .que lhe compete na 
delegação e. organisação dos poderes daquelle que os 
tleve vir aqui representar. 
. Não :se trata · antes dà eleição de saber se o deputado 
vai ser ou é um gra)ide homem político, se é homem de 
grande capacidade; é questão esta que compete á àpre~ 

-·ciação do Elleitor, e não a quem organisa o prMessci elei-
-toral; o que compete a qriem organisa este processo 
-é concebê-lo por fórma qüe não seja urna maneira de 
illudir o direito eleitoral de cada cidadão brazileiro. 

O modo· pratico pelo qual cada cidadão brazíleiro 
·.deve ter a maior,. a máis ·decisiva influencia na nomea
""Ção dos seus representantes, dos seus procuradores; es
t e. é o processo eleitoral mais perfeito, mais justo; este 
~ o unico que póde dar dignidade á representação na·
cional, é o uni~o que não amesquinha o caracter da 
·representação na'cional, é o unico que engrandece o papel 
do , deputado, é o unico que ha de assegurar á nação 
·o .governo que a constituição prometteu:_o governo na
,cional, o governo da n;~ção por si mesma, é o 1miço 
.que . ha de fazer respo!)saveis os ministros pelos má os 
-actos . do poder moderador e restabelecer o governo 
.constitucional . no Imperio, fazendo conhecer que em 
uma. monarchm - mixta·, temperada-, não ·ha poder 
. n~n.hun;t ~rresponsavel, ·porque poder irresponsavel quer 
dizer .d!~e:to de desconhecer os limites traçados ·pela 
~nst1tmçaq a cada um dos poderes; os abusos não 
P?dem · fer reprimidos senão· pela sancciio penal, me
(hante a .responsabilidade, que não póde eer infligida 
:a pessoa rmpeccavel. 
. . ~as, Sr. presidente,_ se a eleição de dístrictos àmes

-qumha o caracter da representação nacional, o que di
. .l'emos nós da eleição poli~illl, , da eleição que se vai 

estabelEiéet, d~ssa eleição que COI-it tanta.v~rd~dé)Ü9i'' 
chamada aqm-de·enxurradas? Dessa ele1çao a CUJOre~
'peito prefiro a expressão de que;pllfá qu:il~ficar seme~ 
lhantes eleições. se servia o fitia~o· senador Bernarílo, 
Péreira de Vasconcellos, 'q-qand0. 4izia que 'era ... ~a. 
'fórroa de eleição que permittia;_ obriga' a as' .pro'vinciàs • 
a elegerem candidatos - que ellás não sabião s~q)er-
tencião ao reino yegetal, animal ou mineral? · .: · . · • 
· Mas, Sr, presidente, a eleiÇão dê distriétos a,m~s-· 
quinha a representação nacional ? Peixo o Si\· De La~ · 
martb:i,. responder por mim. Depois de ter citadpmühos '· 
conservadores, não será desagradava! um tr~eho do. 
Sr. de Lame.rtine; (Lé.) ·· ' · 

. < Accusa-se os eleitores ele serem .influencia:dos pelo > 
interesse, pelas vantagens municipaes, pelos favores que · 
a posição official do seu deputado póde r,rometter ao " 
paiz e ás 'pessoas que. o elegerem ou reelegerem: ·:O . 

O Sr. deLamartinerespondeu a esta objecçã<i por estás 
notaveis considerações : < Meus senhores, e~amibemos . 
como homens de;EstRdo, como fundadores de um est.aào· 
.social novo; s<'· ha nisto um· nial· tão rear·como se .sup
põe. De que vos queixais constantemente ? Da Jalta de 
autoridade moral, da falta de 'laços e. de influencia entre· 
os homens; vos queixais deste respeito desappareéido ém • 
nossas tempestades, conforme o pensamento do homem· 
verdadeiramente eminente desta camara, o. Sr:Royer , 
Collard, respeito cuja desapparição entrega a sociedade· 
ao movimento desordenado do individualismo, e de uma 
eterna mobilidade. (Sensaç1Lo.) . · , 

< Pois bem! Eu pergunto á vós mesmos, a vós, tão' 
impacientes de extirpar o-menor germen de patrocini~, · 
de clientel,a, de influencia local á proporção que . appâ~ 
rece o menor traço em nossos costumes e ' nas nóss<f.s 
novas imtituições; pergunto a vós; tão lestos ·em gritàr
cpntra a aristoc.racia logo que um maire ou um ji+iz de 
pall' ganha alguma .ascendencia local; nesta falta abscr.
luta, deploravel em que estamos de _todo o laÇo e depe:o
dencia ele uns coi:n. os outros, nest.a falta to_tal de pa
.trocinio moral e vitalício, .. o unico que a democracia 
-póde querer, o unico de que eu fallo, n~ste empobreci
.mento social em que cada ·um vive por si, . e nenhuma. 
.força presta aos seus vizinhos, aos interesses se)ls simi .. 
lares, e nenhuma estabilidade ás irrstituições, é pois tão· 

.perigoso no fundo, tão máo e tüo .terrível, democratica
mente fallando, que alguns cidadãos ganhem credito· 

. um pouco duravel, influencia e autoridade mor&l sobre· 
as populações suas vizinhas, e que se estabeleça uín pa
trocínio vitalício de alguns homens de escolha:,:fix:mado· 
nos serviços ,que a.)ocalidade , recebe delles, ou .espera 
nas suas necessidades de--.ccanton:, de l'arrondissement.e 
de département ?-Não é isto o que vós devíeis, .ao cqn
.trario, desejar mais? Não é isto ·a unica c.ondição ·de 
con~tancia na opinião e na eleição que vos resta.? Pri~ 
.vando-vos vós mesmos della, não lat1çais o governo e. a 
sociedade em perpetuas oscillações, e na perigosa vers~.
tilidade de uma. democracia que cousa alguma.poderá. 
fixar nem moderar? Vós não tendes contrapeso algum• 
para estas oscillações violentas das opiniões, que. em n:rn ' 
paiz de enthusiasmo e do primeiro impuho . abatem os 
homens sobre as co usas e as co usas sobre os homens; evó.s 
olhareis como uma tão grande desgraça que a ~'Clientela 
de alguns interesses geraes de localid~de viesse vos for.~ 
necer.algum contrapeso q11e vos .f;tlt.a, e pôr JlÚl:pouco· 
de lastro, permitti a expressão, em um navio-.que tell! 
muitas velas e pende a qualquer insulto do vento e 
cahe repetidas vezes ·? (N'!<itobem.) .: ·· ·.· .. < ·• 

< Eu niío çomprehenderia nisto a vossa sabe.doria. V:ós 
quereríeis tirar aos eleitores a boa ou má estima local, . 
sua liberdade toda inteira. Vós .suppondes, vós .o dizeis 
que elles são corrompidos assaz por seus vis intere~ses 
de localidade ou de família, assaz · destituídos .do 'senti~ 
menta moral e de espírito publico, para continuar aq·ai· 
a sua confiançà ; que digo eu? para. dá,-h de preferencia. 
com prem~ditação a homens que · não seji'io aqui os bai- · 
xos lisongeadores de sua fraqueza, ·agenciadores. de sua 
fortuna, negociadores dos .seus ·interesses, tr~ficar.tes do· 
seu crl)dí to '? . . . 

< Mas não é isto insulta.r muito. o caracterdo vosso• 
paiz á face da Europa, que n.os ouve, e que poderia vos 
crer? 1\fas a ouvir-vos não se acreditaria dentro· e 
fóra que a Frimça é um paiz de ·gangrena moral e:· d& 
abjecçiio politica, no qual os ministros si'io corromp!C!os 



peJos depu~ados, os deputados são corrompidos pelos 
- ~lei~res, e ps eleitores são corrompidos por seus.vis in
teresses pe~so11es ou .·. pelos. mais mesiJ.uinhos ·interesses 
de localidade, .no . . qual; para obter.-se U1lla sombra. de 
p.robidade represén.tativa, deve~ se ,pôr ]lma.lei .de pre

. caução 110 lado dé cada consciencia, uma lei de descon-
fiança ao lado de. cada .voto e de càda urna ? ( !tf ui to bem, 
muito bem.) ~ . ··· 
• O Sr. de . Lamartine ·:pensava que se devia , con
,fiar no senti!Ilf!nto-publico, e sobretudo na publicidade, 
a . ve):dadeira Nemesis . dos tempos: modernoa, cu) a justi
ça, algumas vezesle11ta e 'paciente,. não falta 'j.l!.mais, e 

·pune 'assaz em um paiz em que a ·9pinião é. soberana e 
inflexí-vel.- . · . . . 

. E ti .c.hamo a attenção da camara para esta apreciação 
qüe.parece ter sido feita para o nosso paiz: · 

< Demais, o vicio . actual do paiz não é a corrupção, 
.. é a falta de homens publicos, ·destes homens que são , as 
• representações vivas e immortaes das grandes idéas, das 
, grandes .paixões e das grandes dedicações do seu paiz. » 

O .Sa. PARANBos:~E o Sr. Lamartinenãoseoppôz; 
· em 1848, á eleição por departamentos. · 

O Sa, :M~nTINao C.piPOs:-V. Ex. sabe quéo Sr. 
Lamàr,tine, a:ssim como alguns homens nossos, têm tido 
div.srsa~ . opiniões em \l.i~ersas épocas: foi legitimi~ta, 

:foi rea'ijsta,; fo~ republicano, e não sei se é bonapartista. 
Tem ti9.o iliver~as phases, o · que não suppõe niacula 

·de caracter. Não considero todas as mudanças politic;;ts 
·ÇO!llO .\l.~sairosas a qtte:tn as faz, sobretudo quando dei~ 
:z:3,"~e o ri!4o caJ.Ílinllo _para seguir o. bomJ. COIIIO . ~cono-

·~eceu .com Y. Ex, . · . . . . , 
. . o Sa •. SAMPAIO VrANNA.:-Ainda .espero ver o.nobre 

·deputado. bom conservador e meu chefe~ . · . . 
O Sa: MAaTrNao CÁMPos: '-Aceitem a 'constituição 

-leâlmeli.te; · e'estamos accordes. , • '" · 
· Sr. presidente, uma objecção forte, levantad~t cont1·a 

a reformà eleitóràl desde o anuo pass·ado pelo Sr. -presi
·dente do conselho, e repetida no· presente anno neste re
·cinto por elle, é · a que,. fez o Sr. ministro do :imperio no 
seU' relatorio, ·e .consiste . na inopportunidade de proce
·Ceder-se· a esta reforma. nas vesperas.·da nova ,eleiçüo e 
·no fim da actual legi~latura. .. · . . · 

,Nãoha a menorduvidaque tudoquimtopóde haver em 
iÍleição ·de mais desleal, e, · direi mesmo, de ínais:torpe, 
-é estabelecer eleitores, collegios, proce.sso eleitoral para 
·uma certa occasíão determinada, porque é impossi vel 
que um homem que tenha interesses políticos evite os 
perigos de uma semelhante situação. Não ha caracter, 
-embora . tenhà ·as melhores intenções e a consciencia 
mais tranquilla e forte, que a isto resista : o interesse 
dos candidatos alliados ha de sobrepujar a tudo, c tudo 
··e.1redar e illuilir. 

·.'O .nobre ex~rri.inistro do imperio, o Sr. Pedreira, sabe 
que en•nã-.:nou• <la paz de accusa-lo · \l,e uma iniquidad~ 
!Íntencioiial•; :conlieço"o' de muitos anho.:;~ Antes que 
DÓS' pUdessemos pensar que elle e· eti seríamos' d'eputa
·dos , eu tinha do seu caracter perfeito conhecimento. 
Mas o nobre ex-ministro está . convencido de que tudo 
quanto fez é o mais justo e o mais ··acertado? Pôde evi
tar as 1hás' informações, .as iuformações·desleaes e 'in~ 
teresseiras , os laços que_ os inter:sses dos candidatlis 
sabem sempre armar? Evtta-los nao ·cabe no poder hu~ 
mano de· um ministro. · · · · 

Assim,· a questão de ihopportunidade da reforma elei·· 
toral é uma questão grande e importantíssima, qúe af•. 

. fec.ta· o credito e a moralidade de,;ta refol'ma e do mi
nisterio actual ·; é. uma questão que está em pé porque 
não· houve observação alguma e n contrario. 

·Qu.e observação fez o Sr. ministro? Disse: ~Se pro
cedesse a vossa -argumentação,_ nunca se reformaria no· 
g•wernô representativo o -regimen eleitoral. • . Foi este 
o'p~nsa!llel).to substancial do nobre ministro e de outros 
quetentárão a defesá impossivel 'do projecto. 

Sr. presidente, a questão de uma reforma eleitoral 
affecta ·sempre a · constituição d·a camara dos deputados 
Ja.o futuro; e a força moral da·camam no.presente, desde 
que essareforma é, como ·a •que se ·discute, fundamentat 

;o· Sa~ _PÊilREIÍu::'- Na Inglaterra fez --se-a reforma 
a-· dissolvéu-se a camara dos commuhs. · 

dsn• M~IiTr~B:~ 'CAniPos : ~ E' tão verdadeira esta 

.opini~o, que seri11- uma inepcia nega-lo. Em todas. u 
· transfor.maÇões que o syste!ll~ eJeitoral· pos~~~, ; soffrer; 
elle affe.cta a moralidade do p~J.damento, e,áiiJ.d!L :iÍi.àis 
&1fe9ta Iil<lrtal\Uente o creditá da camata: q~e - vota as 
reformas. · ' . · 

A: conseqllencia desta Observ!!ÇãO .é maÍs.que decisiva 
em favur- da inopportunidade deste project() nas ve~p!Íras 
de uma eleição geral. O que .os Srs. m~nistros devi~o 
fazer ·era mostrar os defeitos da lei e despertar a atteii,. 
~ p11blica sobre ella. A legislatura vi11doura· t9maria. 
eonhecimento do trabalho que se houves.se feito; ·@, vo· 
tilria c0m mais força moral, com mais credit.o do que 
pód_e ter uma Ca!Ilara .cuj a vida se conta por horas, e 
assim a reforma .eleitoral teria o preciso credito, a. ~e~ 
eessaria moralidade. .. ' 

A reforma, como sé est.á fazendo, affectará mortal• 
. . ~ente· o· credito da camara futura , porque nós outro& 
eSta,mos con ven.cidos de que a reforma tem · p!Jr fim for
~r uma camara· ·que agrade mais .do. que esta,. e não 
M destina a dar ao .paiz uma eleiçiío melhor, nemmajs 
verdadeira, nem mais moral, No projecto não ha.medi-· 
cia tendente para isso : tudo quanto nelle se decreta 
ser~e sómente para restabelecer a tutela · do ,g0verno, 

Eis a posição em que tem de ficar a legislatura fu
tllra : t em de nascer morta pela votação desta reforma~ 
e sem força llloral, como filha .de uma lei votada para 
Gbter a eleição que se quizer. A leaislatura actual nã\. 

. fica p.rejudicada em seu credito pela reforma, ao con• 
trario só servi: á, de elogio c abono aos ·que votárão·p9r 
ella, se o pubhco se .convencer de que é boa· e necess'a
ria; mas, se se convencer de que é .má, rec.onhecer~ .quê 
a opp0sição tem cumprido ó seu dever. · : ·. . . ' 
· Mas, quanto ao creditodalegislaturafutura, esfeestá 
morto, Sr. presidente, desde hoje, pOI'que·vaj. ·eua n$cet' 
ll.e Ull)a lei especial, de. collegios especiaesJ de elei'toreE
especiaes, de um systema eleitoral todo, de occasião;Todas 
as mdidas· do governo imperial, desde a refo);ma elei
toral IJ.O corpo legislativo, que lhe foi imposta como con·
dição de apoio, até os seus ultimas actos concernentes á 
constituição .da· camara futura, hão de resentir,,;;;E, da 
posiçã<!·falsa em que os Sr$. ministros .collocái:ão a ques . 
tão da reforma eleitOl·al. Era muito legitima a d11vida. 
que mnnifestou o relatorio do Sr. ministro .do imperio. 
quanto á, sua opportunidade. . · . .. 

·Uma camara agónisante prejudica a camara futur~. 
votando uma lei de occasião para a sua eleição., lei que 
traz em si.,. como' tt· discussão tem cabalmente denlons
trado, ·'todos os inconvenientes desta pressão 'das cir-
otims.tancias. . · · 
' Sr. presidente, .. é um facto que as nossas iiiten:ções 

p.odem ser suspeitadas -e· interpretadas; como são as dos 
membros . dá maioria e do inipisterio, . t;;tlvez injusta- . 
mente; póde-se suspeitar que temos um grande -m:te
resse político em . contrariar esta ·reforma·, Mas nós 
outr.os membros da opposição combatemos a reforma. 
porque vemo-la não ter por fim senão torn~r em farça 
.ridícula um ·acto serio e cardeal da nossa fórma de go
v~rno, e não porque re.ceiemos pelos interesses políticos 
da nossà .parcialidáde actualmente. . . . ·. 

Os no.bres deputados ·têm oómo.nós conhecimento do · 
paiz. N_as circumstancias actuaes dó espírito publico 
aã.o recaiamos que esta reforma vi aproveitar a u!P pat·4 
ti!lo certo e detérmin!fdo. ' 

(H a diversos apartes.) . . . . . 

Os nohres deputados nesta reforma, acompanhão o 
seu. gov~rno ~a cabra-c~ga politica que E!ile-joga curn 
pertcta"mfanttl .; mas o JOgo da cabra-.cega pôde , ~ar 
resultados diversos dos que se desejão. O futuro o dirá. 
A respeito desta reforma nas presentes circumstancias, 
não tememos fic11-r mais mal aquinhoados do que esta
mos presentemente. 
· Se alguns elos vermelhos (risadas) estão . persuailido_s 
do contrario, enganão-se: .o Brazil de hoje é .. dífferelite 
do 9-ue era em tempos anteriores. Nós rejeitamos '.o 
pro3ecto, porque em assumpto desta ordem queremos o 
bem a~segurado por instituições seguras e duradouras, 

· e não o interesse político iJ.e momento, devido ·a àcasos 
mais ou menos felizes das circumstancias ·actuaes da· 
opinião e da composição ministerial. Parodiaremos ares~ 
posta dada ·pelo imperador Alexandre da Russia. a -~···de 
Stael: 1 F;n sei, dir.se-lhe ~e_~ta, que a Russia J?Tesente-



. 4nent~ ê~eltz~ aiild~ qtÍ:e' ~ri~ não te~pil, ii~~á ~on~titlli~ 
ç~«? ~~jiã~. (). cara~ter:, pessoal de. Y. :t>:L ~~-«Quando ,me~~ 
m,~, respon(len () ,lmperador~o.compnmento , que me faze1s ' 
ios$() verdadeiro~ eu apenas seria um accidente feliz,~ 

Direi ainda, Sr. presidente , como J+m publlcista 
:notável : . ' · 

<;}?ara. que a lib_erdade e o poder não corrão o risco 
de ·· 'sér aociden.tes~ e sejão ins~itni~ões~ uma boalegis- , 
}lj.~O eleitoral .é necessaria, ·e a Inglat~rra deve a esta-a 
suá f!lliZ situa9ão ·actilal. , . . , . , 

, :~;lAs reformas eleitoraes inglezas têm sempre t,Emdido 
~dar ao paiz ·garantia,. sem .a qual tudo é illusorio, ·. de 
um corpo de eleitores menos incompleoo, mais inde- . 
Jlendérite, menos venal, menos insufficiente po;>r séu nJ+-

, mero1 e ;melhor escplhido por sua q'!lalidaqe, :. Qual 
<ie'stes 'fins têin . em vista o alargamento? Annullar as 
Ú)fl~encias na~_uraes !llegitimas, e ley~tar .O Ínytho de. 
u]ll· futeresse , co~mum, _ a queanaÇ~ãc ,ha. de ser estra~ 
nha, pois que ,não o sente agora,segliJI.dO os def~nsores 
do . prpjecto,, . . . . . . 
·~ - E'. a honr_ll, invejavel.da legislação dá Grãa-B~Ilta

Dha ter entrado nesta v1a ( correc9üo da corrup~ão e 
f~~!-\! de eleito_raes) e tê-la seguido até ao fim sem des
aíiimo, nimca recuimdo, e avan'smrido nest'a 'grande Juta 
é;mjuéhenqida para a verdade da. elei~ão e da represeri
Ução) que foi para. ell!l o cerqo de. Troia, ma~ . tambem. 
a. co;>nquista de Troia. :. . . . 

. ~ão . tememl:)s e ~ão hnpugnamos a J:eforma pelo in
t~~ess\l de parcialidades políticas, quando mesmo estas 
•id~tissem, O nosso paizdehojenão é o Brazil de 1848, 
ele 1849 e de 1850. . . · 

!l'làsJ Sr. ,·presidente, ~CCU801i-SC o regiJV.eneleitoral 
-d~ ~xcluir do J,>arlaroento homens dos mais notaveis. 
E:u'lembro á caril ara que o maior elogio. que se faz na 
li:Jglilterra (ls éléições até dos bourgs-pourr:•sé de que 
t>iip, · ella.s qm1 têm levado. ao parlamen,to britll@ico a,s, 
.e\iiis' ;m.aiores e . primejras. glorias,, Eill Fran~a a este. 
re~p'*'l diise o Sr. Duçhatel na tribup.a (~;J de Março 
cl1J .. l.84?) q~e erão llr~cisamente os pequen~ distric~s 
4IU!l alli davao110 p;u:lameuto qs hm;nens _ll!als notave1~· -

~c01iteceu em 1831 na Inglaterra o mesmo facto que 
~e d,eu ~qtíi entré nós depois da reforma· de 1855 : h0-
~ll,_!Í . dos mais nota v eis do parlamento inglez não forãO 
reeleitos, .e ninguem suppôz lá perdida a causa publica 
por tão pouc(). 1\[as . entre nós de quem !oi a culpa, 
lSCIJ,bores ! . Pois a lei pó de garantir até o juizo e o bom 
acertO dos candidatos na·· escolha dos seus distril)tos? 
A íei eieiioral entre ~ós ha de responder até pela indiffe~: 
r<l:!lç~ .J10litioa que nessa quadra. de desani~~ se apoderá
r . .. de ;iilgnns home!!s proemmente.s? Nmguem tl)m, 
~iiis. q1le . htjíientar isto nes.ta casa d0 qué nós, que e~ta
~o~ _ ~riv,~dosdo áuxilio de amigos revesti,dos do pres"' 
t1~pà,e titlentos e nomes conh~cidos; mas quem Í()rã()os· 
c~lP!ld,<>s.dehc;nllens; ~()taveis do partido conservador tlllll,· . 
bem ticarem exolnidos 1 A lei da reforma? ~ão; elles, e 
ape~a~ . elles ; úns porque err(lrão 'na escolha, do~ . di~~ . 
trJçtj>_s, iJ<irq~e calcul~rãó ~~Las s~as fo~ças , , é o:n~~ 
p()rque, acostumados á. ele1çao oijiCJal, n_ao empregára() 
<OU nãQ tiuhão meios seus. Houve um dia que foi ne
cies~árió que ()& b~Íões. ' baixassem ; os. 'que navegavii.!>. 
n,!4J.e,s não souberão pôr o pé em terra, cahirão ( risadÇLs ),: . 
oque'ni tei:n a culpa disto? A reforma, ~leitora!?. QueÍl) 
-tem a culpa da indifferença, egoísmo e riepotismode 
chefes que sacrifícárão os seus melhores e mais prestl
mo~os !Llliados, sempl:'i. q1le candidaturas pessoaes o 
eiigião '! Será ãinda a lei doslcircúlos? 

.JJisse~se que DOS districtos de um SÓ deputado O go'Vêl"-.' 
no; iU:flninqo· sobre poucos eleitores, poderia facilmentE) 
:assenhoreàr-se das 'eleiÇi'i!JS. <A divisão dos districtos é 
11m a · ,nova e milagros;t homooopathia política >, disse
:~ios com mofadora ironia ·e ares· de grande triumpho o 
Jl~br~ deputado de Itaguahy. Sr. presidente, é porque 
l11iO cremos :pa dynami~ação e crescente virtude e força 
elas dóses illfínitesimaes que não yeiii•)S auginentada ll . 
~t~en9~C) do · gov~rno por se dividir 'pelos diversos dis~ 
trtctos deum s(l deputado. Demais, a acÇ~ãO (lo governo 
.sobre os eleitores, localisad~ conveuiei)tenieilte á eleição, 
.s~tá' inais qu~ compensada pelos meios poderosos que 
?a9 . aos oand1da,tos par!!- contrasta-la á. communhão de 
jjite:es~es·e á estreita depimdencia deste~· e dos eleitores, 

·~ l)J~secse ainda, Sr. p;residente, qll!l no pequeno districto 
{) ele1tor tem menor hberdade 'de' voto ~ ·menor c~pac · 

Cidade el~itoral, j;_ isto. r~spond~ que o eleitor ·de p~o
Vincia; . ciomó' o' dáS trélas, é pur~ .e .simplesmente o 
e!eitor de chapa 9-uandó bom e!eito.~ : ora este;.Sr ~ ])!e
SJ_dente., . nós sabemos por expenenCJa longa.,. ~ -- • · um .ID~ 
feli;~; condeninado a votar seUlpre em s~gund~ es~rutinio . 
sem ter tomado parte no primeiro;- sem ter sidó'·,ouvido. 
no primeiro escrutínio.. . · . . . . · ' . · 
· Sr. presic,iente, tl)nho abusado de mais da attenÇªo'da' . 
camara (nllo apoiados); pe9o-lhe desculpa :,porém soii · 
obrigado a fazer ainda uma observação, e serli. 'a ultima. 

Sr. presidente, a reforma que se vaidecretàr 'é uma. 
. medida política de immenso e perigosíssimo. alcal)ce; 
· o beneficiq grande e principal, se não o unico, que . a . 
fôrma monarchica assegura ás nossas. instituições é ou •. 
deve ser dar-lhes maior estabilidade. Mas .que estabi
lidade dá no Brazil a monarchia, que garantia· e van
tagem nos dá ella, se os elementos princi{laes e. consti
tutivos do nosso .governo estão, por meio de reformas . 
repetidas, segundo os deeejos das facções, sujeitos ~este· 
paiz uíonarchico á mesma . ou á maior instabllidade· do· 
que nas republica~ mais demc;>craticas?. :-

Sr. presidente, a lei dos circulas é a pedra com que' 
o actual reinado tinha concorrido para reparar as ·rui
nas causada.S rio edifício constitucionitl pelas nossas ll!..; 
tas ·civis. Sãomáos ministrós, são ministros pouco~:: 
gos,da gloria do seu soberano aquelles que· vão re~ar dó 
edifício constitucional essa pedrà que tão converiien.te-' 
mente se lhe tinha ajustado. Cassada a actu'âl lei de 
eleições, toda e qualquer inscripção poderão os chefês 
do partido conservador lavrár' na histo~ia· para> o· rei·; 
nado do Sr. D . Pedro II; mas oprocedJmentó<de·,.seus· 
mmistros em. relaÇ~ãO ao principal eJemento .. constitutivo 
do nosso governo, procedimento contrario á •glbria-d(} 
reinado do.pupillo da nação, do primeiro príncipe bra
zileiro, do primogeriito da constituiçã.o, fará coúi que, 
apezar . do amor e zelo conhecido , do monarcha: pelas 
nossas ins~itujÇões, não se possa d.izer naquel!a 4isç~iJ?
çãp < ABANÇOM!A. _MÃo QUE. :REPARA.. :. Tenho ccinc~ul~9!'c 

(Nll.~ ap,.;ados. Muôto bem, muito bem.) . . _, .. · 
( Q ; orador recebe comprimentÇJS MS 8LW amigOS .e de ·tla•. 

rios Sra •. deputados.) · . · ·•... ' : .. · 
A discussão fic·a adiada pela 'hora. . 
Dáda a ordem·. do dia, levanta-se a sess~o âs trés li~: 

ras e meia d!!o tarde. · · · · 

J>RESIDENCU DO'SR. CONDE DE BA.EPEIIDY. 

, S~JMMARJO. -· Empediente.- Preiençll.o d~ Dr. A. 'if. do· 
Bomfim.- Loterias.- Orçamento do• negocios .estr.an
geiros :-Ordem do dia.- R'efor·nm eleitoral. Di•curso.s 
dos Srs. Pedreira, Silvino ·Cavalcanti, Dias · Vieira e· 
Teimeira Soares. 

A's onze horas da manhãa, feita a chamada; achãO'-se · 
presentes os Srs• conde de' Baependy, Pereii'~Pinto,, 
Salles, Gonçalves da Silva, Cruz Machado; . Rocha· 
Franco, Gavião Peixoto, Brêtas, Dias Vieira, Viriato, 
barãe do -Bom-Jardim, João Paulo, Monteiro de Bar]:os-;, 
Teixeira Soares, Pedro Moniz, Mendes da Costa/ Casi
miro Madureira, ·Duarte Brandão, Costa Moreira, Costa.. 
Pinto, Lamego, Pedreira, Serra Cameiro;Diogo-Velho, 

. Sá. e Albuquerque, Silvino Cavalciuiti, Cálh'eiros, Ser
gio de · Macedo, · Pinto de Mendon9a, Toscano Barreto,: 
Domingues Silva, Alcantara Machado, Paula Santos, 
Delphino de Almeida, Augusto Corrêa, Belfort, Cyrillo,: 
Teixeira Junior, Cun.ha F~!leiredo, barão de 1v!aman:.. 
guape, Cerqneira Leite, tlen.riques de Almeida, Sow:a 
Leão, Peixoto de Azevedo; Pereira FJ'aJlco; Moura, 
Costa, Abelardo de Brito, Paranaguá, Machado, Villela 
Tavares, Nel:iias, Torres-Homem, barão de . 1\Iauá, 
Araujo Jorge, F. Oetaviano, Martinho Campos; Garcia 
de Almeida, Chagas de Andrade e Tavares de ,Mello. : 

Comparecendo depois ·os Srs •. Paula Fonseca, Landu!
pho; barão de Porto-Alegre ;' Pederneiras, Sampmo 
Vianna e Paes Barreto, abre·se a. sessão ás onze )loras 
e meia. 



!6$ SESSÃO EM iõ DE JULHO DE 1860. 

Compottecem depois de aberta a -sessão os Srs. Pinto. 
·d.é Campos, Araujo Lima., Jaguaribe; Henriqmis, Xa-. 
vier da ·Rocha, Francisco Ca;mpos; Dias Yi~ira., Aguiar , 
Bàrros, Manoel Fernandes, Saraiva, Jacintho .de Men
·donça:, Bello, Almeida Pereira ·, Brandiio, , Dantas, 
Fausto de Aguiar., Franco de Alm,e.ida, Augusto.Qhaves, . 
Fernandes da C linha, Ferreira Q.e Aguiar, Castello- . 
Branco, Candido Mcnd~s, Pàri:tnl~os, Rego B~r~os, 
Bezerra . Cavalcanti, Bapt1sta Mçmtep:o, Barros PliDen- . 
tel; Augusto d~ · Oliveira, Silva Mitanda, Luiz Carlos, 
Tobias Leite, Gomes de Sciu.za, ;visconde de Camara
_.gibe, ·Paulino de Soú,za .e Lima._e· Si,l~a. 

·Falta com participação o Sr, Athayde. 
E·, lida· 6 approvada a acta da antecede!) te. 
O · SR. T· SEcRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIE!<TE. 

Um officio do mini"stedo do imperlo, ~oimnunicando 
·a resposta que acaba de dar o gerente da com[Janllia · 
de uavegaçiio a vapor entre os portos do Rio de J anelro 
e· Sauta-Catharina.--,-A quem fez a requisição. · 

Outro do mesmo mlnisterio, enviando o requerimento 
1io qual José dos · Santos Pach~co Lima pede ·a graça 

. d.e ser admittidó á matricula Íll).s aulas do ·1· . anuo" da 
faculdade de direito de S. Paulo, que já fi:eq11enta como . 
ou.virite·. _:_ A' côminissão de instrucçãó ·publica. · 
' 'õuu:;: do m,~smo ministerio, e~Vi~do ~ requerime~to 

-dos empregados do correio da província de Sergipê, pe
dindo augmento ·de · seus vencimentos, bem como as 
c0pia.s dp . officio do pr~sidente da dita provincia, e as 
informações tanto do administrador do refe~ido correio · 
como Jo director-geral. - A' commissiio de pensões e 

· ord.imados. · · 
Um requerimento de Augusto Pereira Ramalho , al

·f3,res reformadó 'de 1'linha do exercito e sub-direétor 
da colonia militar Leopolaina, pedindo o pal§ltmento da 
qllantia de 1:5438920, preenchimento 'de seu respec

' ti v o soldo a contar de Abril de 1853 a 1\faio . de 1858 .'-'- . 
A' commissão de p:~ arinha e guerra. · 

"Outro da irmandade do Santissimo Sacramento da 
ciclàde constitucional da Estancia, na proviucia (!e 

. s~rgipe, pedindo dispensa das leis de amor tização para 
p-Jder passuir bens de raiz até a quantia de 20:000$.:__ 
A' commissão de fazenda. 

PRETENÇÃO DO DR. A· 1\l. DO BO!IlFli\1 . 

Lê-se, e é approvado sem debate, o seguinte parecer : 
. ~ Q Dr . . AntonloMarianuo <;lo Bomfim,lente. da secção 

-da· sclerieias acce; sorias na faculdade de medicina da 
cid.ade <;la Bahia; pede licenÇa por dous anuas com todos 

·os seús vencimentos para ir' á Europa aperfeiçoar-se nos 
-eRtudos praticos de sua secção, sendo -llie além disso 
abonadas as despe;~as de transporte, e lev.ando-se em 
conta e,. sua jubilação o tempo dá referida licença. 

< As commissões ·i·eunida:; de fazenda e inst.mcÇão 
publica, para poderem interpôr parecer a esse 1:espéito, 
xeq_il.erem que seja ouvido o governo pelo -ministerio do 
.imperio. · . 

< Sala das .corn.missões da camar a dos -deputados, 14 
àe .Julhó de 1860.-A. J. fl em·iquPs.-Sinnpaio Vianna. 

Tó r-res- flomem.-Gom.es de Sol<za.- Vi,.iat.o. ~ 

LOTE lHAS. 

Lê·se; j ulga:se ~lijecto de deliberação, e vai a im
:primir para entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte C 
projccto: 

< Artigo unico. O governo mandará extrahir na 
côrte, de conformidade com o plano adaptado, tres lo- . 
·terias ; :cujo producto será applicado ás obras ·e outros 

· ohjectos de que necessitarem as igrej as matrizes das 
p:1rochi'as da cidade do ~ar ele H espanha, de S. Ji>ãú 
Napomúceno no mesmo ninnicipio, e de Nossa . Senhora 
-dJ P :itrocinio da nov~ vi!la, na Vargem-Gmnde da 

p~ovlncia de ÍIIinas-Geraes; fican4.o revogad,as ;a,~ di:i~ ~ 
posições-em ·contra.rio. . ... · , . .;-· · . 

<-Paço da camara, 16 de Jul~o del86Q,7 A. J.~ . Man-: 
tei1"o tle-Barros. ~ . · ·: · 

ORÇAMEl'(TO DOS l'(EGOCIOS ESTRAl'(GEIROS-

O mesmo Sr. 1" secretar i; declara que se acha sobre' a 
mesa; e vai . a imprimir para entrft.r ua ordem do_s tra- . 
·balhos, a se~uinte proposta do orçamento,. convert.ida . 
e!ll p_roject;> de lei pela r~specti_va coínmissii? na P!l~,te 
relat1va á despeza do !llunstcmo dos negoQws estran-·· 
geiros: 

< A 2' commissíío do orÇamento. exam.inou, co.mo.lhe 
cumpria, na parte relativa ao :ininisterio dos neg9cios 
estrangeiros, a proposta do orçamento· apresentad!J: pelo 
gó'verno para o exercício de 1861 a 1862; e tem a honr[J. __ 
de a subiuetter ·com algumas eméndas & .cous\deração · 
desta augusta camat·a pela fôrma seguinte: · . . · . 

« Art. 4. • O ministro e secretario de e.st.ádó dos ne
gócios estrangeiros é au toristtdo para ifespender com os 
objectos destinados nos seguintes paragraphos !\ quaJ,l.
tia de • . • • • 961:900S6H 

« A saber : ' 
< L' Secretario; de estado, nioeda do paiz. l53:890S08S : 
< 2.• Legações e cansulados, ao cambio 

. ele 27 dinheiros . esterlinos por 1S . . 533:7:iqS5S41 
< 3. • Empregados em disponibilid!J.de ', · 

moeda do paiz, • ; · • • • . 
« 4. • Commissões mixtas, idem • . 

9:,998\199 . 
1~:2soaooo · 

< 5. • Commissiio . exploradora dos terre
nos que interes.são aos limites do· 
Imperio com a. Çluyana Fi:anceza, Üi,:.BQOSOQO 

• 6. • Explora~íío e estudos topógraphicçs· 
· sobre limites e navegação· fl~J-vial. ' 

<(."Insígnias :le ordens naçionaes , 
• 8,' Ajud:;ts Je custo. . ·. . 
• 9. • Extraordinarias reservadas 
• 10. Eventuaés. . • • • • • " 
<' lL Differenças de cambio 'e commis-

sões • · . . · 
< 12. Exercícios findos . 

· Emenda• da com11iissila.· 

. 18;8ÓOIÍ000 
. 5:000$000 
fi0·000$000 
1\0:000SOOQ. 
25:2008000 

80:.000$000 
. 'S 

·. < Ao ar t. 4. • Em lagar de 961:9098641, diga-ie: 
a· somma que se. vencer. 

-< Ao ~ 4." Reduza-se a verba a 15:88óS, deduzidos . 
3:400S, por não ser de prever, á vista do tratado , que 
a commissão mixta tenha de ser prorognda por ·. tan~o 
tempo. , 

< Ao ~ 7.' Supprima-se a verba, por se referir a uma 
despeza por sua natureza imprevista, não susceptível 
de calculo, .e portanto comprehendida nas eventl).aes •. 

< Ao ~ 8", que passa a ser 7" , ·redu~a .. se a. verba· a 
· 40':0008 por não dever prever .. se no estado actual das 
legações e consulados tantas mudanças e DcOv.as nomea
ções que.absorvão maic;>r somma em ajudas de custo. 

< Ao § 11, que passa a ser 10, niduza~se a v'erba.a 
56:0008000, porque, sendo de esperar · melhoramellto·no 
cambio sobre Londres, não 'é de prever a n~cessidade 
de tão grande despeza. · 

< Sala das commissões da camara dos deputados, 14 
de Julho de 1860.- Sergio de .bfaceda . _:A. da Co.sla 
Pinto S ilva. - Fa1<sta A. de Aguim·. ~ 

ORDEM DO DIA. 

1\EFORMA .ELEITORAL. 

Continúa a·. 3. • discussão. do project'J . que altera di
versas disposições da lei n. 3b7 de '19 de Agosto jle 
1846 e decreto n. 842 de 19 de Setembro de 1855. • 

São lidas e apoio.das as seguintes em~ndas: 
· <Emendas aoart.1"-~ 2' em vez de-P;él·erá haver, · 

-diga-se -Haverá. · · 
< §S.' Em vez de-Os <districtos ser5.o c,livididos·em . 

tántos collegios , eleitoraes ,-digR-se-Haverá tantos· 
collegios eleitor~es . · . . 



< § 4. • Substitua-se. pelo seguinte :-:-Os deputados 
··dá as'semblé'a geral e. membros das· assembléas proviu. 
' ciaes serão eleitospor maioria relativa de votos. 

··< § 5,• Sub;;titua-sé a primeira parte pelo seguinte : 
-Não haverá supplentes de deputados e de membros 
das assembléas provinciaes.-Na segunda parte, depoi3 

, da palavra .-Deputado,-accrescente-se :-Ou m~mbro 
da assembléa provincial. 

<)'O § 6" substitua-se pelo seguinte: ~ 
~ A eleição dos membros das assembléas provinciaes 

. far-se-ha da mesma maneira que a dos deputados á as
seJll.pléa geral, ficando revogada a disposição· do § 17 
do ''decreto de, 10 de Setembro de 1855, e dando cada 

. districto o numero de membros designado no ~ 16 do 
mesmo decreto, e na proporção dos deputados que eleger. 

< ~- 7 .• Aecrescentecse:..:.... Terão o mesmo direito os 
eleitores de quaesquer parochias do districto que, inde
pendente de convocação, assistirem ao agto da apu· 
ração. 

< § 8." Supprimão-se as palavras: -Na primeira 
.eleiç ã0 depois de promulgada a presente lei; e em vez 
de- corntanto que no caso de excesso não vá além da 
metade mais do numero de eleitores approvac1os na 
actual legislatura, diga~se: -Com tanto que não seja 
menor do que o numero de eleitores approvados na 
·actual legislatura, e no caso de excesso não vá além 
. de metade mais. , 

< § 10. Substitua-se pelo seguinte: -Quando de 
uma ou mais parochias se houver desmembrado terri
torio para se annexar a outra, ou para formar nova, a 
angmentada ou a nova com aquellas não dan1o maior 

. numero de eleit~res do que. d~rão antes da a~teração, 
ou quando reumdas, na eleiçao da actual legislatura· 
salvo o accrescimo de mais metade, na fórma do § 8'.' 
fazendo-se a distribuição do numero de eleitores na :ta~ 
zão da qualificafãO anterior ao desmembramento. 

< ~ (additivo depois do lO). Nas parochias que sof
frerem alterações em seus territorios depois da execução 
desta lei, far-se-ha a distribuição do numero dos elei
tores dellas, na fórma ·da regra estabelecida no para
grapho lllltecedente. 

< O § 12 substitua-se pelos seguintes: 
< ~ 13. As incompatibilidades estabelecidas pelo 

· ~ 20 do decreto de 19 de Setembro de 1855 compre
henderáõ os juizes de orphãos e os substitutos destes 
e dos funccionarios designados no mesmo decreto, que 
tiverem estado no exercício dos respectivos cargos dentro 
dos quatro mezes anteriores á eleição secundaria. 

< ~ 14. A incompatibilidade dos funccionarios effec .. 
tivos a que se refere o patagrapho antecedente e o ~ 

· 20 do citado decreto de 19 de Setembro de 1855, se veri
fica ainda em todo o districto, se não tiverem deixado 
seis mezes antes da eleição secundaria o exercício dos 
respectivos cargos, em virtude de renuncia, demissão, 
accesso ou remoção. _ 

« § 15. O prazo dos paragraphos antecedeütes será de 
· t.res mezes antes da primeira eleição secundaria que se 
fizer para deputados em virtude' desta lei, bem corno nos 
casos de diss0lução da camara dos deputados. 

<Emendas ao art. 2·.~No § 2o, depois do ~ 3", au
gmentem-se 8" e lO. 

< Accrescente-se : ~ 3° A eleição de eleitores da pro
xima legislatura será feita na ultima dominga do mez 
de Dezembro deste anno. 

< Supprima-se o art. 3" . 
. <Paço da camara, 16 de Julhv de 1860. - Dias 

~. Vieira.-Fer-reira de Aguidr.- J. A. Saraiva.- Torres 
Homem.> 

< O governo fica autorisado, sómente durante a 
el~içi:o da proxima legislatura, para designar os dis·· 
trwt.os elettoraes a que devão pertencer as freguezias 
desmeq~ bradas depois de 1856, que comprehendem ter· 

"ritorios pertencentes a differentes districtos. - Ferrei,· 
· m de Aguiar. -Dias Vieira. - Saraiva. - Torres
. Homem.~ 

. < O~ferecemos cómo substitutivo o projecto jmito, 
que foi apresentado em 23 de Junho de 1860pelo St'. dQ
putado João José de Oliveira Jtmqueira. -JJ[artinho 

•" Campos.- F. Campos.- Rocha Fmnco. • 
i 

• A assembléa geral decreta : 

TOMO li 

1.69 

« Art. 1." Fica revogad~ a lei .da 19 de Setembro 
de 1855, que creou os dtstnctos · eleltoraes. 

« Art. ·2." Não poderão ser eleitos nas respectivas 
proviiJ.cias, os presidentes, chefes de policia, os desem
bargadores nas províncias que formarem o districto de 
sua relação ou tribunal do commercio, os bispos nas , 
suas dioceses, os commandantes da estaçãonaval,:ins-• 
pectores das thesourarias geraes e provinciae's e das-
alfandegas, e assistentes do ajudante--general nas pro-· 
vincias a que pertencerem . 

< Art. 3° Os juizes de direito, rnunicipaes e de o r~ 
phãos, prom0tores publicos, commandantes-superiores 
da guarda nacional, delegados e subdelegados de po
licia, não poderão ser v0tados nas camaras ou muni
cipios em que exercerem jurisdicyão. 

< Art. 4." Revogão-se, etc. 
< A incompatibilidade dos juizes de direito, que o. 

forem dos feitos da fazenda, só se entende naquellas 
provincias em que houver juiz privativo dos feitos. 
- D. J, Nogueira Jaguaribe. » 

<Ao§ 3." do art. lo :-Depois das pálavras-villas 
do Imperio - accrescente~se:- que distarem mais de 
oito leguas, cios collegio~ actuaes. - C. M ai/;ureira. ~ 

< Accrescente se ao art. 1": - A província do P::trá 
dará cinco deputados á assembléa gerai. -Fausto. de 
Aguíar.-J. A. Corrêa.- A. F. de Araujo Jorge.-A. Pe., 
reira Pinto.-Bar1·os Pimentel.-Ltma e Si/,va Sobrinho. 
-Coelho de Cast1·o.-Oliveim Bello.-Ser·ra Car1ieiro. __ 
Mendes d,a Costa.~ Tobias Leite.- Mendes de Almeida. 
-P.JJfoniz.-Tavares de ilfello.-Jacmthode Mendonça. 
-Cruz Machado.-Garcia de Almeida.-Lamego Cdsta, 
-Costa Mm·eira.-Gonçalves da Silva.- Vieira BelfÓrt. 
-Xavier da Rocha.-Araujo Lima.- F. de Paula San-
tos.-ilfonteiro de Rarros.-Franco de Almeida. > 

< Accrescente-se ao art.1°:-A província do Maranhão 
dará mais dons deputados.-JJfendes de Almeida.-Dias 
Vieira.- Serm Carneiro.- Viriato.- Vieim Bel{ort.-· 
Jo(Lo Paulo.-,-Gonçalves da Silüa.-J. A. Corrêa.~ 

< Alagôas mais6um deputado.--A. F. Araujo Jo1·ge.--. 
Castello-Branco.-Calheiros âe j)fello.-Costa Mo1·eira. ~ 

~ A província de Piauhy dará mais um deputado.
A. F. Salles. > 

< A provincia da Parahyba dará mais um deputado 
-Toscano Ba1·reto. » 

< As províncias de Pernambuco, Bahia e Rio de Ja · 
neiro darão cada uma mais dons deputados.-A. de O li~ 
veira. :. 

< Se passar augmento de deputados para qualquer 
provincia, a de Minas dará mais quatro. - C1·uz Ma
chado. - Rocha Franco.- Paula Fonseca. - Cyrillo.-
Chagas de AndTade.- L .. Carlos.-Brêtas.- Alcantam 
ilfachado.- Tavares de ilfello. » 

« As provincias de Minas-Geraes e S. Paulo' darão 
mais dons deputados cada uma.- Aguim· Barros. > 

< Accrescente-se no final do§ 8" do art. lo:- Salvo 
aquellas villas em que pela distancia não puderem se 
reunir ::t outros collegios, e o numero de eleitores appw · 
vados na actual legislatura fôr de quatro.-Delphino de 
Almeida. ~ · 

< A provincia de Sergipe dará mais un) deputado.-, 
Bo1ptista ilf onteim. > 

< A provincia do Rio-Grande do.Norte dará mais 
dons depl).tados.-Bezerra Cavalcanti. > 

< A província de Mato-Grosso dará mais dous depu
tados.-Peixoto de Azevedo. » 

• A província do Ceará dará mais um deputado.
Duarte .Bm>~dilo.- Jaguaribe.- Gonçalves c!a Silva.
M anoel Fernandes.- Pinto de Mendonça.- Dorningues 
Silva. > 

• A província do Rio-Grande do Sul dará mais dons 
deputados.- Oliveira Bello.- Jacintho de Mendonça.~ 

< Ao § 4' .. do art. l" .: -.§ 4." Nenhum candidato 
poderá ser proclamado deputado, embora reuna aplu
ralidaM relativa . de votos, se não tivér obtido pelo 
menos um terço (desprezada a fracção, se houver) da 
totalidade dos votos apurados nos oollegios do districto, 
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ni":o contadas as ·cedulas brancas ou votos nullos que 
.possão apparecer. : ; ' · · · . 

« l\15.' Se o dishicto coinpui:er-se de um só collegio, 
e no primeiro escrutinio um ou mais ca.ndidatos a ele
ger não obtiverem pelo menos um t!)rço dos votos apu
rados, proceder-se-bo. immediamente á novo escrutínio, 
votando cada eleitor unicamente em um dos dous, ou 
em dons dos q11atro, ou em tres dos seis cidadãos mais 
votados, conforme houverem deixado de reunir o terço 
dos .votos um, dons ou tres. deputados ,a eleger. 

<·Neste se~undo escrutínio será proclamado Jepn·: 
t;ldo o candidato ou candidàtos que reunirem maior 
·Iiumero·de vcitos, recorrendo-sé a sorte no çaso de em~ 
pate, mediante' às formalidades do art. 115 da lei de 19 
de Agosto de 1846. 

·• ·l\1 6." Quando o districto tiver mais de um collegio, 
se der-se o facto de que Jalte il algum ou alguns candi
datos o mínimo de votação exigido no ·l\14", a camara 
·municipàl da. cabeça do districto enviará a.o presidente 
da província, dentro em 24 horas contadas iia conclusão 
de seus trabalhos, · a lista · dos candidatos que devão 
entrar em novo escrutínio , aeompanhada da cop\a 
authentica da acta da apuração geral, afim de que o 
mes;mo presidente marqtie ·dia para a nova reunião dos 
colle.gios eleitoraes d,o districto, . dentro do menor prazo 
poss!Vel, procedendo-se em tudo o mais .. conforme o 
clispósto.no paragrapho antecedente. . _ 
· < Se; porém, o presidente da. prçvincia entender que 
a. apuração feita pela camara municipal da cabeça do 
dist,ricto,não é exacta, e que os candidatos mais votados 
obtlVerão o necessario numero d!J votos para serem 
p•oclamados deputados, não ordenará a nova reunião 
dos collegios eleitoraes, até que a camara dos deputados 
conheÇa da validade dessa eleição. · 

< Paço da camara dos deputados, em 16 de Julho de 
1860.,-J. ltf. da Silva Pamnhos. > 

As seguintes não forão apoiadas : 
• Ao.~ 3" accrescente .. se no fim : Em ciçlade, villa oti 

freguezi a. _ . 
. < Substituà-se o !! ~· pelo seguiu& :-Será proela
maçlo deputado o candidato que reunir a maioria re
lath>a de votos. 

• No l\1 5" ~upprimão-se as , palavras :-No caso de 
mor~e do dept;tado até o fim, e substituão-se pelas 
segumtes: -Y1gorando nesta parte alei de 19 de Agcis. 
t~ de 1846.-L. Ca,·tos. > ~ 

• Ao§ 12.-Silo elegiveis em cada districto eleitoral 
para: dep~tados ~ n;embros ~ns assem bléas provinciaes 
os-~Idadaos brazileiros; porem, sendo eleitos, não po
derao, durante a legislatura a qup. pertencerem aeeitar 
empregos _ou cmnmis~ões que venção estipendio' dos co
fre.s pubhcos g;erses ou provinciaes, e nem quaesquer 
outras vantagens pecuniarias ou honorificas. -Teixeira 
Soares . > 

'<Ao § 12;s.e ~ôr a~provado. - Depoi~ das palavras 
-bem como-:--- mcluao-se as seguintes : -Os com
mandante~ super~ores, chefes do estado-maior, tenen
tes:coroneis e maJores da guarda. nacional. O mais como 
esta no mesmo paragrapho.- Teixeira Soares. • 

O Sr. Pe•h·eh•a l --'- 'Relevem, meus illustres col
l~gas, que eu lhes roube algum tempo occupm1do-me· 
amda do projecto eleitoral. . 

Procurarei re~umir-me, evitando até onde fôr possi
vel a rpproducç'!o dos. argumeJ~tos que têm sido apre
sentados em favor das 1déas cap1taes d~ mesmo projecto. 

Grande parte <le~te~ arrrumentos nao forão até ho' 
a meu v b ·a " · · Je, er, com ~ti_ os com v~ntagem pelos honrados 
melllbr()s da oppos!çao, a despe1to de ~eus reconhecidos 
t~len.tos. O propno meu nobre amigo deputado p~lo 
di9trwto de. Va<~ourw:, apezar do& incontestaveis recur
s?s de .sua mtelhgencia e dos esforços que empreo-ou no 
discurso c<Im que ab~orveu a. sessão quasi intclra de 
sabbadó, nao !!onsegmo destrmclo3. .. ·· 
Dom~riado da apprehensãci, dé que se achiio posmidos 

ol!tros Illustre~ mem~ros da minoria, de que' o projecto 
nu o ~em. _ por _Jim A~enuo. a resurreiÇã? da eleição por 
pr()vip_mas, nao _pode ev1tar que. quasi todo o seu di's
curso se resentisse desse receio., Assim é que a mór 
parte: deseus argumentos e ~uas mais importantes 

citações não ti verão por alvo senão mostrar a excel- . 
lencia do systema de eleição por districtO$. · 

Em vão, da primeira vez que tive a honra de faltar, _. 
esfprcei-me por lllostrar que, quant() a . este ponto, es
tavámos perfeitamente<ie accôrdo ; pensand!l- alnda que -
á · el~ição po~ districúis foi um. grande P!J'Sso d~çl~ .!{a, 
pratica do systema representativo, que ·evJta mmtos dos ·. 
inconvenientes daeleiçãopórprovinciás, queeric~aein
fim outras vantag;ens reaes, deb~lde alguns dos'distinctiis . 
oradores que comiio-o têm ,sustentado o projécto démons
trárão a todas as uzes qtie .niio se quer, que.nã'0 se 
pretende vo:tar ao antigo regimén; em.bora o aigno}l)r •. 
ministro do imperio soleinnéinente declarasse · que é~tas 
não são tambem as intenÇões do governo, o menlion: 
rado .amigo persistia em dizer por vezes. que tudo. isto . 
não pass!t de um• sophisma, de uma dissimulação muito . 
transpar~nte; que é ao regiriren das . chapas que que1:e~ 
mos voltar. · 

Contra um·a prevenção tão tenaz em objecto desta ·. 
ordem, e da parte de um h?mem illustrado, não ha ou
tro recurso, ao menos quanto a mim, senão appellar · 
para o tempo. (Apoiados.) Espero que elle haja.ainda 
de convencer o nob'fe deputado qa lealdade de minh.as 
intenções, e provar-lhe que fui sincero quando declil!ei 
que, desejando que se mantenha e se firme a eleiçiio por 
districtos, é por isso mesmo que sou levado a approvar · 
algumas medidas que me parecem indispensaveis p!tra 
melhorar o seu modo pratico, adaptando-o mais a nos-

• sas circurristancias especiaes. (Apoiados.) . 
No · C{)rrer .de seu' discurso 0 honrado membro niío .. 

poupou occusiões de emp'éegai· os· mais afuontosos epi' 
thetos contra o projecto. Taxou-o por vezes ue sum .. 
mamente absurdo, de iniquo, e de attentatorio das li~ 
berdades publicas. Iri·ogou aos nobres ·ministros e aos 
deputados'que snstentão a: reforma as mais r.cres cen
suras,. dizen(lo por outras palllvras que o que se preten
de é fazer uma lei de proscripção, que póde pôr em . 
risco o elemento monarchieo, porque os ministros vão . 
com ella arrancar do nosso edificio cons,titucional a 
pedra mais preciosa collocada pelo actnal reinado. 

Ao passo, po}'ém, que o meu honrado amigo assim 
se havia exprimido, concluía um dos topicos de seu in
teressante discurso dizendo que era sincera a oppos~ção 
que fazia (o que niio ponho em duvida), que não o movia 
o receio de ver prejUdi!Jado o seu partido politico, por
que, depois da reforma que se está; discutindo, seus 
amigos havi1io ·de v.ir para . a camara afuda em maior ·· 
numero. -

Senhores, estas ultimas palavras do meu nobre amigo 
constituem . a mais eloquente confissão que, elle, sem o 
querer, podia fazer da bondade do projectn (apoiados; 
muito bem), constituem seguramente a refutação mais 
completa de tu.lo quanto disse contra o mesmo .projecto 
e contra as ·intenções dos seus autores. (Apoiado, muito 
bem.) · 

Com effeito, se o govei·no, se os que o acompanhão 
nesta ~uestão tivessem as intenções que lhes attribuió .. 
o nobre depütado, por certo que nüo se esforçarião pela 
adopç1io de uma idéa que désse em resultado a entrada 
na camara de maior numero de seus ad·versarios poli
ticos. (Apoiados.) Fôra m.ister considerar .. nos a todos 
ineptos·, antes 'de suppôr que, nutrindo taes mtenções, 
puguassemos por medidas que após si · trarião seme~ · 
lhante resultado 

Es.tou certo que o honrado m~mbro não nós faria se
melhante injuria; mas, quando àssim fosse, parece que 
devia concluir de outra fórrr.a o <eu di.scurso B votar ·a 
favor do projecto que ia dar tamanho ganho de causa. . 
aos princípios liberaes, embora condemnasse nossas in -: 
tenções. 

O Sn. 1\fAnTINBo CAMPos: ~Não apoiado; prefiro as · 
instituições a uni bem accidental. Lembro-lhe a res
posta de Alexandré da Russia a M' de Stael, 

O Sn. l'EiiREIRA:- Senhores, se o-·que ba de mai:, 
difficil na confecção de uma lei eleitoral é por se(D. du
vida assegurar os direitos do partido que se acha fói-a do· 
puder, por maneira tal que aquelles de seus membtos 
que tiverem influencia .real ·1ior seu merito ·e relaÇões,. 
n_ão ti quem privados de ter assento narep'resentaçiío na- . 
CIOJI.al (apoiados), e se o no.bre deputado .confessa q~e, -. 
passando estas medidas, seus amigos políticos hão de · 
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·vir para o parlamento ainda. ein Pl;a,ior numero, tem 
certamentefeitó o maior elogio ao projecto. (Apoiados.) 

o s~~. . .MAR!l'I!!HO. CAMPOS:~ Não pela lei; apezar 
dPTia·, elles virão, mas por fraqueza do· governo na 
•opinião publica. 

O SR. PEDREIR.\.·: -Fraqueza do governo, como e 
··em que? Mas, s.e não é por virtude da .lei que se h a de 
dar ta:! resultado, porém porque, como disse em outra 
sessão o nobre deputado, as circumst~cias de hoje, n:"ío 
são/ .as mesmas que erão em . ~842, porque o espmto 
publico _está, na opinião do honrado membro, tão dea
envolvido que não será possivelsuffoca-lo, veja bem 
que ainda assim condemna com o seu aparte tudo o 
que disse de lei de proscdpção, e que encerra em si 
elementos os ~nais perniciosos •. 

Se fosse uma lei de proscripção, se contivesse taes 
elementos , não poderia seguramente produzir seme
lhante resultado; além de que, não é pouco confessar 
que o projecto não vai refrear o desenvolvimento ilo 

. espírito publico, que não contém medidas que possiio 
impedir a sua manifestação, a deapeito das más inten
ções do governo. (Apoiados.) 1 

O Sa .. MARTINHO CAMPOS: --Não àpoiado. Se me 
fizerem a graça da palavra outra vez, eu responderei 
a'isto perfeitamente. 

o Sa. PEDREIRA:- Deixando porém esta questão, e 
passando a outro ponto, direi que, para não abusar da 
attenção da camara, não me demorarei defendendo-me 
de tudo ,quanto disse o honrado membro relativamente 
á mmha posição neste assumpto. 

O SR MARTINHO CAMPos:- E do outro ex-ministro; 
tomei .as posições de ambos reunidos, porque snpponho 
que sfio soli.iarios. : 

O Sa. PEDREIRA : - O nobre deputado .attribuio-me 
por vezes proposições que não proferi. 
- O Sa. MAR~INHO CuiPos :-- Forão d~ V. E:l'i: ou do 
s~u collega. , 

O SR. PEDREIRA : _:_ Algumas. nem do meu nobre 
collega e amigo.· Attribnio-me outras. por algumas das 

· quaes, embora enunciadas por illnstres membros desta 
casa a quem respeito, nenhuma responsabilidade me 
póde caber;· Felizmente o meu primeiro discurso já pu
blicado responde, a meu ver satisfactoriamentej ao illus• 
tre deputado. 

Tomei, Sr. presidente, naqnelle discurso a posição 
mais franca que era possível. (Apoiados.) Assumi toda 
a responsabilidade da lei de 1855, mostrei que me 
achava ainda coherente com tudo quanto disse naquelle 
anuo ácerca do novo systema eleitoral; e tendo confes
sado sem rebuÇo a divergençia em que estou, quanto ao 
modo pratico simplesmente, de um dos princípios da 
referida lei, procedi como me ordenava o dever, fiz o 
que , me prescrevião os dictames de minha consciencia. 
· Tranqnillo por este lado, aguardo sem receio o 

juzo que do meu procedimento possa fazer a opinião 
publica calma e reflectida, e a justiça que me ha de 
ainda fazer o honrado deputado quando sua razão es
C>lar0cida dissipar de seu animo as 'apprehensões, que 
orao· preoccupão; de querermos voltar ao antigo regimen. 

Çl ~R. MAR'J,'Il'!no. CAMPO~:.- Peior q_ue elle; prefiro a 
·· eleJçao por provmc1as á tnangular, 

O SR. PEDREIRA : - Disse o nobre deputado que este 
projecto vai desvirtuar completamente a lei de 1855 ; 
que aca;ba_rá cpm o grande principio da r~presentaçiio 
das ma10r1as locaes, que tornaráõ a ser abafadas como 

- erão no tempo da eleição por províncias. _ 
·Era, Sr. presidente, no desenvolvimento desta' these 

que eu desejava ver empregados todos os recursos do 
ta:l~nto do meu nobre amigo. · 

~e~uramen~~' senhores, se ~e demonstrasse ta:! pro
posiçao, .estar1ao ~m pé os prmcipaes argumentos dos 
:;t.dversarJOs do proJecto. 

' O SR. MARTINllo CAMPos:- E certamente ficou pro-
vada.· - ' 

O.SIC J.'Enhi~A,: -:-.Ha d~ permittir que pense o con·· 
-trano, au1d.a .nao ouv1 a demonstraçlio deste ponto. O 
-nobre deputado de Minas que me precedeu na tribuna 

a primeira Yez em que falle~, enunciou uma proposição 
semelhante,o que eu procure1 comba,ter., mas tambem a 
não desenvolveu. 

O Para aflirmar-~se que um projecto, com o qual aliás 
se pretende melhorar um 'a lei , de~ virtna o seu pensa~ 
manto , é indispensavel que. elle ataque o seu fim ou 
algum de seus principiçs cardeaes. (Apoiados.) Ora, eu 
já tive occasião ile dizer que, sendo, não a eleição por 
districtos de um sq deputado , mas em geral a eleição 
por districtos e as incompatibilidades estabelecidas na 
lei de 1855 ' os seus dous pensamentos cardeaes ' ne
nhum destes princípios vai ser destruido pelo proj(leto. 
Não se toca nas incompatibilidades senão para firmar 
melhor a sua eflicac}a em muitos casos ; e_ quanto á 
eleição por districtos , o simples facto do alargamento 
destes não póde fazer com que aqnella perca a sua na-
tureza. (Apoiados.) - 1• 

Para asseverar-se o contrario com fundamento, fôra 
preciso que se demonstrasse que para haver tal syste
ma eleitoral é indispensavel, é essencial que a divisão 
de districtos. seja feit;a por modo que cada um não dê 
mais do que um só deputado, e que,.portanto, desde que 
passe a eleger dons ou tres, immeqiatamente perde o 
seu caracter proprio. (Apoiados.) 

l'vias, uem isto é na realidade assim, nem é o que 
dizem os mais notaveis escriptores que têm tratado do 
assumpto, nem é finalmente o que se deduz dos pare
ceres de commissão. do senado HUe o nobre deputado 
leu na sessãc de sabbado. · 

À1ém disto, fôra mister que os honrados membros 
que admittem ta:! opinião começassem por confessar 
que c Sr. senador Paula Souzlt, pessoa de incontes
tavel illustração, boa fé e sinceridade, na sustentação 
de suas idéas estabelecia um principio falso, e ·não 
fazia mais do que illndir o paiz quando, seudo o pri
meiro que propôz no senado em 1846 o systema ile 
eleição por iiistrictos, e o primeiro tambem qae,'na Po" 
sição de ministrt> e de presidente do conselho fez em 
1848 os maiores ~sforços para 'ê-lo adaptado em lei, 
não só no seu projecto originaria propõz a creação de 
districtos de mais de um deputado, mas ainda, por di~ 
versas vezes combateu a idéa de districtos de um só. 

Ora, se isto é. exacto, se aquelle lllustre senador em 
differentes discursos enunciou-se sobre este a,ssúmptó 
muito clara; muito positivamente, d.izeudo que med.iarite 
a eleição por districtos de dous e tres deputados se conse- · 
guiria II)elhor o fim que se almejava, que era ter. uma 
representação genuína e verdadeira (palavras suas), sem 
os inconvenientes que enxergàva )lOS districtos de um 
só deputado..... ' 

O SR. MARTINHo CAMPos dá um aparte. 

O SR. PEDREIRA: - O nobre deputado ha de ver 
depois que não tem razão. 

Se assim pensa'a outro senador, tambem membro 
proeminente do partido liberal, o que é que autorisa os 
nobres deputados para hoje dizerem, quando se trata de 
realizar, de conformidade com o que a experiencia tem 
aconselhado, aquillo que os seus mais esclarecidos che~es 
já então julgaviiopreferivel, que o quesepretendeéuma 
dissimulação indecorosa, é desvirtuar a .lei de 1855, 
é abafar as maiorias locaes, é finalmente voltar ao·re
gimen das chapas e proscrever da reptesenta9ão n.acro~ 
nal um grande numero de cidadãos '? (Apoiados.) ; 

Já que me referi ao nome do Sr. Paula e Souza, é 
aqui ensejo proprio de responder ao nobre deJ?Utad.o na 
parte em que pareceu não concordar na apreciação que 
fiz. das palavras daquelle senador relativamente a este 
assumpto. ' • 

O honrado membro disse que para elle menos valor 
tinhão palavras proferiJas no correr da discussão, colll o 
fim de agradar e de angariar votos em uma questão que 
encontrava adversarios, do que outras escriptas na calma 
da reflexão e no silenCio do gabinete, em um parecer 
de commissão assignado pelo mesmo senhor e · pelo 
Sr. senador Vergueiro, que leu na ultima sessão.·' · 

Sobre este ponto limitar-me-hei a observar que tudo 
quanto expendeu o' honrado membro poderia até certo 
ponto ser procedente, se. a. isso se não- <ippuzessem as 
datas e a maneira por que o facto se passoq. 
Basta~me primeiramente notar que o parecer que o 

meu nobre amigo leu é do anuo de 1846, ao passo que 



172 SESSÃO EM 16 DE .fUÜIO DE J86o; 

lls TJa!avr.as .. que eu citei . ~m apoio· do projectQ forão 
profenda~; em 1848 ; . e em segundo lugar . que, apezar 
d~~;s,palavras. do.~rea~bulo do parecer. da. commJssão; 
aha~; pouco significatiVas, dous annos depois o Sr. sena~ 
por Paula e Souza, não só no. seu projecto originaria 
t.omou por base pam a divis.ão dos districtos o numero 
de senadores, propondo portanto districtos de mais de 
um deputado, porém ainda por differentes vezes insistia 
por essa. idéa, dando-lhe preferencia, não _ .por timidez 
natural nos homens do seu partido em materia. de re
fol'ln;a, segundo :disse o nobre deputado, não para at
trahJr . votos simplesmente., mas p'ara combater as 
COD;Jmissõ~s .reunidas dó senado que havião tomado por 
base . da d~v1são o numer() de deputados. . 

O . Sa. MARTJNHO CAMPOS dá um aparte .• 
O Sn. P!>DREIRA: ~Tanto ,não era só p~ra angariar 

votos, por~m an~es J1ara exprimir uma é0nvicção sin
cera, q.ue Já depois de approvada em 2' discussão a base 
.offere01da pelas commissões reunidas S- Ex. persistia 
em s~stentar a sua idéa. Quasi um mez depois, e quan• 
do nao se tratava da sua reforma eleitoral · in as s1m do 
<projecto de incompatibilidades, que tinha ;ido adaptado 
na camara dos deputados, ainda o Sr. Paula e Souza se 
e~unci~va:~a; s~guinte maneira: • Eu pretendo na 3• 
d1scussao ms1stir na minha idéa de circulas de dons 
deputados, etc. > · . · 1 

. I'~rece-me, s~nh?res, qu~ est!ls palavras que acabo 
de Cltar pela pr1me1ra vez sao evidentemente confirma
terias da . apreciação que eu fiz das outras que referi no 
meu primeiro discurso. 

O Sa. lHAnTINHO CAMPos:- O Sr. Paula e &mza 
queria issn para que a eleição de senador fosse tam bem 
por districtos. - · 

O Sa. PEDREIRA : -Mas note o 1~obre deputado que 
.o Sr. senador Paula e Souza disse mais de uma vez 
bem claramente que· preferia os distric;tos de dous e tres 
dept:tados, porque nestes nilo receiava tanto o predo-

' · l~illl? dos potentados e a · acção do gO\lerno, como nos 
: d1stnct.os de um. · 

. O Sn.- MAnrrNno CA>IPOS:- P~rmitta V . . Ex. uma · 
obse~v~ção. As duvidas do S1·. Paula e Souza provinhãÕ' 
da .dlfficuld!lde.llue encontrava para a eleição de sena-
dores _por dJstn9tos se este• fos~em de um só·rleputado; 
e. deseyt:'do re~hz~r aquelle pensamento, por isso admit
tut a 1dea de chstnctos de mais de um deputado. 

Q Sa. PEDREIRA: - O que acabei de dizer do 
S_r. P::ulJl- e Souzn é applicavel ao outro chefe do par
tido hberal. O parecer assi~ado por elle é de 1816, e 

·a_:; palavr~s qne o n?bre mmistro do imperio Citou fo
rao profendas. e · conhrmadas em mais de uma sessão 
em 1848. 

O nobre deputado disse ainda que o projecto tendia 
.:; ~rear o. espírito de pro~incialismo, que podia ser fatal 
a '·-mteg;ndade do Imperw. 

O Sll .. l'.í.~RTINno C.tMPos.-Forão os Srs .. Nebias e 
Mendonça que sf1scitárão-me essa idéa. 

, O Sn. PEDnEila :~Na demonstração desta proposi
çuo . o honrado membro não fez mais do que referir 
algumas palavras ditas por dons meus dicrn.os amigos 
de~utados da província de S. Paulo e da ~!e' S. Pedro. 

::Senhores, não sei realmente em que é que o nobre 
deputado p6de se .fundar . para descortinar no projecio 
s~mel~a~te tenclencia, que não revela nenhuma ele suas 
dJspos1çoes. 

Quanto ás palavras a que alludio; por mais que as 
lês• e com toda a at•enção, confesso que não pude ver 
nellas o alcande que ó meu nobre amigo enxergou. 
(Apoiados.) Não vejo a apotheo~e do espirito de pruvin-

. cialismo, e sómente que .ambos esses meus illustres 
amigas tiveríio por fim demonst.çar que, quando tres de
putados, representando um districto eleitoral, se apre
séntassem unidos pugnando por providencias para a 

· 'satisfação de ntlcessidades ·reaes e legitimas do mesmo 
:districto, suas palavras havião de ter mais força e pr•:

. . duzir mais effeito do que se as reclamações ·partissem da 
'um só deputado. 
. '.Ô :-a: l\JARTJNHÓ CAMFOS dá um aparte. 

O SR. PEDREIRA.- Não é por· esse Údo, porém 

I 
I 

~im ~~lo da mais exact~ apreciação mora,l .das cirçuin:;_, . 
stanCJas locaes. , . · · . · ·. 

Dizendo isto, Sr. presidente, devô notar . qúe não· 
vejo no espirilo de.provincialismo, que niio(éexagetado; 
senão um sentimento .nobre. e muito natural, porque·· 
dentro dos :verdadeiros limites.... . : 

O Sa. FERNANDES DA CuNJIA: - Até é \)ma fofite. 
de bens. 

o SR. MARTINRO CAMPOS: - Tambem não sou eu 
. quem o tem combatido; ao contrario •••. 

O Sa. PEDR~JRA:- ••. :serve até de fortificar o prin
cipio de naciónalidade; mas nem esse espírito mesmo. 
d~: J:>rovincialismo legitimo d.escubro nas palavras a que 
o nobre deputado referio-~e. 

Ainda quando, porém, ellas. revelassem, .. no entender 
do n~brjl depu~ado, Rl! saudad~s que esses meus amigos 
tenhao 'do antigo regtmen eleitoral, nenlnJ,ma respon
sapilidade ·podia dahi provir, nem para mim nem 
para o meunobreamigodepútado pelo districto de Santa 
Anna; e portanto não podiiio collocar-nos .em má, posi
ção relativamente ao projecto, como disse o nobre de
putado. Seguir-se"hia, quando muito, que não me acbo
âe iwcôrdo com elles nesta parte, assim coino não estou 
com alguns de meus collegas, quer do lado comervador 
quer do1ado liberal, que preferem ainda hoje a eleição· 
por províncias. (Apoiados.) -

O Sn. MAnTINBo C,oJPOS: -Eu prefiro aos trian-
gulos. _ 

O Sa. PEDREIRA: -Creia· o nobre .deputado que 
este sett aparte, em meu conceito, é 3 refutação do que 
disse em grapde parte do seu discurso. 

O Sn. MARTINHO CAMPOS : - Declaro que· em occa
sião competente hei de offcrecer " · revogação -da lei, 
restabelecendo a eleição por províncias em lugar dos· 
triangulos. 

O Sn. ·PEDREIR.'-:- Níiu me cabe tambem a menor 
respon~;abilidade do que o meu nobre amigo disse relati
vamente a potentados de aldêa, porque, além de nem 
uma só vez ter empregado semelhante expressão, . ao
cresce que, quando f,tllei simplesmente em potentados, 
fi-lo · nom referencia · a palavras proferidas no senado 
por dous chefes do partido liberal, que já então receivão 
o predomínio desses homens nos districtos de um só
deputado. 
· Nunca, porém," me passou ·nem levemente pela idéa 
comprehender sob esta designação as influencias reaes · 
e legitimas que figurou o honrado membro. Estas de
sejo que sejiio mantidas e ·respeitadas como dignas de · 
toda a consideraçüo. (Apoiados.) . · 

Este pensamento está bem claro no meu primeiro 
discurw. 

Disse ainda o meu nobre amigo que não compre
hendia nada de mais indecoroso, nada de menos digno . 
do que tratar -se de refonna , eleitoral, de providencias 
para eleições, e de divisão de districtos para uma ocoa
siiio dada, isto é, nas proximidades de um,a eleição· 
geral. ' . 
· Este ponto já tem si~o por mais de uma ve~ ~iscu
tido ; o meu nobre am1go deputado da provm01a de· 
S. Pedro ainda 11a ~essão de sexta-feira delle tratou 
exuberantemente. 

Limitar-me-hei pois a ob~ervar que, ~~ ser exacta a· 
proposição absoluta do honrado membro, a serem pro

. ce.dentes todas as retlexões que fez sobre este assmnpto,. 
confesso que niio sei qnal a occasião mais azada para 
uma reforma eleitoral. (Apoiod~s.) 

Se fôr feita nos primeiros &nnos de uma legislatura, 
poder··Ee--ha immediatamente dizer. que a ca~.ar:;. que . 
a si me~mo se condemna condemna.ndo a legitJmJdnde·• 
de sua origem, isto é,_ a maneira por_que acabo_u de .ser 
eleita, ·está desmotahsada, e ·que deve ser dJssolvtda 
iúcontinente. 

.O.s Sns. F. OcT•VIANO 1< MARTINHO CAiliPos: -=-Apoia
do. (Dioem mais algumas palavras que 'll~O ouvimos.) 

O Sn. PEDREIRA:- De duas uma, ou apeza! dis~o 
essa lea-islatura nao será dissolvida, e ent.ão continuaria 
em ~eu~ 'trab3lhos por muito tempo sem força moral ?a . 
opinão elos que assim pensão, se bem que eu niio adm1t .. 
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ta a proposição absol~ta (~:Jloiados)~ ou se~á diss~lvida, 
e erttão, devendo segn1r•se 1\0 acto da d1ssoluçao ? ~a 
cónvo_çação immediata da nov!l ca;nara, -terá a e~e1çao 
desta de ser feita por uma · le1 eleitoral, por providen
éhts e ·regulamentos -dó_g~vemo expedidos p~a- uma 
óccasião dada e nas proximidades da mesma eleiça.o; 

O. SR .. F. OcTAVIANO; -Mas e~sa camara tinha qua --
t ro' lirinos diante de si. · 

UM Sn. DEPUT"\Do:- E sta tem tambem quatro an-
nos diante de si. . 

O SR. F. Oc'rAVTANo:-;-Esta · temdous mezes. 

O .SR. MAR:FJ~Iio CA:M~os dá tambem um ~parte. 
. · O Sn. PEDREIRA: -'- Os .'nobre~ deputados es_tão des
locando a questão ; estou respondendo á proposição 
eomo' ella foi enunciadà. 

Disse" se que não se comprehendia nada de mais in
decoroso de menos digno, do que uma reforma e provi
déncias 'concernentes a eleiçõ,es para occasião dada, 
p;tra serem executadas nàs proximid~des de !!ma elei
ção ; . é eu estou . mostrando que tal 1_nconvemente: se 
:fosse real, absolutamel)te fallàndo, teria de dar. se muda 
quando ás medidas tea.déntes ·a reformar o systema 
·eleitoral fos;,em tomadas por uma nova camara, porque, 
·aeven'do esta, na hypothese figurada, ser dissolvida, teria 
·forçosamente a que fosse convocada em seulugar de 
ser eleita por providencias expedidas para uma occasião 
dada. · 

O Sn. 1\fARTINHO CA.MPOS; -Nesta 'hypothese a ca-. 
mara que decreta,se essa reforma era-uma camara viva, 
·e'sta_ é uma camara morta. 

O SR. PEDREIRA : - E' isto que se tem praticado em 
outros paizes. A' reforma parlamentar ou eleitoral 
segue-se ordinariamente a dissolução de uma c:;unara 

•e a convocação e eleição de outra, em acto •quasi suc
cessiVP) r medi dai; tomadas nas proximidades da nova 
eleição. . . _ 

E se assim se pratica ep;~, toda a parte, sem . offensa 
.do pudor publico, ainda quando a :reforma ataca.ra 
dical e profundamente as bases do systema antenor, 
onde o desaire, onde a indignidade, quer para a camara 
aatual quer para a da nova , legisl.atura, qua_ndo, como 
·no presente caso, não se dá esta ClrcilmstanCla, porque 
a principal reforma comiste a!lenas em declarar-se 
que cada districto eleitoral que · elege um só deputado 
passe a eleger tres, rem1indo-se-lhe para este fim mais 
:dons dos districtos já exi&tentes, já constituidos ,e já 
conhecidos (apoiados).; quando portanto em sua eesen
. cia, em seu principio cardeal, o systema de eleições 
continúa'o mesmo? _ 

Além. disto, se ·o ·principio que estabeleceu o meu 
nobre amigo fosse verdadeiro em toda a surt extensão, 
.quasi que todas as r,o.ssas legislaturas !eriã.o ~ido des
virtuadas, porque, mms ou menos, nas proxumdadea de 
todas ellas tem havido necessidacle de se expedirem re
·gulamentos, providencias e medidas tendeiJ.tes a ques-
: tões eleitoraes. _ 

Apezar de ter sido a lei àe 1846 votada com um am1o 
de antecedencia, nem por iss0 dispensou a necessidade 
de expedir o governo regulamen~os, providencias e avi
.sos concernentes a asmmptos elettorae;,, até ,o momen,!o 
da eleiçtío geral que deu em resultado a leg1slatura li-
beral de 1848. . . . 

Com apropria lei de '1855, tambbm adoptada no anuo 
·anterior ao da eleição gerai, deu-se o mesmo facto. O 
<>"ovérno teve de fazer a divisão dos districtos, de expe- · 
dir regulamentos; ele dar providencias' até as vesper~s 

,.da eleição, porque não podia ser por menos, e todavia 
isto não desvirtuou a legislatura actual. . . 
·. ·Não sei, pois, 'il,Ue fundamento haverá para rece1ar-se 

·que outro tanto não aconteça á futura camara, quando 
se tratà de medidas de menor alcance, .que não alterão, 
como já tenho feito ver, o systema vigente em seus 
pontos essenciaes; e quando, além disto, oprojecto que 
se~ discute foi . aprfsentado, não de improviso, mas desde 
o anno passado. (Apoiados.) ' , 
·' Do que te!\ho dito .cone.luo, quenr.o. procede absolu
tamente o argumento do honrado _deputado. 

O Sn. MAÍITJNBO CAnos: - Procede perfeitamente. . - - . . ' . 

'-""';_ 

O Sa. PEDREIRA: -Passando agora a fazer algu
mas observações. sobre differentes paragraphos do
proJeQto, approvados na 2'.discus_s 5,<;>., . direi. CJ_Ue nã. O .. m. e 
agráda a disposição do ti 3'; , Comó · se . acha · redigido 
presta-s<> 6. intellige~cia ele queba~ta qutl uma cidade 
ou vi!la tenha 20 eleitores para ah1 formar- se um ~ol
legio eleiwral, e que esta, portanto, tem · de ser a regra 
geral. · · .: _ 
· Ora, assim ccmo não convem que continue a con

centração dos collegios no ponto em que se acha, por
que a posição topographica ele nosso paiz por ilr?- laoo, 

, e diversas circumstancias por outro, não pe~mlttem o· 
comparecimento . de grande . num~ro. de ~le1tores, . tal 
como seria de desejar, porque entao 1sto fora por ce:to
o mellior; assim tambem'·não acho bom que se permlt
ta o fraccionamento do corpo elcitra~ em muitos· colle
gios ele vinte eleitores, pois esse extremo póde dar lugRl" 
a inconvenientes ele outra ordem . .(Apoiados,) · 

Em todas estas cousas o meio termo parece-J)le .que·· 
é sempre o mais seguro. Talvez seja. vicio simplesmente·. 
de redacção o que acabo de apontar, mas convém -que· 
não passe desapercebido. · 

Tambem não concordo com a doutrina do ti 7', em· 
quanto exclue de tomarem parte, querendo, na fiscalisa
Ção do 'modo por que procedem .as cama:as _apnradora_s,. 
os eleitores de todos os collegws de di:;tr1CtQ, que se 
acharem presente a semelhante tr:-balho. . · · . 

Melhor do que niiJ.guem os eleitores de um collegw · 
podem conhecer se ha fraude na apuração dos respecti
vos actos. Os do lugar em que se reune a c~_mara mu
I)icipal não estarão tão habilitados. a respeito de tudo
quanto se passou nos outro_s colleg10s; podem ter _até· 
interesses diversos, e por isso parece-me mell:~or qn~ o 
direito de fiscalisar se estenda a todos cs ele~tores do 
districto que julgarem comeniente assisti~ !"-um acto 
tão importante, como éo do que se trata. _l::le1que a no
bre eommbsão especial apresentará ou Já apresentou
emenda neste sentido pela qual pretendo votar .. Seialém 
.disto que apresentou, oti vai tambem apresentar outras 
emendas sendo d'entre ellas mais impo,rtante a que 
diminue 'as incompatibilidades que se approvárão na 2• · 
discussão. - , 

, 'focando neste assurrípto, julgo que devo· s<lbre elle_
manifestar o meu pensamento com toda a franqu~za-. 

. A materia de incomP,atibilidades, é, quanto a rtnm,.. 
Sr. presidente, uma dás m,ais sérias e 'das mais graves 
que~tões que se podem ventilar no regimem representa-
tivo. (Apoiados.) Basta considera" que. a. nada n;~nos ' 
tende do que a limitar a esphera dos d1re1tos P?htlcos-
de que se achão ele posse certas classes da soCiedad!J . 
Só grande perigo, portaitto, para a ~ibe;dade do vo.to, ~ó 
altas rl:zões de Estado e de reconhee1da convemenCia 
publica podem justificar medidas d':_sta natur~za. 

Assim é que até ao anno de 184o; por mais que na 
imprensa e em discursos em am h as as casas do. parla
mento se pugnasse pela necessidade de se crearem 
incC'mpatibilidades _eleitoraes para differentes classes de· 
empregados publicos, e com e~pecial!dade para ~ ffi;a" 
aistratura, só naque·lle anuo fm o objecto pela pnmeJra .. 
~ez trazido seriamente á discussilo nesta camara. 

Ainda assim, depois de xenhido debate, já no-ter
reno co.nstitucional pela maneira por que se pretendia, 
.estabelecê-las, já no campo das conveniencias.publicas,. 
a medida foi rejeitada por cincoenta e oito votos .c<.ntra 
Vil) te um . . Era 'então o tempo das lutas ardentes dos · 
partidos ; a camara em sua quasi uuanimi~ade com
punha-se de deputados do partido liberal, e, não obs
tante, a idéa de incompatibilidad,es cahio, vot'ando contra 

. não menos de dons ministros de estado e grande numero 
dos mais proeminentes membr<Js daqnelle partido, cujos 
nomes constão dos jornaes do referido,anno. Em J847 
fez~se novo ensaio, e apezar de mufto modificado o , 
principio .-estabelecido no projecto de-reforma judici~ria. 
elo ministerio elo Sr. Fernandes Torres, não surtioJJffeito. 
-, ,Reviveu em 1848 em conseq11enqia ele uma proposta. 

. do governo no segundo mi~sterio 1\Iu.c~é; . _emendada 

.. e sustentada · eóm todo o v1gor -pelo m1msteriO .Pan!,:t e· 
Souza. No1•as difficuldades slll'giri'io nessa .oceasmo ; 
o debate tornou-se outra vez animadissimo, e por fim, 
á custa de muitos esforços do ministerio e . ue aJgun~ de
seus ' amigos; a medida passou. Notou-se, porém, amda 
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q.ue-não poucos membros muito pronunciados do partido 
liberal separárão-se nessa queatüo damaioriaministerial, 
e votárão com os . membros da opposiçíio cons.ervadora 
daquelle anuo, em cvjas fileiras me achava. 

· Approvado o projecto na. camara, foi rejeitado no se7 
-nad<> por grande maioria. · · 

De então em diante nenhum ministerio tratou mais de 
dar impulso ao principio de incompatibilidades, até qu~ 
foi admittido. com as moc!ificações que cons.tão da lei. de 
19 ·de ~etembro de )855, dUJ:ante o ministerio Paraná. 

Se •todavia· ness~ occasiiio ···a medida ··não encóntrou 
tão.gr=:tndcs embaraços, cainpre confessar 9-ue foi ~~so 

· deVIdo a que, trato.ndo-se de alterar o reg1men e1eito7 
ral, que passava a ser de districtos, e de districtôs de um 
só deputado, as incompatibilidades, cçmsideradas aliás 
nes,te .caso condiçõe•. de empr~~os civis, sem privar em 
geral da !llegibilidade aqueues que os exercião, eriio 
uma necessidade essencial e congenita da nova fórma 

· de eleições. Apresentárão-se, além disto, em uma·es- . 
phera tão limitada, que a ninguem que dispuzesse de 
infl tiencia real podia prejudicar no gozo legitimo de 

· seus direitos politicos. . 
Não offendiiio, portanto, a constituição, ·e ao mesmô 

·tempo tornavü<i-se, á vista do novo systema eleitoral, 
de tão evident~, de tão indeclinavel necessidade, que 

,por essa part~ a lei de 1855 não podia ser com vantagem -
' atacada. · · , 

Trouxe, senhores, o historico da questão, porque 
élle só por si é bastante para mostrar a alta importan .. 
cia 'qué a este · assumpto ligátão sempre ambas as c a· 
matas·~ ,.. \ . 

Serve .tambe!ll para aconselhar á camara actual que 
reconsidera . o seu voto dado na 2' ·discussão, estendendo 
as incompatibilidades ás differentes <:lasses de empre
gados publicos que constão do~ 12. 

Parece-me que coin esse ·voto foi-se além do que· a 
·necessidade requer e as convenieneias publicas podem· 
exigir. . 
· Penso que além dos empregados comprehendidos na 
lei de1855, o principio de incompatibilidade não se deve 

·entender senão aos juizes de orphãcs. Siio magistrados 
q_ue exercem jurisdicção em um territorio dado,. que 
julgão, . que decidem definitivamente questões im,por
tantes, e que se achão equiparados aos juizes munici
paes. Pede, portanto, a logica, pedem a 'boa razão e a 
bem entendida igualdade, que a mesma incompatibili.; 
dade, que ji é lei do Estado para uns, seja tambe1ll para 
outros. ' 

Além disto, p6de-seaté dizer que não é direito novo que 
se v'a,i estabelecer, porque sem duvida os autores da lei 
de 1855 os considera vão comprehendidos ria classe dos 
juizes municipaes. Como, porém, em materias desta na
tureza manda a hermeneutica que a interpretação seja 
sempre restrictiva, convem que se faça agora declara-
-ção. e)'pressa a seu respeito. (Apoiados.) · 

Não pen8o, porém, da mesma maneira quanto aos 
.procuradores fiscaeg das thesourarias. Estes não exer
cem :a menor jurisdicção; não julgilo, niiô resolve111 as 
questões. São empregados. merameúte . , consultivos, e 
seus pareceres escriptos têm de ser examinados e toma
dps em consideração por autoridades superiores, que os 
pó.dem demittir ou contra e1!es 1·epresentar sempre. que 
entenderem que não cumprem seus deveres. (Apowdas.) 

(Ha diversos apartes.) 

E quando taes empregados consultarem contra a lei 
e_mpressa e deixarem de promover execuções a bem da 
fazenda publica, ou interpuzerem pareceres- oppostos á 
justiça e á verdade, só para favorecerem uma ou outra 
infLuencia loca). çle. que dependão para sua. eleição, podem 
ser :mui facihnente punidos ; além de que, desprezados 
s~us. pareceres pelas autoridades competentes, e cohibi
~os,como podem ~er, em tempo seus abu:;os, é' de esperar 
qu~ -do seu procedimento nenhum mal resulte .á causa 
puplica nem ao interesse das partes. . 

Por outro lado, para que as incompatibilidades com
prehendüo os procuradores-fiscaes, pelo unico receio de 
qtje o qesejo de serem eleitvs os arraSte ao ponto de nãq 
cons11ltarem . osi11teresses publicos -no desempenho das 
funcções a seu cargo, fôra então mister, para não se 
faltar• nem á logicà nem á justiça relativa, estendê-las 
a todos os empregados que -se achão em identicas, ou 

ao menos em mtli semelhiuites cir~umstauéia~, '(apoia·i · 
dos.) Pnr eota regra os c·ontadores d~viii:o ser corisiq&·· 
ràdos incom.pativeis. O mesmo devia. acontecer á cevteS: 
empregados do thesouro e das secretarias de . estaâo; ·aos 
direetores-geraes_, •aos consuHores, e até aos conselheiros 
de . estado que não fossem senadores. · .·. , 
· Or.a, se não se pretende , ;ne!" é possi vel que se p~e
tenda isto, como justificàr-se a exclusão dos p·rcocua;:~,do, 
res-fiscaes? . 

No caso destes achão-se em meu conceito os inspec
tores elas alfa'ndegas. Confesso, Sr. presidente, que, por 
mais tratos que dê á minha imaginação· ,_ não posso 
de.scobrir onde esteja o perigo para a liberdade de voto 
de poderem taea .empregad-os ser candida,tos. (Apoiados • .) 

O .Sn. SAMPMO VIANNA :.-E'xercem muita influencia. 

ó s~. PEDREÍRA: - Comquanto chefes ~e rep~tiÇão 
e empregados . importante& de fazenda, não dlspoerr, ·a . 
seu arbitri'i. dos dinheiros publicos, não exercem juris. 
dicyão crin:inal ou policial, não têm meios de ameaçar 
as mfluen01as [ocaes, de fazer-lhes mal no exercício. de 
seu emprego; de maneira que as pouh iio ein coacção. 
Estão na côrte,. debaixo da immediata dependencia do 
tbesouro, para o qual ha recursos promptos de· sÜas 
decisões; e nas províncias têm·logo acima de si os ins7 
pectores das thesourarias, que podem cohibir antes de 
pro~uzir effeito qualquer abuso que, ainda assim sq efÍl 
mutto . pequena escala, possão commetter porinteressé 
eleitoral. 

O Sa. SA~IPAIO VrANNA dá · um aparte a respeito dos 
subdelegados. ' · . 

O Sn PEDREIRA : -E' porque estes "xercem juris, 
dicção poli<;ial, podem prender, process;;tr, etc. ;Não sei 
realmente em que se poderá basear a incompa_tibiltdade 
dos inspectores'd,e alfandega,por mais qu·e reflicta a elite 
respeito, quando observo que nem um facto ao menos 
autorisa qualquer receio que possa haver de sua in
fluencia. Tenho a honra de sent.ar-me nestas cadeiras 
ha doze annos, e, além de ter vi.sto aqui; dtiratite · .toilo 
esse tempo, creio que só dô1,1s ou tres inspectcir;:s de 
alfandega, não sei de um só que devess.e nem levem:ent~ 
a sua eleição a semelhante cargo. . ' 
. O que tenho · dito · destas duas classes de empregados 

é app1icavel, em :minha ophüão, aos promotores pu-
blii::os. · . · 

ALGUNS SENI'IORES:- Não apoiado. 
(Ha· diversos apartes.) 
O Sa. PtnaEmA:.- São tambem empregados que ~ão 

julgão; estão além disso debaixo das vistas immediâ .. 
tas e da vigilancia dos juizes de direito. 

Analysanclo suas attribulções, nem uma descubro 
que possa dar-lhes influencia tal que por amor della 
ponhüo em coacção, clirecta ou indirectamente, a maio
ria dos eleitores de um dos districtos actuaes, ·quanto 
m.ais de tre3, depois de passar o alargamento. dos dis-
tnctos, eomo se pretende _neste proje~to. . -

O Sa. AuGUSTO DE OLIVEIRA : - A razão não é estar 
sendo incompatível a magistratura de primeira insta\1-
cia, devia-se mostrar os motivos da não inclusão dos 
promotores nessa regra. 

Unt Sn. DEPUTADO· - E as appellações de certos 
julgamentos ? . 

o Sa. PEDREIRol.'': -A hypothese é até certo po~to 
gratuita, porque é muito raro encontrar-se um crimi
noso em taes circumstaneias, que interesse tanto á maio
ria d.as influencias de. tres districtos, que, pelo facto da 
não interposição de um recurso, tomem a peito a can
didatura do promotor, e a fação triumphar em com
pensação dO abuso deste, .ou antes do seu crime. Seria 
preciso além clisto, para o abuso do. promotor_ produz.ir 
seu . effeito, que elle estivesse de mãos ciadas com·o 
juiz. ' 

O Sa. AuGusTo DE OLIVEIRA :- As s;ssembléas prO· 
vinciaes estão recheiadas de promotores publicos. · 

o Sa. PEDRETRA : -Por outras. razões póde ser qúe 
se dê isto em alguma ptovincia. Podem ter qualida~es 
pelas qnaes .as influencias se interessem. por elles, com() 
pelo nobre deputado, e como por mim;e não porque se-
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jão promnotcres; pnr(_[ue,r\)pi~?• não v.ejo ~!11. Sl,l?lS attr;
'bui~1)es meios de exercerem _mfiue!J.ma offimal qneíaç!l. 
perigar,aliberdade. do voto._ Demms, senhor\)s, (}S pro
motm:-es . .são. empr~gados amoviveis ad ·nutum; 

. )JIII,~: vo"z.; ~ Os delegados tambem o são. 
o &t. PEDREIRA!: -E' verdade; m:-Ls esses prendem 

e julgão, podem formar processos, ameaçar, têm emfim 
muitos meios de coacção que lhes dá o seu cargo. 

(H a dilferentes apartes que 1lno ouvimos.) 

Attoodão osnobr~s deputados que se taes empregados 
forem tão deleh;:ados no cumprimento de seus deveres 
que 1'>U empreguem indevidamente essa arma ·das de
mmcias para exercerem viJ;Iganças contra os que não 
.adoptar.em suas candidaturas, ou se tornem instru
mentos de algumas influencias, deixando de denunciar 
quando a lei o ordena, não só ha no lugar quem os 
contenha e evite que o abuso vá por diante, mas o pro
cedimento desregrado é criminoso <lo promotor ha de 
,;er conhecido, hão de chegar as noticias ao presidente 
<la província muito a tempo de demítti-los; como é de 
seu deMer, antes que aquelle empregado consiga seus 
:Iins, e isto será sufficiente. 

Não ha pois necessidade, sobretudo quando se trata 
de alargar <>S districtos, que hão de comprehender mais 
de uma co'marc'a,derestringir-se a elegibilicladeJe mais 
estes erqpregados. 

De outra sorte, daqui a algum tempo, não havendo, 
c.omo não h a, razões especiaes e plausíveis para estas in
compatibilidades, ha de vir a logica com a sua força 
irresistivel fazer com -que se estenclão a muitas outras 
classes de empregados que estão nas mesmas ·ou em 
semelhantes circumstancias. ( 4poiados.) Hão de ser 
nellas comprehenclidos todos os empregados de que ;Lá fiz 
menção quando tratei dos procuradores fiscaes, e amda 
outros mui~os. · . ' , , 

Ora, isto não é de certo conveniente em um paiz novo 
como o nosso, onde de ha poucos annos apenas começão 
a generalisar-se mais os conhecimentos humanos, on-· 
de,· portanto, é força confessar, tamanha é ainda a falta 
de pessoas habilitadas .para. cargos de certa ordem, 
muitos elos quaes exigem habilitações especiaes. Em 
circumstancias taes considero um mal, e mal gravíssimo, 
restringir-se a elegibilidade além do que fôr absoluta. 
e indispensavelmente exigido pela necessidade de asse
gudtr-se a verdadeira expressão do voto, e impedir-se 
que para obtê-lo o emptegaclo abuse ela sua posição of
:licial e da autoridade elo seu cargo, sem que a acção do 
governo se possa fazer sentir com efficacia a tempo C:e 
reprimir o abuso e o mal delle consequente. . 

Estes casos, no que ha de mais importante e necessa
rio ainua por muito tempo, estão,, se~undo peitso, já 
attendidos na lei de 1855. Completando-se agora a la
cuna quanto aos substitutos e supplentes, ecól1lprehen
dendo-se os juizes de orphãos, já temos feito muito. 
(Apoiados.) 

Pela minha parte, ao menos, hei ele votar contra qual
quer incompatibilidade que se proponha além destas. 

Devendo, Sr. presidente, tratar de pôr termo ao meu 
discurso, peço licença para deixar de parte outras con
sidera9ões que não cabem no tempo, ou são fóra do 
assumpto principal, e dizer algumas palavras com o: 
:fim de justificar o voto que dei contra o artigo acldi
tivo da honrada opposição, quft; tem levantado tamanha 
celeuma, e sobre o qual tão brilhantemente fallou na 
penultimà sessão o meu nobre amigo deputado da pro-
víncia de S. Pedro. · 

Considerei,seuhores, que esse artigo apenas foi apre, 
sentado como um manejo ou tactica da nobre oppo·· 
sição, com o ·fim ou de embaraçar o governo, ou de 
retartlar a passagem do. projecto em discussão. E nisto 
não irrogo a menor censura aós ilustres membros que 
eonstituem ·a minoria da camara. 

GuardaJcs certos limites, não se comprehendendo as 
leis aunuas, que a constituição manda votar em cada 
sesfão, e certos princípios que devem servirrle norma a 
todo o gover;no 'regular, penso que quando uma opposi
ção, embora peg,uena· em numero, mas cheia de talentos, 
.eomp é a actual, intima e sinceramente se convence de 
gue uma medida é má, e que .deve produzir serias in~ 
.convenientes para o paiz, está no seu direito, logo que 

se pers.uade. que· suas razõe.s n,ão podem levar a co~vic
Çã? ao 3J.lirp.o .ele. seus c?;ntrarws, embaraçando e. prote
lapdo. !l-cl.iscus,são, demando-a mesmo por incldentes

, rjue possão causar alguma scisão entre os membros !la 
maioria. Assim como tambem entenrl,o que é dever da 
maioria, apenas percebé a tacticn., tratar .ele' nuili:licà.., 
la pelos meios de que dispõe e que o regime;ntQ. faculta;. 
· Fo'ssem_, porém, quaes fm;sem as inte.nções dos hon·· 
rados membros, assentei de votar contra o art~go aq
ditivo, ainda antes de ser a g,uestão levad;t á altura .~ 
que chegouinesperadamente. E fi-lo tão convenêid9 de 

· que procedia acertadamente, qne o mesmo praticaria 
ainda quando, o que aliás não era de esperar, os meus. 
amigos d0 ministerio tivessem abraçado a idéa. 

Diversas considerações que succintamente exporej; 
actuavão para isso sobre meu espirito. , .. 

Em primeiro lugar (e para este ponto chamo a att,en
ção dos nobres deputados), se bem que não me afol),te· 
a encarar desde já a medida como offensiva da con!;!
tituição, devo todavia confessar que nutro a este res •• 
peito sérias duvidas. · . , 

Vejo que pelo art. 34 da constituição, o poder execu
tivo, que é um poder político e independente, tem o di- . 
reito de empregar qualquer deputado, durante o tempo· 

, das sessões, em commissões alheias ás funcções legis-
1.ativas, sem outra limitação que não seja tornar este' 
acto dependente elo consentimento da respectiva camara •. 
(Apoiado•.) 

Vejo que pelo art. 33 o· mesl}lo poder .. executivo tem· 
a faculdade ampla, no intervaU:o elas sessões, de man. 
dar o deputado ou senador para todo e qualquer empre
go, com tanto que nã') seja para fóra do Imperio. A pro
hibição expressamente limitada a esta circumstancia 
firma a regra em contrario, isto é, clá a perlllissii,()· 
abso~uta para empregos dentro do Imperio. (Apoiados.) 

Ora, esta faculclacle, que considero expressa na consti"· 
tuição, é que eu duvido que passá ser revogada po:r uma 
lei ordinaria. Entendo que é g,uestão que carece pelo· 
menos de ser estudada, porque não se trata de restric• 
ções a respeit-o de um ou outro emprego civil, e sim de 
alterar'a disposição de artigos da constituição por nma 
lei ordinaria. 

O SR. F. OcTAVIANo:- Eu· provarei o contrario. 
O Sa. PEDREIRA:- Desejo muito ouvir a suadef#i'· 

monstração. Já declarei que nutro duvidas a este res-' 
peit0, e desejo ser esclarecido por, quem seguramente 
está habilitado para isso 

Figurarei uma hy!JOthese. Pela constituição o"poâer . 
executivo se julgar que as circumstancias e.xtraord.na~ 
rias de um;1 província exigem g,ue para allL vá um 
deputado como chefe ele policia,, póde nomea-I(), uma 
vez que a camara o consinta, e este consentimento é
sempre de presumir, porque' é sobre o governo que pesa 
a responsabilidade ela ordem publica. Se passasse, po
rém, o additivo, ficaria o governo privado desse recurso, 
e privado em circumstancias criticas. · 

O Sa. F. OcTAVIANo: -Então o poder mode~aclor 
tambern ficou limitado no exerci cio de suas attribuições: 
a respeito dos membros do supremp tribunal de justi.ça. 

O Sn:, PEDREIRA: - Ha clifferença entre uma e out,~a 
cousa. i:~~ 

O SR. F. 0CTAVIANO dá outro ·aparte. · 
'O Sa. PEDREIRA: - Não descubro na lei elo supremo 

tribunal uma limitação desta natureza, ou por outra · 
que tenha os. mesmos effeitos, Vou tornar a. questão 
.ainda rn~is clara com outro exemplo.. ' · 

E' incontestavel que, pela constituição, a, corôa póile 
nomear um deputado conselheiro de. estádo. E' expresso 
esse seu direito no art. 129 quando diz que -o deputa~ 
elo ou senador .poderá ser nomeado ministro ele estado· 
ou comelheiro de estado. 

Passando, porém; o additivo ela honrada opposição, 
ficaria revogada esta disposição da constituição, na parte· 
concernente aos conselheiros de este do, e a corôa liini
tacla no direito que lhe assiste de cbnmar para seu con·' 
selho um ·deputado. 
' O . SR. F. OcTAVIANO ~--Por ser expresso na consti
tuiÇão, não tínhamos necessidade de comprehender esta 
excepção na emenda . 
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O Sn. PEDnEIR,\ :.::_Isto agora é mn· recurso do me!l 
nQbre :B;migo, porque evidenteménta o additivo não coi:r).- · 
p.rehendeu nas exçepções, . que o acomllanhüo, os cargos de conselheiros de estado, assim como não comprehen
deu os bispos e arcebispos,. os chefes de policia e outros. 
·empl'~gos ; e, pprtanto, deixou-os na regra geral da P~? ~ . 
hibição. · · . . ' 

.Estas duv1das que manüesto e a que ligo realmente 
importancia, níio são apresentadas na camara pela 
pr. i. mei. ra v.ez. Já em 1. !Í48 f o. rã o. ellas. . .s·u. s. citadas pelo 
·Sr. senador Paula .. e Souza. Os nobres deputados hão 
de 'recordar~se que, quando se discutia'. naqueUe anno a 
aej das Ín00IDP!ltibi.Jidades, foríio olferecidos. dO]lS artigos. 
additi vos da na~ureza do q1,1e a nobre. opposição agor~ 
.aprMentou, e ·nos quaes tambem se faziíio excepções a 
respeito de certos c;trgos. . . . .. 

O Sr,senado1· Paula e Souza, porém, ao passo que 
sustentava a lei das incompatibili<lades na larga escala 

·em que passárãQ na camara, combat~u taes artigos, por" 
9.ile, entreo11tras razõeS<; encontrava embaraços na cons
tituição, exprimindo se desta maneira na sessão de 7 de 
Junho: , 

< Não se trãta de reforma pal·lamentar (note-se rJ.Ue 
:·.se discutia uma lei qué se occupava exclusivame11te de 
tncoinpatihilidades). Não julgo mesmo que 8e po;;safazer 

, 0 . .additamento de que nenhum membro das cam,arl\S 
:possa ~J.ceitar empregos, muit.o mais. quaudo a· consti-
-tuiçüo .decl.ar·a. q·u·e· o g. ·.o.verno com hcença .. da qp..mara . . 
póde · ~II\pregar deputl].dos. • · . . 
. As .p!lla'\Cfas de s: ~~· não forão coute~.tad(la, nem 
li ouve reclamações., q1.1e constem d.o J ómal do Commercio. 
·Cm .. que vem publicado o seu discurso. . 
.. A camara; por seu t11rno, composta de deputados· tão 
liberaes como os honrados membns da actualopposição, 
e que forma vão uma maioria súperioi . à dons terços, 
rejeitQu a medida , approvando aliás o projecto de lei. de 
incompatibilidades., 

O Sa. F. OcTAVIAl'iO: ,---E conservadores ·votárão por 
ella, o que prova que não era idéa de partido.,., .. 

' .0 S~. PÍ.:IInEIR.-1.': -::Nem eu digo q11e a fosse; trago 
··o .facto sómente pm;a mostrar o fundamento de in.inh its 
d1.1vid\ts, que por si· só seiião sufficientes l)ara . nié)eva- · 
reina 'votar,como votei, .contra semelhante idéa. Quà!l-

.· ·ao·, porém. ·não houvesse .esta razão, outras concorrerião 
''•topara o mesmo r~sultado. 

Por exemplo, a inefficacia da medida que foi bem de
. monstrada pelo meu illustre amigo deputado da provin
.cia de S. Pedro. Basta attender-se a que tendo por fim 
(3vit.ar abusps, deixava na longa li8ta . das excepções 
largaescála para eUes (apoiados); muito muis que se 
compr~hendião nellas empregos importantes, daquelles 
:que são mais ambicionados. 

Além disto, não comprehendia os senadores, a respeito 
.dos quaes milita vão as mesmas razões; accrescendo 9 
que.poderia haver de odioso nessa especie de privi).egio 
dos senadores em relação aos de .pu tados. 

Por outro la4o, ã suppõr-se o deputado tão perver . 
'·tido.,que fosse cá paz de trahir a sua consoiencia, trocan
'do .'o seu voto por .um emprego, a prohibição não reme 
diaria o mál, porque •1 mesmo faria elle para favorecer 
.~m filho ou irmão, etc. (Apoiados.) 
'X.E se a corrupção entre n63 chegasse a um auge, de 
que Deos nos h a de li v r ar, procederia da mesma sorte 
em beneficio de um estranho, mediante -.compensações 

·.indecorosas. (Apoiados . ) · · 
. Além da inefficacia; dá-se a inopportunida<le. Medidas 
. desta ordem hão têm todo o cabimento, não têm seu 
assento proprio em uma lei em que' .se truta de um'a 

<·t:eforma eleitoral de pouco alcanee ; porém sim em uma 
·reforJ;Ua parlamentar propriamente dita. Dependem de 
·providencias mais vastas o systematicas, que mutua
•mente se auxiliem, afim de que uma só é destacada não 
fique prejudicada. (Apoiados.) 
, Assim se praticou na Inglaterra depois da revolução 
.de 1688; assim proccdêrão os liberaes na França de
·póis. de 1830 , sujeitando á reeleição os deputados que 
•ll,Oeitassem empregos ou graças do poder executivo; 
assim O pensava mUltO cordatamente 0 presidente do 

_couselho de.18!8, quando, c0mbatendo esta medida, 
.e]!:p~i!;lia-58' na .sessão de 8 de Junho pela seguinte 
·niarieira ; · · · 

:; ~ .Eu enten~o q11e esta lei (era ainda. a dasincPJU,Pa~., 
t1b1lidades).nao é de re!orma p,ar.lament~r!_I!l!J.S S~W : d!f' 
reforma eleitoral, e por 1sso n!) !lllllha op1mao a . c amará 
deve rejeitár as .~mendas, IJ.Ue vão refori!lar o pade.men
to, como aqucllas que inhibem seus membros d.~ . rece
ber graças · e· empregos . do ge.binete; q1.1ando ;D.uitaS: 
vezes é mjster que uni dep11t'ado ou senador sej'a: eilipré~ 
gado por utilidade publica em funcções, em . que müit() 
serviço podem prestar, e não temos tão grande ,numero 

. de homens aptos para empregos de maior importancia. 
Isto que a constituição fac-ulta, esta lei inhibe. ~. 

Proseguindo, dizia. o mesmo sen4or: · • Por isso eu 
entendo que esta emenda deve ser rejeitada, qu'ando' 
não pol· contraria . :í. constituiçüo, sobre o que multo se 
póde disputar., ao menos por inconveniente por em
quanto. ~ 

Ora, · o .inconveniente dá-se ainda, porque, não. com
preheudeudo as excepções cargos importantes, .como. · 
os que referi, C8treita todavia o <lirculo, dentro do quat 
o governo póde fazer escolhas mnis acertadas. , 

Esta consideração não é para desprezar-se em .nosso 
paiz, onde as capdcidades ()rdinariamente preferem a 
ca.rreira politica, e .. procurão um assento nesta ·casa. · 

Enunciando-me assim, s.enhores, procedo como quem 
deseja sobretudo seguir os dictames da consciencin.. 

Comquanto occupe um eleyado cargo de immediáta 
confian<;a do f?i?~erno, a ~amara sabe que eu não faria 
o menor 'SacnfiClo renunCiando-o, desde que entendesse 
g'11e devia contrariar as vistas do ministerio, ou fa-
zer-lhe opposiç1io. (Apoiados.) , 

Prezo acima de quaesquer considerações a propria 
dignidade; além de que, com meu estudo e trabalho· 
teria sempre para O !ide appellar. (Apoiados.) : · · 
. Concluindo as ol>servações que tenhp de faze~, per
mitta o nobre deputado pelo districto de Vassouras que 
não delo>e . passar desapercebido ·o to pico final do ·sett 
discurso. ' 

Insistindo por . vezes em declarar que a lei de 1855 
fôra, segundo constou, exclusivamente devida á vontade 
impet·ial, terminou ell6 dizendo que com este projecto 
iacse arrancar o unico prulrão ile gloria do pre&ente 
reinado, apezar das boas intenções do chefe do Estada. 

Contentando-me com prbtest'ar solemnemente contra 
estas expressões, não devo todavia deixar de accrescen
tar, em primeiro lugar, que no nosso systema: não · 
<:omprehendo ·como se possa realizar a hypothese. da 
confecyão d!l uma lei que seja exclusivamente devida 
á vontade imp.m;ial. (1Jfuitos apoiados .) Notarei. em se .. 
gundo lugar, quanto á lei de 1855; que só pod~ria ter 
nella havido de inspiração da corôa o que 'ile mais no
bre e mais generoso contivesse em seu pensamento car
deal na quadra. em que foi promulgada. Tudo o mais 
foi neto das camaras e do governo; foi o resultado da 
convicção da · assembléa geral e dos esforços dos minis
tros de então, esforços pelos .. quae& assumo toda a 
responsabi!idtlde que me deva caber, já pela inexac~a 
apl'!lCiação que pudesse ter havi4o d~s circ1,1instancias 
.do paiz naquelle tempo. ( apoi.ados ), já por quaesq uer 
!'!efeitos do. modo pratico, que trata1nos de remediar. 
(Apoia.dos; muito bemi') ' 
. Direi, finalmente, que o reinado do príncipe esclareci
do, que, graçt.s á Providencia divina, a constituição do , 
imperio collocou 'á frente de nossos destinos, niío para 
reinar simplesmerite, mas' para governar e felicitar o 
paiz (apoiados), ha sido11ma foJ,lt6 tão perenne de bens 
(muitos apoiados), tem-se distinguido por tãntos e tão 
.gloriosos actos (muitos apoiados) , por tão significativas 
demonstrações a prol das instituições livres, que fôra 
.por certo a maio~ das injustiç!).s tornar a sua gloria de
pendente 11nicamente da existencia da lei eleitoràl de 
.1855. (lJlui tofapoiados, muito bem.) . 
. Faço justiça ao meu honrado amigo, cuja nobreza 
.d'àlma sei perfeitamente apreciar, e por isso salvo suas 
intenções, mas protesto contra suas palavras, que desta 
vez não forão certamente o éco fiel do seu pensamento 

ConCluo agradecendo a attenção e benevolencia. com 
que acamara se dignou ouvir-me. (Muito bem,·w>Jito,bem. 

(O oradm· {oi comprimentado por muitos Sfs. de
putados.) 

.. O • Sr. u~nti nho Campos (pela ordem) : -
Sr. presidente, eu tinha de dar ~ma explica9ão; mas, 
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como nctualm,ente não p~de .ter lugar, não faltará fl.c- I. 
c~sião parP_ da~ la, }JOrq~e ~ d~ t~- natureza que1 ~ra~ 
-taudb-ee de qualquer materm, Y. ;E;x. m'a perunttira; 
'· Lh:nito~meà 'dizer, emresposta ao meu nobre amigo 
qu<l àl\aqoix_ (!e fallar, que reitero os meus protestos' de _ 
respeito á p_essoa ·ao actual soberano. (Muitos apoiados.) 
Não ptetendo· exceder nestes sentimentos ao meu nobre 
amigo, mas não tributo menos respeito do que elle ao 
ch•,fe da nação. -

O Sn. PEDREIRA :~Estou convencido disto. 
-o s~ . 1\'IARTINf!O CAMPOS .-M~s ' explicarei-' a minha 

proposição, sustentando tudo quanto disse accusando 
os ministros do ac'tual reinado ; não accusei o príncipe._ 
(Muitos apoiados. ) 

o Sr. Silvino Cavalcanti~ -E' difficll, se
nhores, a JllOSição elo deputado obscuro (na;o apoiados) 

- que' falia ' em ma teria importante e largamente deba
tida, perante uma camara illustrada, e depois do dis -
curso ·brilhante que acab0il 'de proferir o nobre deputado 
que me precedeu na tribuna. . · 

1\faõ, senhores, nem por isso deixarei de occupar por 
alguns momentoa a attenção da _camara . dos Srs. depu
tados, · visto como tenho motivos e razões especiaes pa1·a, 
tanto quanto é 'pos.,ivel, divergir tias opiniões até hóje 
emitti(lás pró uu contra o projecto. · · 

Dividirei o meu discurso em quatro pa1·tes : l', escru
pulos sobre a constitucionalidade. elo projecto; 2\ van
tagem das eleições por províncias oobre as eleições por 
circulos; 3.", considerações diversas sobre as vantageJ;Js 
dos dístrictos de tres deputados sobre os districtos de 
um; 4' finalmente, incompatibilidades entre os empre-
gos civis e políticos. · · 

Quem ler com attenção a constituição do Estado nilo . 
póde deixar de ficar convencido de que eUa considera as 
províncias como entidades políticas. 

A creação dos conselhos geraes de províncias, e sub
~equentemente a creação da~ assembléas pro~inciaes 
com attribuições legislativas, fazem a prova do que 
acabo ·de avançar. 

Creio que não será.. muito conforme com o espírito da 
c·onstituição que o pensamento geràl e complexo da,pro
v1ncia seja mutilado, como effectivamente é ·pela elei- _ 
ção feita por - cireúlos de um ou tres deputados. 
(Apoiados.) . 

o art. 90 da constituição determina que os cidadãos 
activos em assembléas parochiaes elejão os eleitores de 
província, e estes os representantes da nação e provm. 
cias. Este artigo robuste'cf as considerações que fiz em 
relação ás provi!lcias·. _ · 

Se os eleitores de uma provincia têm o direito de 
eleger os representantes della, parece que as provmcias,' 
como entidades políticas, de que os eleitores fazem parte, 
devem esperar que esse direito lhes não seja negado. _ 

Se pelo referido art. 90 os cidadãos acti vostêni ' o ". 
direito de eleger nas assembléas parochia9s os eleitores · · 
de província, e. estil~cos .repre~entantes da nação e pró
vincias, parece. que de'vé sér congenito de todo o cidadão 
brazileii·o que estiver nas condições da constituição o 
direito de conceder -ao~ ·eleitores um mandato tão amplo 
quanto possa ~er a circrimscripção territorial da pro
víncia, ou por Outra, o direito de votar em eleitores que 
vvtem em tantos deputados quantos ·a_er a província. 

O art . . na da constituição diz: < Só é constitucio
nal o que diz respeit-o aos limites e attribuíções respecti
vas dos poderes políticos e a'ôs direitos po!iticos e in
diviàuaes dos cidailtios; tudo o que 'hão é constitucio
nal póde ser alterado sem as fornialid!tdes rt~feddas pelas 
legislaturas orainarias: > . 

Nos ~:_ts. 174, 175,, 171;i e 177 4a mesma constituição 
se m~rcn? as formalidades para a reforma dos artigos 
constJtuclOnaes. Pergunto-vos, senhores,- a vista -das 
con~ideraçõe~ . qt;e tenho feito., não se poderá pôr em 
duv1da a_le_gltlm_ 1dade damanell'a porque · e quer legis
lar actualm!3nte e por <1ue se legislou em 1855 '' 
- Um o~tro argumento ainda vem em favor da minha 
duvida, e é osep;uinte : as camaras_munieipaes são elei-
tas pelo voto directo ~os_cidadãos; ·ao pàsso que os de
putados geraes e provmCJnes são eleitos pelo voto indi ,. 
rec~o da massa dos cidadãos activos ; donde se póde in.:. 
fenr que a eleJ:çflo de dons ~ráos tem lugar pela arnpli- ;~ 
tude e generalidade da ele1ção secundaria. 
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E' facil a uti;.)ndividuo, por mais obscuro e es
tr~nh.o ~ue ~eja' aos . 1;1~gqCios :P'!lblicos,, cónhecerqual 
SeJa_' o_ c~.d- · ada._o a __ a.· 1. ocalJâa·. de;~als. P __ rO.Jll'IO'Para_ ~ __ xe~~r 
as funcçoes, d~ vereador e deJUlZ de paz. E' ma1s facil 
ao ele~tor; .em quem se suppõ~ um~ 'posição ~melhor e 
uma ·i.n,telligencia mais esclarecida, conhecer qua:es· 
sãO; os ··cidadãos que podem reunir as qtialidades prop~ias 
parà ~epresentantes da nação ou provincia' . ' 

Vou tratar do segundo ponto,~a utilidade da elei
yão por provincio sobre a eleição de circulo de um ou 
de tres deputados. - - - .. 

A eleição por província, senhores, tira a força a toda. 
e qualquer _combinação pessoal que os individues pos
são fazer · entre si; o conchavo eleitoral não se póde df!.r 
com a mesma proficuidade, nem na mesma escala-em 
que se póde dar na eleição dos circules, por isso que 
esta não é tão generica como a eleição por província. · 

U111 Sa. DEPUTADO: -Mas favorece outras combi- -' 
nações. 

O Sa. SILVINo CAVHUANTI:- Nesta as duplicatas 
não encontrão a causa efficiente de sua existenéia:: ao 
contrario, porém, na eleição por círculos podem dar; se 
circumstancias especiaes, em que uma duplicata feita 
em uma fregrtezia venha a dar em resultado a eleição do 
deputado. Na eleição por província falta a causa effi
ciente das c'uplicatâs, porque toda a vez que õ in teres- · 
sado ·que quizer lançar mão deste meio torpe estiver 
convencido que não poderá obter em resultado ·o trium
pho da sua causa, porque este triUmpho não depende da 

··eleição da localidade, mas da eleiçiío de todus as locali
dades da provínCia, desde que estive ,· convéncidodisto, 
não lançará mão de semelhante meio, que sobre· ser, 
como já disse, torpe, ser a inproficuo. 

· Com a eleição do circulo o espírito _ po!itico não aigo 
que morra, mas resfria-se consideravelmente, abate-se; 
o representànte da nação não póde ter aquella.impor
tancia-que teria com o mandato da província; · elle vê~ se 
circumsctipto a ser o representante de' uma loealidade, 
não póde 'deixar de o ser, nessas circumstancias, toda 
vez que ell~ empreg~r os m~ios necessari?s para ot>ter o 
bom conce1to da~ mfluenmas do seu Circulo. entende 
que tem garantido uma' posição segura para: si; e std. 
isto motivo para ,que facilmente possa esquecer os inte
resses collectivos, adstringindo-se· aos interesses indi:, . _, 
viduaes. · . - t'; 

Cessão as lutas pessoaes com a elHição por provin_~ia ·; '!f 
mas ellas sé estabelecem com õodo o seu ·epcarmça-
mento :na eleição de circulo.s. · · ·· ·. 

Na eleição de província quasi sempre prevalecerá o es
pir~to ~~par•i~o que ti.v~r maioria; ·os deputados syni
bolisarao uma 1déa politiCa algumas vezes; é verdade, 
poderão mesmo symbolisar i-léas políticas d~ pHitidos 
differentes, taes ~ejão as co-nbinações resultantes da 
urna; mas em principio gP.nerico o resultado · >.erá; sem
pr~ . a . viCtoria , do pru:tido que .. tiver maioria · na pro-
víncia. - . 

Neste caso a unidaclé de vistas e interesses, de que os 
depmados da província se achão revestidos, n lio pócle 
dP.ixar de ser vantajosa ás províncias, e por· consequencia 
ao' Imperío, de que ellas são partes integrantes e impor-
tantes. . 

As influencias locaes que na eleição por circúlos p.o
derião exercer pressão sobre os eleitores, não tendo$,~
zão pl\ra exercê-la na eleiç~lO por provinda, . pçrcfiiil a 
eleição · ·n-ão · fica depend~ndo de uma localidade, 

. perdem considl)ravelmente de importancia, e quandn 
·mesmo · algumn pressão pretendãq exercer, - ella não 
terá. lugar ein t ão . grande e~cala [.ela }ncerteza de 
Sl1a proficuidade. Derriab , a impossibilida~e em g_ue 
se acb:ío O'-' candidatos de estarem ao mesmo tempo 
em todos o'; coUegios, torna os preitos eleitoraes mais 
calmo~ 1 porg_neelles· perdem inteiramente o caracter pas
soal ; e o proce~•o eleit -ral nece,sariamente deverá dar 
um reonltado muito mais lisongeiro do que no caso.con-
trarjo! . , · · . . 

Quanil.o uma província inteira se !linpenh:>- .~al'!ltn. 
das urnas, n~o é fanil ao presiden~e da provm01a m
tervir :tão poclerosn e . eflicazmente em favor dos ,~us 
amio-6~--e coiitra os adversarios como na eleiçêio de cu

. cu lo~. ·,· Então os partidos assumem toda a sria impor
tancia, os homens mais· distinctos delles são sempre on 
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quasi sempre chamados á representaÇão nacional, ,por
que o interesse dos partido~ é fazer-se representar pelos 
melhores, por aquelles quetiverem mais habilitações 
para defender. os seus vrincípios e interesses. 

Demónstra,da. assim, senhóres per rapita a vanta
. gem que ha da eleição de província sobre a eleição por 
circulo, seja-me permittido entrar. em uma outra or
dem de eonsiderações. 

A eleição por provinda foi eondemnada em 1855 ; 
pretender revi vi"-la hoje seria o mesmo que pretender 
reviver um fossil; o pensamento da grande'maioria ela 
camara não é ao menos, por ora, favoravel á regenera
ção do systema condemnado A min9ria, que pugnor< 
pelos pri:ricipios m,ais oppostos a este systema, não 
póde querer revivê-lo senão como nma tactica, como 
um meio de desmoralisar ? proj ecto em discussão e o 
governo que 9 sustenta, dimi:riuindo os votos, sém to
davia inutilisar a maioria. E' por esta razão que eu não 
me associo aos nobres deputados que acabão de apresen
tar o projecto substitutivo que restabelece a eleição 
por província. 

Passo agora a mostmr as vantagens relativas que 
têm os círculos de tres deputados sobre os círculos 
de um .. 

Os nobres deputados que se oppoem !!O projecto prin
cipiárão dizendo que a opinião publica não se tinha 
manifestado, nem pela imprensa nem pela tribuna, a 
:favor da modificação da lei de 1855: Senhores~ se os 
nobres geputados consultarem a historia contempora
nea elo nos.so parlamento, veráõ que o uensamento. da .. 
lei de 185!) e o da reforma !!Ctual não tem datas cliffe
rentes; estadistas eminentes abonárão com. suas opiniões 
a idéa do projecto que se discute. · 

Todos sabem que a opinião do ministerio que iniciou 
a lei de 1855 não era uniforme quanto á organisação dos 
circulos ; que alguns membros desse ministerio pu
gnárão vigorosamente em conselho pela idéa de círculos 
de tres deputados; que o projecto (que havia sido desen
terraqo da secretaria do senado pelo presidente do con·· 
selho) não spffreu modificação alguma pela imposaibili
dade que havia de que elle passasse naquella sessão. 

Os nobres deputados devem recordar-se que, por oc
c~sião ela verificação de poderes, :mais de uma . vez' se 
dis.se_na camara 9-ue, a perma:aecer o actual systema, a 
elmçaofutura danwem resultado deputados duplicados e 
tripliç.!ldos. · ' 
"O .projecto que actualmente prende a attenção da ca
mara :f01 apresentado o anuo passado, .isto é, dous annos 
antes ele se findar a legislatura, como succedeu com a· 
lei de 1255: poder-se-ha portanto fazer caro-a ao minis
teri? p_or_ter aceitad? uma ~déa ~onsign~da"por homens 
mu1 distmctos e mm respeitaveis do paiz, amadurecida 
pelo tempo e suggerida na actuaiidade como meio ne
cessario para conjurar os desastres com que a crise 
eleitoral nos ameaça? 

Senhores, eu não posso ir adiante sem dar uma res
p~sta ao nobre , deputado pela Bahia, o Sr. Sampaio 
VIanna. O nobre deputado, citando o trecho de um dis
curso do Sr. presidente do conselho relativo á modifi-, 
~aç;ão da lei de 1855, foi infeliz, para não dizer que foi 
n~fiel. O nobre deputado leu unicamente a parte do 
d.Iscurso em qu~ . o notre presidente do conselho tinha 
Sido menos exphcito naenunciacão de sua opinião omite · 
tindo a.p~te do_discltrso em que S. Ex. tinha'manie 
fes:ado d'lm maiS clareza a sua opinião sobre a ma
tena. 

O nopre deputado ha ele lembrar-se que, quando fez 
essa leJtur~ eu lhe mostrei o seguimento do discuso 
d? Sr. presidente do conselho. E con::o a camarajá ou
VIO esse tr.ccho que. o nobre deputado citou, permittB,
me que lma a contmuação desse discurso: 

• < O SR._ PRE_srnENTE Do CoNsELHo : -A divisão de 
~JrCul?s nao.foi bem estud~~a; não o poderia ser, por
que _nao houve tem,p~ sufficiente para isto, porque .nos 
falt>~o dados estabs~ICos para esta e muitas outras 
medidas .. Entre as diversas causas, enumero a seguinte: 
o numer~ de deputados que dá cada província não est§, 
em relaçao com a sua população .... 

_ ~ O SR. PEREIRA PINTO: - M0rmcnte aquellas que: 
«ao nm,~ó deputado. (Apoiados.) 

« 0 S11. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Da)li procede 

que a clivisüo nas províncias mais populosas apresenta 
uma faóe melhor do que nas províncias menos populosas, 
dotadas de grande numero de deputados. (Apoiados.). 
As informações mesmo .prestadas oo goveáw forão. ei-.' 
vadas do espírito ,de partido, cmno necessariamente se 
devia presumir. Não tendo o governo tempo para bem 
aquilatar taes informaçõe~,. podia ser incluzido. a erro3. 
Esses erros devem ser em·rigidos. (Apoiados.) 

« Uili:A Voz:-Ap9iado: éoqueconvemfazer. 
« O SR. PRESIDENTE DO CoNSELHO: - Ninguem dis

corda, portanto, ela necessidade da revisão da lei eleito
ral. (Apoiados.) Os trabalhós sobre esta rnateria estão 
pendentes de uma commissão eleita pela maioria,desta 
camara, composta de pessoas idoneas que podem apre
sentar obra condigna da maioria que a elegeu. No 
c;uto espaço que temos de administração não era pos
SJVel que ao mesmo tempo nos occupassemos de tod[\3 
as causas; não era possível que ao mesmo tempo fizes,
sem:>s todos os esforços compativeis com nossas forças 
para. que passasse o orçaniento, e nos apresontassemos 
nesta camara peJindo a passagem de uma lei eleitoral 
que é tão interessante, que demanda discussão lumi
nosa, c muitas outras medidas que são essencialmente 
indispensaveis para a marcha do systema representa-
tivo ..•. » . 

Do que fica qito se vê que o nobre presidente do con
selho não era éstranho ao pensamento da rlifot·ma. O 
nobre deputado estribou-'"e na opinião do Sr. Guizot, 
para nos convencer que no governo representativo as 
minorias devem ser ouvid!!S- M:as quem contestou essa 
opinião? O que. se não quer é que a eleição fique redu'
zida a fracções infinitesimas, que não se desça na escala 
da divisão até ao individualismo; o que se não quer é 
que os interesses collecl:ivos, . á força de se retalluirem, 
percão a sua origem e nature~a. · 

o SR. CAmnno MADUREIRA:- Fracções infinitesi e 
mas são os collegios de vinte eleitores. 

0 SR . .SILVINO CAVALCANTI:-Onobre deputado sabe 
que o collegio não elege o deputado, concorre para a 
sua eleição. 

O nobre deputado disse. mais que a eleição por cir
culas tem adquirido grande proselytismo na InglatetTa; 
mas o nobre deputado deve saber a facilidade que ha 
de communicações na Ingl~terra, e a difficuldade que 
a tal respeito se nota em nosso paiz: a isto accresce a 
considentção mui valiosa da differença immensa de pq
pulação entre os douspaizes. 

Eu támbem poderia lembrar ao nobre deputado as 
difficuldades que 1ord Jolm Russell encontrou para 
:fazer passar a reforma eleitoral, que tão debatida 
tem sido no parlamento inglez. A divergencia dos 
membros do gabinete s.obre as vantagens da lei, a gran
de maioria que se manifestou no parlamento contra ella, 
obrigou o seu autor a retira-la da discuss~o, sem que 
todavia por isso se julgasse obrigado a retirar-se do 
gabinete. 

O nobre deputado pelo distriçto de Cabo-Frio disse 
que a c amara dos Srs. deputados, votando pela actual 
reforma eleitoral, dava occasião a que a opinião publica, 
clesvairando-.se, pudesse dizer que os deputados, te
mendo o juizo dos eleitores, procuravão nullificar a . 
influencia dos mesmos alargando os circulas. · . . 

Mas, senhores, notai que os eleitores pelo nosso sys
.tema de eleições são incertos. Póde muito bem succeder 
que os eleitores que nos hão de julgar não sejão os 
mesmos que já nos julgárão; admittindo· se, porém; que 
os eleitores tenhão de ser os mesmos, deve-se suppôr 
que não os teme quem limita-lhes a importancia local. 

Além de que, este argmnento não devia ser apresen-· 
tado por um membro da opposição, porque alguem 
poderia notar que nem todos os membros da opposição 
estão nas condições de serem reeleitos pelos mesmos 
círculos. 

O nobre deputado por Cabo-Frio, historiando a re- · 
forma eleitoral proposta· em 1847 na c amara franceza, 
disse que o partido liberal, principalmente o matiz 
radical, accusando a lei dos districtos, achava que o 
seu defeito provinha de ser a eleição altamente censi
taria, e de set·em os .collegios compostos de pequeno 
nul]l~ro de eleitores, e não exigia sentto uma base mais 
larglt e popular para o eleitorado, de sorte que os col : 



·Jearos fo~·se"l1il: riuni.erosos, e,desefubal;~çados do do~ 
rprnio da burguezia'; qrte alguns reformist.as mais mode. 

· :r~ijos· quElrião a eleição . ele dous grá?s, para <lu e a massa 
'da população participasse do diretto de votar, e parà 
que cessasse a imm0bilidade elo corpo eleitoral; e final
mente que o· partido conservador, com o ' Sr ." Guizot á 
irente, combatia esses principias, reputava garantia de 
ordem a eleição de districtos de um deputado em col· 
.legios pouco numerlllios, e mantinha a eleição directa 
com a capacidade restricta. por. um c.enso elevad9. 

Recordando essas opiniões, o nobre. ileputado decla
rou que o partido conservador do paiz nã0 aceitava ne
nhuma dellas ; como se além dessas opiniões nenhuma . 
outra pudesse existir sobre materia eleitoral. As opi·· 
ni1í!3s extremas dos liberaes .radicaeo e dv partido con
servador não podem ser admittidàs pela m a-ioria da nos
sa camara; nem mesmo·pela opposiÇão; por·que acons
tituição não admit~e a eleição directa nem, o voto 
universal na nomeação dos representU!ltes da nação. A 
opinião média a que onobredeputado qtterseater,sobre 
ter sido seguida por mnnumero limitado de individuas, 
accresce que, tendo sido anteriormente apresentada por 
Berryer como emenda ao projecto apresentado pelo rni
nistedo Laffitte perante a camara liberal franceza, foi 
rejeitada quasi por unanimidade. · 

, Isto prova qué o partido liberal em França não tem 
tido um pensamento uniforme em mataria eleitoral, e 
que a uma opinião liberal se pOde oppôr outra opinião 
tamben: liberal. Entre a eleição por prov}ncia, impos-
8ivel de se restabelecer actualmente., e iL iíe districtos de 
um "deputado, eu aceito o meio termo consignado no 
:projecto em discussão, niio só pelas razões expostas , 
conio ainda porque os districtos de tres der,utados se 
approximão do systema de eleição por províncias, que 
eu prefiro a todos ; e em alguns casos ae confundem com 
elle. Os inconvenientes dos districtos clesapp:).recerá.õ · 
cada vez mais á. proporçrw que elles se forem al;trgando. 

Passo á. ultima parte do .meu discurso, - incompati
bilidttdes. 

O art. 179 § 14 da ·constituição diz que todos os ci 
<l.adãos brazileiros· são aptos para os cm·gos civis e mili
tares, sem outra clifferença que não seja a dos" talentos 
e virtudes. Os arts. 92, 93, 94 e 95 dizem que rÍão podem 
ser deputGdos os libertos , os pronunciados, os natnrali
sados , os que uão . professarem a religião elo Esta
do, etc. O art . 178 declara que tanto os direitos civis 
como"· os políticos do cirladão são garantidos pela cons
tituição, e não podem soffrer alteração alg um_a senão 
pelos tramites constitucionaes. . 

·o Sn. MAnTINliO CAniPos:--, V. Ex. devia propôr a 
revogação da lei d.e 1855. 
. O Sn. SnviNO CAVALcANTI:- Conseguintemente o 

facto de ser empregado puhlico não pócle inhibir o cida
diio ele aspirar a hom-a ele ser. representante da naçflo, 
assim como tamben'l o facto de set representante da na
~ão n1ío eleve impossibilita-lo de aspirar aos empregos 
civis e militares. , . · · 

·o Sn. JliiARTIN!IO CAru:Pos : - Estou quasi de ac 
côrdo com V. Ex. 

O Sn:. SrLVINo CAVALCANTI :- Tanto foi este o pen
sall).euto, elo legislador constitucionâl, .que no art. 29 
estabeleceu a unica incompatibilidad~ que julgou neces
saria. Neste artigo se detBrmina que o deputado ouc 
:fôr nomeado conselheiro ou ministro de estado perde o 
lugar ele depu.taclo, e_ fica sujeito a uma reeleição. 111as. 
esta mesma incompatibilidade é restricta e circumstan
cial, não é absoluta. 

A' vista deste pveceito constitucional· cleved. conti
nuar a doutrina ctue ct respeito de incompatibilicláiles 
estabeleceu a lei. ele 1855 e se quer escabelecer hoje? 

Senhores, _cabe- me aqui fazer· algunias consitleraçúes 
rela.tivamente á nobre opp9siyão. · 

A nobre opposiç1io confessa-se liberal. Em toilcs o:; 
tempos e em todos os paizes os liberaes são os que mais 
clamão·pelo cumprimento iiel do pacto fundamental. · 

O Sa. SAMIVA:- E' .a sua maior obrigaç~o. 

O Sa. -SrLVINO CAVALCANTI:- O nobre dep·c1tado por 
-v:_assouras tem dito varias vezes que quer a ccnstitui
çao, que não admitte nella modificação nem innovaçoão 

. l\lgu~r~a. · 
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:Mas, senhores', notai hem, . foi . ~xactal1J.Cnte o ti.obrt! 
deputado por Vassouras queniapresentou'o ádditito das 
incompatibilidades. 

o "SR. MÚ\TINBO c.\MPOS : .-E' .causa difl'er!)nte . Se 
V. Ex. me der o. seu voto para. apma-lo, eu reproduzi
rei esse additivo afim de ser meihordiscutido . . 

o Sa.. SILV!~O CAVALCANTI: - Os liber.~es, vr~ce
' dendo dessa maneira, querendo as inconpatibihdades 
' ex.a.raclas na lei de 1855 e as que vêm ánnexas ao pro
jécto, collocão·-se em uma posição contraria á que lhes 
cabe. O partido liberal entre nós ilão segue as tradições 
de paiz constitucional algum. 

O Sn. MARTIN!IO CAniPOS: - Apoiado. E' brazileiro. 

O Sa, Sr~vrNo CAVALCANTI: - Do que tenho dito se 
conclue que sou panygirista da eleição por.provincia, e 
que nflo acompanho aos nobres cleputados.pela .r!l;zão de 
não desejar que. appareça ~a votação extr~tmalhada 
que nada. nproveitaria á minhaídéa; e que só poderia 
pr,e}uclicat• ao ministerio a · quem francamente apoio ; 
que . sou opposto ás incompatibilidades que se aclüio 
ci:>nsig)Iadas rio projecto, e ás da l~i de 18"55 a que se 
refere a conimissúo e~ uma de suas . emendas ~o pro
jecto, e qite neste sentido já . votei e continúo a .votal· 
contra .ellas .. . · .. 

Feita .assim a declaração do" meu voto i?m·a salvar 
a minha. responsabilidade no futuro, peço, aos . meus 
illustres eollegas que hajão de desculpar ospoucos mo
mentos que lhes tomei de sua àttenção. (Muito bem,~ 
mttito. Uem.) ·· , 

O S1·. Dias Vieh•a: ~Sr. presidente, pecli a pa
lavra tuo-sómente com o fim de motivar algumas· das 
emendas dfferecidás pela commis~·1ío agora eni 3' dis
cussão, e· proeurarei sor conciso ria "minha ··exposição, 
não só pela hora adiantada . em que éstamos, camopor 
me achar neste momento incommodàdo. · 

Peri11itta, porém, V. Ex. que, antes ile ·entr"ar na 
materia, nventure algumas CGnsideraçõ.es em defesa da 
commissão, contra ·as censuras que lhe fez o nobre de~ 
putado pelo Rio de Janeiro, que mais a peito tem to-
mac1o combater o presente · p·ojecto. ·~ . ' 

Disse o nobre deputado c1ue lhe parecia que a ,c;,om
missão só tivera em vista armar o governo com um·meio 
político de af~star ela representação nacional alguns 
adversarios. 

o Sn. ~ÍIAnTINBO . CAlliPOS : _;_E' esse'' Ó· ~~~ pensa
mento; não sei poréin se o "eminciii:"i por essas palavras.-

0 Sn. DIAS VIEIRA:- Que a commissã; · tanto não 
teve em vista melhorar o nosso processo eleitoral, que 
deixou de ap1·esentar providenciàs tendentes a acabar 
com os abusos e fraudes ..•. 

O Sn. MAHTINHO CurPos:- Apoiado; conhecidas e 
confessadas por todos. 

O Sn. Dús VIEIRA : - •. •. conhecidas e confessadas 
·par todos. ·· 

O Sa. IvhnTJNHo CAMros: - A~oiaclo.' 
O Sn. DIAsVIEIRA:- Sr. pvesidente, a comJ?lissão 

entendeu que, alargada a base para a eleição.c\os. depu
tados estabelecida na lei ele 19 <le Setembro de 1855, 
extinctos os supplentes especiaes creados por. ' esta, fica~ 
vão satisfeitos os mais justos reclamos..lévantados con 
t1·a a reforma de 18.55·; que estas providencias,_ ·se não 
acabassem com muitas fraudes e abusos nasc1clos ela. 
ambição em luta· tão estreita e acanhada como a dos 
candidatos nos clbtrictos de um só deputado, enfraque·· 
cíão-nos consideravelmente pelo menos. 

O Sn. MAnTINHa CAl\lPOS: - Nií:o apoiac1o. , 

.O Sn. DI.~s VJEm,~: - A votP.ç;"li:> de um collegio 
não decidindo logo do resultado da eleiç~o, deixa de 
acoroçoar o candidato a lançr:c.mão _de mews que em
pregaria sabendo que nã9 tem 11?-a;.s recursos, que é 
certa a sua derrota. 

O Sn. MAaTmao C.BIPOS:- E~ter:-clerá mais a sua, 
acção. 

O SR. DIAs VIEIRA : -Assim, as duplicatas é ou
t ros abusos referi elos nas discussões aD teriores do pre'-
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sen~e projecto hão de àiminuir, consider~velmente, se 
não desapparecerem de todo. , ' 

A base mais larga, a extensão que pelo projecto to
mão as inc!impatibilidades, hão de dar em resultado 
mais liberdade na escolha, e por conseguinte mais mo
ralidade na eleição. 

O Sn. M,mTINHO CAMPOS:,- Veremos. 
O Sn~ DIAS VIEIRL -;-Reconheço eJamento com o 

nobre deputado ·as· fraudes ·e almsos que se dão entre 
nós mt eleiÇão ; mas o nobre deputado tambem ha de 
concordar • comigo· que. a maior parte dessas fraudes e · 
abusos procedem antes do pouco desenvolvimento que 
tem ainda· a nossa educação política; do que de defi-
dencia de leis pai·a a correcção e punição das fraudes e 
abusos qu~ se commettem. 

E tanto isto é exacto, ,que o proprio nobre deputado, 
combatendo uma emenda offerecida por um illustre re
presentante da província de Minas augmentando as 
penas dos delictos commettidos nas igrejas por occa
sião de eleições, declarou que as penas decretadas quer 
no 'codigo quer na lei regulamentar de 1846, erão no 
seu entender rigorosas, e não carecião de augmpnto. 
· Se pois o nobre deputado reconhece que as penas que 
já temos para a repressão dbs abusos e fraudes são mais 
que suflioientes para cohibi-los, e por esta consideração 
não concorda com a emenda a que me refiro, como ar-· 
gúe a commissão de não ter apresentadO' providencia 
algunia para acabar cóm. as fraudes e abusos durante o 
processo ·eleitoral? 
· .. O SR. MA'a.TINHO CAMPOS : - Eu disse que a razão da 

impunidade estava na verificação de poderes .. A illu:;tre 
()Ommissão' apresentou alguma ·emenda a este respeito 

O Sn. Dus VIEIRA:- Do aparte do nobre deputado 
o que s~ conclue é que o mal existe no pessoal que vem~ 
para a camara. Se a verificação de poderes, como é• 
feita entre nós, é a causa de nao se executar a3 leis que 
temos sobre. eleições, como remediar isto fazendo novas 
leis? 

O SR. MAnTINHo CAMPos:.-,-· Perfeitamente; ponha 
V. Ex. fóra o actual ministerio, que eu me encarrego 
de remover esse inconveniente. , 

' • O SR. DIAs V I EIRA: ~ Disse o nobre deputado que 
todo o mal procede da maneira por que se faz a verifi. 
cação de poderes entre nós~ 

· O Sn. MARTINHO CAMPOs :-Do pouco escrupulo em 
fim, destinado.mesmo para proteger a fraude. 

O SR. DIM VIEIRA :-Não duvido que algum melho
ramento se pudesse obter na verificação dos poderE>s 
com uma reforma !lO nosso regimento; porém não é 
disto que se tratava. O projec~o enviado á commissão 
wrsava sobre a modificação ,de algumas disposições da 
reforma de 1 855. 

O Sn. MAnTINHO CAMPOS : -Eu. já apresentei um 
projecto annullaudo a lei de 1855. 

O Sn. DIAS VIEiRA:- Não sei como a reforl)la do 
regimento da ·casa sobre o modo da: verificação dos 
nossos poderes teria a virtude de nos dar escrupulos que 
não temos, em ordem a moralisar a eleição, segundo a 
phrase do nobre deputado. 

O Sn- MARTINHO CurPos dá um aparte. 

. O SR. DIAS V IE;RA: -O nobre deputado esquece as 
drversas phases por que passa entre nós uma eleição. 

O Sn. MARTJNao CAMPOS .ainda dá um aparte. 

.o SR. DIAS ymrRA : -Não 3ão as disposições es
crrptas no regmrento que nos hão de inhibir de con
tinuat: no mesmo proce<iimento; logo, depende tuuo da 
morahdade do desenvolvimento da educação poli.tica 
entre nós. 

Bastão estas ponderações para pôr a commis3ão a 
coberto das argu.ições do nobre deputado. 

1\:Ias disse elle ainda· que os trabalhos erão de tal 
modo. i~completos que não honrav.iio a illustração da 
commrssao .... , 

. () Sa. MAnTme:o CAMPos : - Não era capaz de dizer 
rsto. · · 

O Sn:; Du.s VIEIIL\. : :-- Não ouvi, foi-me tr~smit-
tido; e neste caso não proseguirei. . ' . 

Fallando á' intelligencia " não ás. paixões, fallando 
ao bom senso. e niio ás preoccupações, Sr.' presidente, 
é que poderemos conseguir nesta casa e n(l paiz~ o trium·• 
pho completo e duradouro das. idéas que pleiteamos. 

O Sn. li:IARTINiio CuiPOS dá um aparte. 
O SR. DIAs VIEni.A : - Quando ouçÇJ o nobre «l,epu

tado fallar. em defeitos do projecto, fico logo preve
nido, porque elle teye a franqueza de nos declarar que, 
inimigo da reforma em discussão, apraZião·lhe as dis
posições, que a tornassem impopular, pessima. Assim, 
as n;redidas pelo nobre deputado preconisadas neste 
assumpto, confesso, se me figurão logo no espírito 
como outros. tantos laços armados á credulidade dos 
que pelo projécto pugnão, e vice-versa as que deprimi e 
acoima de menos acertadas e proveitosas. 

O SR. l'rlAnTINHO CAnrpos:-Veja com que espírito de 
parcialidade procede ! · 

O SR. DIAs VIEIRA:-0 nobre deputado é que é o 
culpado desta desconfiança da minha parte. · 

Vamos ao objecto principal. 
A commissão propôz a supressão do§ 4' do projecto, 

porque a condição que ahi se exige do terço dos· votos 
apurados nos collegios de todo o districto para poderem 
ser os. candidatos proclamados deputados não sé con
cilia bem com o alargamento dos districtos actuaes I!em 
com a necessidade· da creação de collegios em todas as 
eidades e víllas do Imperio que derem mais d~·vinte 
eleitores, reclamada pelas circumstancias excepci:onaes 
do nosso paiz. . · 

A verificação do terço, por outro lado, tornar-se-hia, 
como é facil de prever, uma orige!Jl fecunda de abusos 
na eleição, ao passo que o crescido · n11mero de collegios. 
em cada districto eleitoral corrige em grande parte ao 
menos os inconvenientes a receiar do principio da 
maioria relativa. 

A commissão, quanto a incompatibilidades, entendeu 
conveniente não alterar as disposições relativas da lei de 
1855; e se na emenda que offereceu comprehende os 
juizes dos orphãos, e os substitutos destes e dos funcc 
cionarios mensionailos na lei de 1855, quando em exerci" 
cio, é por interpretação. 

O S!l. 1\'fARTINHO CAnrPos:- E os promotores não achíl 
V. Ex. que têm mais acção que os juizes de orphãos ! 

O SR. DIAS VIEIRA :-Não, senhor. 
As incompatibilidades constituem assumpto muito 

difficil, variado na sua applicação e de summa gravi
dade nos paizes novos, ilOmo o nosso, onde as illustra
ções não abundão ainda em todas as classes. 

O Sn. MARTINHO CAliiPOs :-Não apoiado. 
O SR. DIAs VIEIRA :-A commissão, por isso, jul

gou acertado limitar-se ás. incompatibilidades já de
cretadas na lei de l855,.e bem aceitas pelo paiz; .tanto 
mais quanto cumpria-lhe não complicar a discussão, 
e retardar a passagAm da reforma que nos occupa. 

Admira que o nobre depntado, que me honra com os 
seus apartes, liberal como se preza de ser, tenha tanta 
affeição ás incompa~ibilidades taes quaes forão admit
tidas entre nós, importando nada menos que uma offen
sa ao direito. de elegibilidade do funccionario no dis~ 
tricto eleitoral onde exerce juris:l.iccão. Isto só o devia 
levar a abandonar a opinião que tem • 

O Sn. MARTINHO CAMPos : -'- Não estou tão longe de 
prescindir das incompatibilidades; se me garante a ver
dade, a sinceridade da eleição, dou de barat.o todas as 
incompatibilidades. Renuncie V. Ex. a tutela do go
verno em eleição; reconheça que é negocio todo popular. 

O Sa. DIAs VIEIRA: -Assim o entende o nobre de
putado; mas eu penso diversamenté, e como provavel
mente não poderemos chegar a um accôrdo, .força é que 
aguat·demos a decisão de quem póde decidh· a questão. 

O Sn. 1\iAaTINHO C.HIPOS: -E' o numero. 

O SR. DIAs VIEIRA:- .... é a maioria ... 
· O Sa. MARTINHO CAMPOs: -Infelizmente assim é. 

O Sa. DIAS VIEIRA: -Em toda a parte são as maio· 
rias que governão. · 
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. M11s · voltando.·· ás incompatibilidades--'se estas. ~ão 
ifupedlssem a eleição, se ~ão r~stringi?~em as cond1ço~s 
de -elegibilidade .do ftmccwn~Jo · pubhco,. n;as· só obri
gassem a opção depois de venficada a ele1çao, como na 
Belgica, convenho que houvesse. entre nós quem de~e
jssse dar-lhes todo o desenvolvimento; porém acmto 
0 systema francez, c.omo foi, pela nossa lei de 19 de 
Setembro de 1855; niio sei como, sem escrnpul~s de 
inconstitucionalidade pelo menos, se pôde •pugnar por 
àccrescimo ·de incompatibilidades! · 
·O Sn. MARTINBO CAMPos:-· Quanto aospromotores 

publicos, era de uma. conveniencia extraordinaria. 

O. Sa. DIAS VíEIRA: - Ó nobre deputado q~e me 
preéedeu na tribuna·;-fallando em ·favor do proJect_?, 
p ·ag}stralmente demonstrou que os promotores nao 
Julgao ... : 

O Sn. MARTINno CAMPOS: - Accusão. 
O Sn. DIAs VIEIRA:-· E que tem que accusem? Elles 

não estão na categoria dos empregados desi.,.nados na 
léi de 1855. Aceitas as incompatibilidades me'ticionadas 
nesta lei ·a commissão tinha necessidade não só de 
a)Jlplia-l~s aos supplentes d?s funccionarios. ~ que a 
mesma lei se referw, que est1ve3sem em exercww den
tN dos quatro mezes anteriores á eleição. secundaria, e 
que por consequencia durante ess~ te~po exercem 
tanta. jurisdicção quanta os propnetanos, co:no ~e 
estabeleeer um prazo dentro . do qual o funcmonano 
effecti'vo, tenolo perdido o lugar ·por demissão ou outra 
qualquer eircumstancia, continuaria ainda inhibido de 
ser eleito. Tomou a basf' da legislação franceza; são 
seis mezes.á regra geral, tempo, na minha?pi~ião, sufli
cientissimo. Esta fixação de tempo era md1spensavel 
para acautelar abusos. da parte do f~nccionario, na ~s
perança de lhe aproveitarem na ele1çao futura pelo dJs--
trícto ,da sua jurisdicção. _ 

A .este prazo fixa~o ~e fez ~ma ~x_cepçao! tendo ~m 
consideração a prox1m1dade da.ele1çao, e amda a cJr
cumstancia de que as incompabilibadades de muitos dos 
funccionarios de que trata a lei de 1855, augmentando 
com o alar.,.amento dos .círculos, cumpria não sorpr~n
dê~los, razão .que tambem milita para os casos de dis
solução da camara. 

O Sn. MAnTINHO CAMPOS:-- E' mesmo uma lei ca
suística l 

O Sn. DIAS VIEIRA : -Não é casuística. O nobre 
deputado sabe perfeitamente que os substitutos dos em
pre<>'ados, cuja incompatibilidade foi decretada pela lei 
de .l855, são pelo projecto declarados incompatíveis, 
tendo estado em,exercicio dos respectivos cargosdentw 
dos quatro mezes anteriores á eleição secundaria. Tem 
pois direito de serem eleitos nos seus districtos, não se 
verificando esta circumstancia. Os casos de dissolução 
de cam!lra, imprevistos como são, não os podia tambem 
sorprender e privar de um direito que lhe é garantido por 
lei.? . . · . 

Pondero á camara que depois de elaboradas e offere
cidas as emendas da commissão, um nobre deputado 
p:la provinc~a de Mato-Gro~so me expoz alguma~ con
Siderações d1gnas de attençao sobre duas freguez1as da 
sua-provinda, distantes entre si mais de cem leguas, e 
que'dão sómeute um eleit0r, apezar do progresso que 
tem tido a sua população de 1842 para cá. 

Não é justo que para .ellas regule a limitação consig
l)ada no projecto para o augmento dos eleitores, tanto 
mais quanto . esse limite importa-lhes a privação do 
direito de votar, porque os seus eleitores não chegão 
para constituir collegio, e é immensa a distancia que 
os separa. 

Eu, pois, dando o devido apreço ás circumst~tncias 
excepcionaes em que se achão, não duvidaria propôr 
uma medida especial para taes fr_eguezias, em ordem a 
não ficarem subordinadas ao augmento só . de metade 
mais do numero de seus eleitores, perlhittindo-lhes o 
clarein estes na conformidade do minim<> da qualifica-
ção dcs annos indicados no projecto. , 

Ia-me esquecendo ela emenda relativa ao adiamento'da 
eleição pxoxima, para a ultima dominga de Dezembro 
do corrente anuo. ()om esta providencia haverá tempo 
sufliciente para que a nova eleição se faça de confor-

midade com. o projecto que l!e ·discute, se por ventma 
fõr reduzida a, lei do paiz. . 
. Tenho·, pois , justificado as alterações propostas ao 

projecto em 3' discussão ; e se não fui mais explicito; 
é pelo motivo que alleguei , quando comecei a fa1lar, o 
de achar-me incommodado. (Muito bem, muita bem.) 

O Sro Teixeira Soares z -'--Sr. presidente, os 
illustrados oradores que me precedêrão, uns impugnando 
q .projecto em discussão, e outros sustentando- o, são 
de tüo alta intelligencia,.que summamente me àcanhão 
lio vir occupar a tribuna para manifestar o meu voto. 
Mas como de entre tantos e tão brilhantes discursos eu 
ainda visei um lado por onde o projecto póde ser.con
siderad.o, neste proposito animo-me a pedir-vos, sepho
i:es, alguns momentos de 11tteução . 
. Sr. presidente, eu não posso) votar pelo projecto por 

d.uas razões capitaes : a primeira, é porque C!Jnsidero 
que fere de frente a constituição ; a segunda, porque é 
imp1·olicuo quanto ao fim a que se destina. 

E' inconstitucional o projecto, porque o districto que 
a constituição reconhece para a nomeação de represen
tantes é o ele província. E tanto é assim, que a eleiçªo de 
senadores ainda hoje é feita segundo esse systema. 

O que acabo de expô r tem assento não só no art. 40, 
pomo tamb~m nos arts. 43 e 90 da constitui~ão do 
!mperio. · 
c Assim, pois, iirmàdo que é principio c0nstitucional 
que do districto de província é que devem sahir as re
presentações geral e provincial, muito me admit·ei de 
ouvir o nobre deputado por Pernambuco, que ha pouco 
fallou, sustentar no começo do seu ·discurso esse princi
pio, e logo depois seguir e abraçn· outl·o, isto é, defen
dendo o projecto. 

Maravilh0n-me, senhores, que o nobre deputado, ha
vendo a<lmittido que a constituição reconhece sómente 
·como districtos para a eleição dos representanes da 
nação, os de provinda, concluisse d!!-hi que. na collisão 
preferia votar pelo projecto, que faz de tres circulos 
um só ..... 

· Senhores, o que diz a contituição no art. 4a ?. 
Diz : < As eleições serito feitas pela mesma maneira 

que as dos deputados, mas em listas-tríplices, sobre as 
quaes o imperador escolherá o terço na totalidade da 
lista. » 

O qu~ diz o art. 90?-Que a eleição de deputados e 
senadores para a assembléa geral, e dos membros dos 
conselhos geraes das províncias, serãoc fe_itas~ por e lei
ç~es directas, elegendo a mass(L dos cidadãos activos em 
assembléas parochiaes os eleitores de província, e estes 
os represent,antes da nação e·provincia. c 

O que temos agora, senhores? Eleitores de distl'icto, 
partes diminutas de província.· 

Um Sa. DEPuTADo : - Já o erüo de parochia, que 6 
menos. 

O Sa. TEIXEIRA SOARES:-Mas a constituição reco~ 
nhece sómente votantes de parochias e eleitores de pro
víncias. 

Nem sirva âe argumento, senhores, o existir a lei 
de 1855; porque contra ella tenho de apresf.ntar o· que 
dispõe os arts. 90 e 96 da mesma <!Onstituição, isto é, 
que as provincias são os verdadeiros districtos elei
toraes, dos quaes devem sahir as representaçães. ·Por-. 
tanto, devemos revogar a lei de 1855 como inconstic· 
tucioual, e voltar ao systema estabelecido em 1846. 

Dir-se-ha que esse systema deu lugar á formação de 
cm;naras unanimes. Reconheço que isto é verdade, e 
tenho por mim a experiencia; mas nu o é. da lei de 1846 
que provierão as camaras unanimes. A lei não póde por 
si produzir crimes ou abusos; o que os produz é a inter· 
ferencia indebita do governo, dos seus agentes, do exe-. 
cutor della. 1 

Quereis um correcti v o a isso ? Reformai a lei de 3 de 
Dezembro e a da guàrda nacional, e prohibi ao governo 
que .intervenha nas eleições. · 

Quereis um bom systema eleitoral? Façamo-lh'o 
completo,- com muita reilexã0, e não de afogadilho, 
porque amanhãa reconheceremos a precipitação dos 
nossos actos. 

O§ lo do projecto fere rlefrente o art. 97da con
stituição: é por esta razão que n1e· oppo11ho g semelh~nte 
lJaragrapho. 
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O art. 97 dispõe o seguinte : · 
« Uma lei regulamentar· marcará o modo pratico das. 

eleições, e o numero dos deputados relativamente á po
pulação do Imperio. > · , 

O que quiz a constituição ou o legislador nesse arti·· 
go? Quiz que nós prévimuente bnscassemos o conheci
mento ela popu1ação das províncias, e que, tomando esta 
base, sobre ella marcassemos o. numero dos deputa
dos. Como quer a commissão espécial alterar este artigo 
constitucion.al, incluindo no ~ 1" do art. l" <lo proj6cto 
em discussão o augmento de deputados para certas 
províncias que actualmente dão só um·?! 

Já temos a es tatistica, o censo ácerca ' da população 
dessas. províncias? Não fere isto a esse preceito. consti
tuelonat, c Ines1no a uma lei que servio ele base ao nu
mero actual dos deputados? Não é injustiça que se 
:augmente o numero de deputaelos para essas províncias 
que estão ainde, com a mesma população, ou que, se es
tão com maior, tambem é de suppor-se que igual aug
mento se tenha daelo em relaçfto ás outras ? 

Se se reconhece, Sr. presidente, que é necessario 
augmentar o numero dos deputados, entüo calculemos 
primeiro a população >1.dual elas provindas, e, segundo 
ella, augmentemos então as deputações para todas ; 
<J contrario disto, Sr. presidente, é ferir o art. 97 da 
constituição. 

Nem se diga que é para assim dar mais garmltia e 
mais importancia ás províncias que ttctualmente dão 
um só eleputado. Esta importaneia, senhores, não está 
11a constituiçfto; e nós não podemos fazer·consa algu
ma em opposição a esse art. 97, sem que primeiro o re
voguemos. 

E' tambem inconstituCionol o projecto, porque nãó 
encerq em si o modo pratico recommendado no mesmoJ 
:art. 97 da eonstituição. Deixa a commissão ao gover·· 
no . a faculdelde de regular o modo pratico que a nós 
compete aqui decretar. 

Quaes serão, senhores, as consequencias que poderão 
provir da accumulacão de duas funcções differentes em 
um só poder·? Emq~anto houver boa fé, emqurulto fcr
mos levados pelo elescuido, poderemos dizer :-o governo 
é se.mpre dotado da melhor vontade e ela melhor inten
ção-; nias quem no-lo assegura? Então são superfluas 
as providencias que a constituição a cada momento 
consigna? Assim, nunca serei governista, se governista 
importar postergação elos preceitos constitucionaes. 
(A JlO·iados.) 

Se me quizerem governista, hão de respeitar muito e 
muito os principias consagrados na constituição (muito 
bem); porque, senhores, nào só como cidaclrw, e mais 
ainda 1,a attitucle ele deputado, eu sou obrigado a en
viclm· ta dos os esforços para que se n1ío rasgue· artigo 
a}o-um ela constituição que jurámos. (Apoiados.) 

Não tenho p:wtielo; a minha seita, o posto que oc
cupo e qne clesejo oecnpar scrüpre é o ele opposicionista 
conStitucional: se algun1 dos actuaes partidos hastêa 
esta bandeira, eu me ali:Jt:wei nelle, e a elle pertencerei. 

Quem ler, Sl". presidente, o § 6" elo projeeto em elis
cussiTo, 1~ão deix~1.rá ele reconhecer que ·ao· governo se dá 
um grande arbítrio; porque, qual a providencia que se· 
estipulou,paraque se veriiiquc e1ue ha teTç:o, ele que falla 
esse artigo? No sentido inverso 7 se acontecer que se dê 
o terço na votP,ção, que JWOviclencias tomou a com-
lnissão'? , 

O SR. DANTAS:- Já h a um substitutivo apresen
tado pela mesma commissão a este p amgrapho fazendo 
prevalecer a n1aioria reltttiva. 

O Sa. TEIXEIRA SoARES: - Affirma o meu illustre 
amigo que apresentotl-se um substitutivo consagrando 
o principio pratico ela maioria relativa; isto mais me 
convence ele que a' commiss[Lo, na redaeção do projecto, 
mesmo qmmdo o apresentou, não buscou, como era elo 
seu dever, estudar a materia, que não é excedente ás 
:forças ele tão illustrados membros. Impressionárão-se 
elles deste principio.- Esta reforma é necessaria, tra-· 
temos de a fazer passar; depositamos confiança no go
verno, elle não fará e ousa alguma que seja a detrimento 
elos povos e dos direitos dos eidaclãos!! - Mas isto 
não eleve fazer aquelle que não póde prestar semelhante 
confiança ao governo; não deve fazer aquelle que eleve 
respeitar as doutrinas eonstitucionaes. 

Aincla mais, Sr. presidente, opponho-me ao projecto, 
porque tnmbem no seu art. 3' eu vejo que, ou,se tenta 
invaelir attribuições elo poder executivo, ou quer-se com 
a sua ·disposição oeeultar algum pensamento, com o 

·qual possa afinal cohonestar o governo· os seus actos no 
complemente; dessa reforma!... , 

Este art. 3" do projecto diz o seguinte: . 
~ O governo expedirá os necessaribs regulamentos 

para a boa execução ela presente lei. > 
Pois, se esses regulamenths de que trata o r.rtigo sfio 

, aquelles que estão descriptos e indicados no i§ 12 Jo 
art. 102 da constituição, é desnecessario,é ocioso quo 
se estabeleça uma semelhante disposição no projecto. 

O Sa. DANTAS: -E' porque está nos estylos. 
O Sa. TEIXEIRA SoARES : - Não admitto ·semelhante 

estylo, que não póde servir senão para afinal o governo 
dizer-nos -Vós abdicastes o dever que vos impõe Oll 

vos impunha o art. 97 da constituição; conseguinte
mente compete-me agora estabelecer o mod.o pratico de 
que não vos occupastes quando decretastes a reforma 
eleitoral.- Penso pois, Sr. presidente, que se deve sup
primir este artigo, mesmo para que não ciffenclamos o 
melindre ou susceptibilid.acle do poder executivo. 

Senhores, se bem que não tenhão estade> em discussão 
os artigos additivos já rejeitados pela camara, todavia 
os oradores que me preeedêrão tratári'to delles; e isto 
dá-me occasião a que eu tambem possa occupar-me por 
momentos da ma teria de taes artigos. 

Sr. presidente, as incompatibilidades directas são 
reconhecidas e ad.mittidas pela constituição ? Sem du
vida hão ele responder-me que não. Ora, se a eonsti" 
tuição repelle as incompatibilidades; se ella admitte 
que qualquer cidadão que tenha as eondiyões apontadas 
em seus artigos é elegível, e dentro de cada <listricto 
eleitoral, então a commissão que apresentou o projecto 
reconheceu, e não reconheceu ao mesmo tempo, quiz e 
não quiz acabar com taes incompatibilidades. 

Quiz acabar com as Í11compatibilidades, porque pro
duzia argumentos contra as novas medidas que se aprc-· 
sentárão nesta casa alargando . o circulo dellas ; então 
para ser conseqnente a commissão devia ter· pedido a 
revogação do ~ 20 da lei de 1855, por isso que as 
incompatibiliclacles são rcpellidas pela constituição. 

O Sn. DuARTÉBaANnÃo:- E V. Ex. nãovotoupor 
algumas o ú. nã9 as pro poz ? · 

O Sa. 1imxEIRA SoAREs: -Senhores, eu busquei con-' 
ciliar a constituição por outra fórma, nunca ferindo-a. 
Note V. Ex. que ha pouco se acabou ele reprovar uma 
emenda minha concebida no sentido de que todos os c;. 
daclãos brazileiros fossem elegíveis, em cada districto 
eleitoral, para deputados e membros das assemlJlúns 
provinciaes ; porém que durante o seu mandato 11ilo 
poderii'o receber vantagens pecuniárias ou honorilir-aB 
do governo , porque a constituição reconhece mesmo 
que é bem possível dar-se sugestão na eamara dos de
putados, por exemplo, quando iiispõe que a ,çaman 
votará não estando presen~es os ministros. 

O Sa. SrLVINO CAVALCANTI:- Quando não forem 
deputados; sendo, assistem á votação e dão o seu voto, 
e então poderião exercer a mesma pressão. 

O Sa. TEIXEIRA ECoARES : -Não suppõe isso o art. M 
d.a constituição, c:mcebido nestes tennos? 

< Os ministros podem assistir e discutir a proposta 
clopois elo relatorio da commissão; mas não poderiio 
votar, nem estarão presentes á votação, salvo se forem 
senadores ou eleputados. > 

Logo, se não forem senadores ou deputados não 
elevem votar, retirão- se ela sala na occasião da votacão. 
E por que? Não vê o nobre deputado que é por se su11·· 
pôr coacção ? ' 

O Sa, Dli!..RTE BRANDÃO dá um aparte. 
O SR. TEil'EIRA SoARES:- Lembro ao.nobre deputa

do que quem usa do seu direito não offende a terceiro. 
Pergunto: a entrada elos ministros aqui dependerá apenas 
elo desejo de mn unico membro cloo casa~ Não se lhes 
permitte essa entrada - quando julgão elles conve·· 
niente-aincla mesmo não sendo membros della? 

Apresentei, como disse, uma emenda· concebida nus 
termos que repeti. 
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O. SR. DuARTE BRANDÃo.:- E. onde está na const;i.- . 
luiçiio a prohibiçao do deputailo rece.ber css.as vantagens .' 
pccuniarias .ow honorjíicas dp govem,o. · 

O SR. TErxEmÁ SoARES: --'- .O ·nobre deputado não vê 
que é isso ·neoessario e ·a bem . do desempenho de sua 
inissúo? Seilhores,, 6 project0 quer arredar o juiz de c1i ·· 
rcito e o juiz municipal da eleição por seus cil·culos 
C[Ue hoje :fiei: o alargados; entretanto que ,se pócle re8pon
•ler que o jniz de direito, por exemplo, só pôde ter in
Jiuenciú n'a sua comarca;porque os seus comarcan3 são 
us unicos que lhe pode!~ prestar obecliencia, e e.; tão ele
pendentes delle; pór isso com o lat·gámeúto não ha razão 
para os tornar inelegi veis ou incompatíveis. 

Nem era preciso, como disse, senhores, que, alargan- . 
oJo .. se os círculos, reunindo-se do~1s ou tres dos actuaes 
pnra formarem um só, se ·viesse a est abele.cer incompati
bi lidades, sobretudo relativamente aos magistrados ; 
pot·que os juizesde direito jámais podem ter mando .al
gttm além da sua comarca, e entretanto tres circulas 
nctuaes hflo de compôr-se de xr.uitas dellas; e em um 

· districto dessa ordem, qual a sugestão, qual a coacção 
que podem exercer? O contrario disso· poder-se~hia dar 
com os circulas actuaes de pouco mais de uma comarca, 
c não com esse alargamento. 

Portanto, eu entendo que a emenda que apresentei 
c que foi rejeitada; não feria de frente a constituição, 
como fere a disposição do ~ 20 da. lei de 1855 que foi 
ampliado no projecto. 

Sr. presidente, aqueDes que o defendêrão, entre outros 
argumentos apresentárão o da preponderancia que póde 
ter o candidato sobre os mandões elo campanario. Eu 
perguntarei aos nobres deputados-Donde colhestes esta 
experiencia?-Se me fosse licito pergunta\' ás deputações 
que representiio todas as nossas províncias dcsd3 o 
Pará até o Rio-Grande se reconhecião que se clerão 
esses abusos, que se deu essa preponderancia , se
ria por certo vergonhoso que respondessem que na 
verdade em pregárfto taes meios, 'linda mesmo que . os 
houvessem empregado; .era e<tll. a unica experíencia que 
podia i\SSelar o facto all,egado, mas niio provado aqui 
pelos sustentado.res do projecto·; ma~ isso, senhores,. re
baixava o deputado que. é. filho , oriundo de um circulo, 
e foi por esta razão que muito a proposito disse o nobre 
deputado pqr Cabo-Frio, - que esta reforma era o mais 
ptmgente epigramma, a maior ironia á c amara actual; 
porque só podemos ter de nós mesmos a experiencia, 
pois que nenhuma outra camara geral se ·produzia pór 
este systema. De minha parte, senhores, . eu lavo as 
mãos; não tenho em mim tal experiencia.; .. 

Sr. presidente, eu entendi dever pedir a palavra, en:fa~ 
dando sem duvida a casa durante o tempo em que estou 
occupando a tribuna (na: o apoiados), unicamente porque, 
t~ndo· se pedido a vota_ção · nominal sobre .niateria ele 
tanta importancia, a camara entendeu que · devia re·· 
jcitar este requerimento. Se ellé houvesse passado, eu 
teria significado o meu voto, e o paiz saberia que havia 
sido contra semelhante projecto. Mas a camara en- · 
tendeu que devia rejeita-lo, e esta rejeição importa o 
mesmo que ella dissesse que não julga a materia do 
J>rojecto de grande importancia ; por esse motivo pois 
tive de pedir a palavra. 

Sr. pre~idente, é improficuo porque , . querendo- se 
evitar a luta de braço a braço, de corpo a corpo, vem 
clnr oecasião ás-actas em branco, ãs fraudes já sabidas; 
qual foi o correcti~o ·que apresentou a commissão aos 
abusos? Porque f!ãO se determinou q)le, lavradas as ac .. 
tns,immediatamente devião ser ellas r~gistradas no livro 
de notas, expedidas immediatamente - em prazo 
marcado?! 

U;u Su. DEPUTADo : -Isto já está na lei·de 1855. 

O Su. TEIXEIRA SoARES : -Mas 9 mecanismo que 
se vai dar actualmente ao processo da eleição é ·dif
ferente. 

U11 Sn. DEPUTADO:- Não, senhor, subsistem as 
mesmas disposições apenas com as alterações· feitas. 

O SR. TEIXEIRA SoAnEs : -Mas qual e~a o processo 
de outr'ora? Não se póde dentro do tempo mesmo mar
cado na lei de 1855 fazer combín'atas de modo que Sjl le
vem actas em branco, ou sej ão ellas falsificadas ? 

UM Sn. D~PUTADO dá ainda um aparte. 
O Sn. TEIXEIRA SoAnEs: ~ ·M;as ahi.nüo. se · remedeia 

isto; porque·s .abernos. que . substituímos. o. ptocess.o da 
eleiç.ã9 do circulo _ele um pelo .p:rocesso. da ·cleiçiio .de . 
tres Circulas for.mando um. Assnn, . pots,. os . eleitores 
hiio de votár nos seus collegios quando o sett .numero 
fôr maior de .vinte; •mas a remessa.d11s actas da .. ~leiyão 

.em que tempo deve ser feita?... . ' . 
Uru Sn. DEPUTADO: ~O tempo é marcado n a .Jci. de. 

1855. . \ 
O Sn. TETxEm.~ ·SoAnEs·:- Não marcou esse tempo, 

porque -immeuiatamente- é palavra vaga. . 
Demais, senhores, priva .. ze com o projecto a inter 

venção, a tiscalisação dnquelles eleitores que ·não forem 
os da cabeç11 · do .dístri<:to ... -

Unr Sit . DEPUTADO: - Sobre'isto h a uma eme!lda. 
O Sn. TEIXEIRA SoAnEs: - Já pas~ou,- ·ou já foi 

apoiad:>? ·. 

O MEs:uo Sn. DEPUTADO,: ~ ,Está apoiada. 
O Su. TIIXElnA SoAnEsi· ·- Farão tnntas as apre .. 

sentadas, que não tenho conhecimento de todas ! .Mas 
essa emenda aind11 mais me faz persuadir qnc ' a com
missão.não fci accuradaem estudar a questão , 'e -talvez 
pela derr,asiada confianÇa ·que presta ao governo se 'fur
tasse a esse trabalho, deixando tudo correr á discrição 
del!e! !.... · · 

O Su. MARTINBO CAlliPOS :-Apoiado; l'astava o~ 1", 
que é o que se queria : nelle é que está a salvação. · 

O SI<. TExEmA SoARES .-Vou concluir, Sr. presiden
te ; mas antes de finalisar, permittir- me-ha V. Ex. que 
eu dê uma·resposta a certas pergun.tas feitas pelo. no-·· 
bre ministro do imperio •. . 

Perguntou ·S . . Ex.-Quaes . são vossas vistas, vossos 
meios, vossos princípios quan(lo ·dirigirdes ·o poder; 
quando constituídos em inaioria, quaes as vossa~ aspi 
rações?-'Nossas vistas, respondo, são fiscnlisar os netos 
do governo, e ·analysa-lo:S qna\1dó o systema da rolha 
nos permittir que o façamos ; . os nossos meios são a con
stancia e coherencia; GS nossos principias -- são os da 
constituiçiio;-o bem do paiz nossas aspirações. · 

Tenho concluído; e peço desculpa á camara por tet' 
abusado de sua attenção .. · (M:uito bem.) . 

(O orado•· é camprimentado por seus amigos.) 

A discussãp fica adiada pela hora. 
Dada a ordem do diâ, . levanta-se ·a sessão ás . tras 

horas e meia da tarde. 

Sessão em f 7 .de: Julho• ·., ' 

PRESIDENCIA DO SR. CONDE DE BAEPENDY, 

SuDIM,\nTo.- Expediente.-Ordem do dia •. - Rc(o•·ma 
cleit.oml. Adopção.- Negocios eleit01·aes, - O•·çamento · 
d<~, just·iça. Discursos dos Srs. Baptista Monteiro' e la' ' · 
guadbc. 

A's onze horas .da manhãa, feita a chamada, nchão- 
se·presentes· os Srs. conde de Baependy, Pereirai Pinto, ' 
Candido Mendes, Salles, Gm1çalves da Silva, Casimiro. 
Madureira, Duarte Brandão, Lamego, Cruz Machado, 
Paula Fonseca, ·silva Miranda, La.ndulpho, Manoel 
Fernandes, .Barros Pimentel, Sá e Albuquerque, barão 
do Bom-Jardim, Rocha Franco,. Villela Tavares, Ta
vares de Mello, Monteiro de Burros, 0 .yrillo, Teixeiru 
Soares, Ferreira de Aguiar, Dias Vieira, Serra Carneiro, 
Machado, Brôtas, Dantas, Fausto de Aguiar, Chagas 
de Andrade, Almeida Pereira, Cerque\ra Leite, Franco 
ele Almeida, Peixoto de Azevedo, barão de Maman-. 
guape, Sergio .de Macedo, João Paulo, Araujo ' Jorge, 
Souza Leão, Garcia de Almeida, F. Octaviano, Paes 
Barreto, visconde- ele Camaragibe, Viriato, Henriques de 
Almeida, Jaguaribe, CUD.ha Figueiredo, Fernandes da 
Çnnha, Nebias, Mendes da Costa, Francisco Campo<, 

'Abelardo de Brito, Pinto i!e Mendonça ; August(} 
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Chaves, Xavier da Rocha, ~araiva, Paranhos, Cunha 
Mattos e barão dePorto-Alegre. 

Comparecendo depois o~r. Alcantara Machado,Bran
dão,Martinho Campos, Bello, Torres-Homem,CostaMo
reira, Pacheco, Pereira Franco, Costa Pinto, Coelho de 
Castro, 'Pinto de Campos, Teixeira Junior, Belfort, 
Lima e Silva, Luiz Carlos, Jacint:ko de Mendonça e Rego 
Barros, abre-se a se;;são ás onze horas e meia. 

Comparecem depois de aberta a sessão o~ Srs. Paula 
Santos, Paranaguá, Silvino Cavalcanti, Delphino de 
Almeida, Araujo Lima, Bezerra Cavalcanti, Pederneiras, 
Paulino de Souza, Diogo Velhq, $ampaio Vianna, Au
gusto de Oliveira, 'Augt;~sto Corrêa, Moura Costa, Hen
riques, Baptista Monteiro, Toscano Barreto, Tobias 
Leite, Calheir'ls, barão de Mauá, Pedreh'a, Pedro Monií:, 
Paiva, Gomes de Souza e Fernandes da Cunha. 

Falta com participação o Sr. Athayde. 
E' lida e approvada a acta da antecedente. 
O SR. 1 o SECRETEmo, por uni co expediente, dá conta 

ile um oflicio do ministerio do imperio, remettendo por 
copia o oflicio do director interino da faculdade de di .. 
rei to do Recife, de 27 de Junho ultimo, e respectivas 
informações ácerca da pretenção dos estudantes Manoel 
de Souza Rolin e Alencar, Antonio Borges .da Fonseca 
Junior, Joaquim José Ferreira da Rocha Junior e Luiz 
da Silva. Gusmão.-A quem ·fez a requisição. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

REFORMA ELEITORAL. 

Continúa a 3' discussão do projecto que altera di
versas disposições da lei n. 387 de 19 de Agosto de 
1846, e decreto n. 842 de 19 de Setembro de 1855. 

Vêm á mesa, são lidas e apoiadas, as seguintjls emen
das: 

< A limitação de que trata o ~ 8" nüo comprehen
derá as parochias de Sant'Anna da Parnahyba e de 
S. Luiz de Villa-Maria da. provincitt de Mato-Grosso. 
..::...Dias Vieira.-Torres-Hoinem.-Saraiva.~Ferr<ira de 
Aguiar.> 

· c Accrescente-se ao art. 1' :-A província de Santa 
Catharina dará tre2 deputados á assembléa gerallegis
lativa.-Lamego Costa.-A. Pereira Pinto. > 

c Aecrescente-se ao art. 1 o : - A província de Goyaz 
dari tres deputados á assembléa geral legislativa.
Cunha Mattos.> 

< A provineia do Ceará dará mais dons deputados.
Araujo Lima. > 

< O numero de deputados das províncias de Pernam
buco, Bahia e Rio de Janeiro fica elevado a 16, poden
,do haver nellas um districto ole quatro deputados. A 
província de ~; Paul<! daü 12 deputados, a de Minas
Geraes 24, a do Pará 5 e a de Goyaz 4. O numero dos 
membros das assembléas provinciaes, nas províncias 
cujo numero de deputados é augmentado,. será. alterado 
afi.m de que os districtos eleitoraes possão dar o nu
mero de membros corre,pondente ao dos deputados· que 
elegerem.-Cruz Machado.> 

< No ~ 13 das emendas da commissão accrescente-se : 
-Os promotoreE publicas- antes das palavras-juizes 
de orphãos.-.llfartinho Campos. > ···• · · . 

O ~R. DIAS VIEIRA:- Tendo-se ap,~~~entado ao pro
jecto muitas emendas relativas a 1\~gmento de depu" 
tações para quasi todas as provinciti$,· peço licença para 
mandar {, mesa um requerimentQ'{atim de que todas 
essas emendas sejão remettidas á êommissão para que 
ella formule um projecto em separado que fe discuta 
sem prejuízo da votação do projecto de que tratamos. 

Vem á mesa, é lido, apoiado, e entra em dis,;uKsão, o 
seguinte requerimento: 

< Requeiro que sejão 1·emettidas á commis;;ão as 
emendas offerecidaR em 3' discussão relati'l'as ao aug
mento de deputação de diversas províncias, afim de que 
a mesma eommissão as formule em projecto separado 
sem prejui'zo da discussão presente.-Dias Vieira. • 

O Sr. Fausto de Aguiar:- Sr. presidente,,eu 
não me opporia á idéa de se separarem as e!Uendas t~n
dentes a augmentar o numero dos deputados que dão 
actualmente algumas províncias, se. ne.ssa idéa se não 
incluis se a de serem r~mettidas todas 'essas emendas á 
commissão para formular um projeeto á parte. 

Entendo que á camara está suflicientementehabili
tada para poder apreciar devidamente as razões de jus
tiça e de eonveniencia em que se possão por ventura · 

1 basear essas differentes emendas, e que portanto a com
missão não pói!e prestar mais esclarechnento algum 
do que aquelles que todos os Srs. deputados já têm 
sobre esta materia. (Apoiados). 

Reconheço que algumas razões se podem apresentar 
Jignas de consideração para justificar a idéa da separa
ç;ão das emendas; mas o fim se consegue completamente 
com a medida de serem remettidas ao senado as que fo
rem ·approvadas desannexadas do projecto, e formando 
um projecto e'pecial. O que eu combato, portanto, é uiJi· 
camente a idéa de serem as emenda~ remettidas á com~ 
missão para formular um outro projecto. ! 

Eu disse, Sr. presidente, que julgava completamente 
inutil a· remessa dessas emendas á commissão, porque 
se ha materia sobre a qual cada um de nós tenha já o 
seu juizo formado por estar habilitado· para conhecer 
de todas as razões de justiça e conveniencia, é• certa-
mente esta. (Apoiados.) . 

Qual de nós não está habilitado para saber se tal ou 
tal província está ou não em circumstancias de ter 
au<>mento de deputação? (Apoiados.) 

Eu e mais alguns de meus. nobres collegas ·apresentá· 
mos uma dessas emendas, a que tem por fim elevar a 
cinco o numero dos deputados que dá a província do 
Pará, que tenho a honra de representar. Occupnndo-me 
desta especialmente, pergunto : qual dos. nobres depu
tados não tem o seu juizo formado ácerca das razões 
em que este augJ;Uel!to se basêa? Supponho que todos. 

O SR. FRANco DE ALMEIDA: - Sem duvida, todos. 
O SR. FAUSTo DE AGUIAR'- Quem ignora, pçrexem

plo, que a província do Pará, ou seja considerll.da .em 
relação á sua população, ou debaixo do ponto de. vista 
da immensa extensão do seu territorio, ou finalmente 
em relação ao seu desenvolvimento e importanbia com· 
mercial e á sua riqueza, é de todas a mais desfavoreci-
da quanto á sua representação? , .c•l' 

O Sn. FRANco DE ALMEIDA: -Apoiado. 

O SR. PREsiDENTE : - Peço ao nobre deputado que 
se cinja á mataria do requerimento. 

O SR. FAusTo DE AGUIAR: - Estou mostrando a 
inutilidade da idéa de se remetterem as emendas á com
mi•são previamente, porque tqdos nós estamos habili·· 
tados para formar um juizo seguro áe.erca U<' cada uma 
dessas emendas. . . 

O Sa. PRESIDENTE: -Se o Sr. daputado quizer agora 
provar a justiça da emenda que offereceu relativamente 
á província do Pará, 'bem' vê que isto dará occasião a 
que outros procurem tambem justificar as emendas 
que apresentárão. 

O Sa. :F:'At\sTo DE AGUIAR :-Bem; ·1pretendia apenas 
expôr muito ligeiras considerações a esse respeito, que 
Dc10 tomariâo tempo á camara, e talvez ·produzissem o 
effeito de convencer aos meus illustres collegas da. in
utilidade da idéa contida no réquerimento que combato; 
mas como Y. Ex. uão consente, limito-me ao que tenho 
dito. 

<!I Sr. Ct•uz l\Íacbados -Sr. presidente, qual de 
nós póde votar informadamente sobre1o grande numero 
de emendas que ,se a chão na mesa· angmentando a de
putação de diversas províncias? Se por ventura temos 
conhecimentos obtidos particularmente, e não da dis
cussão relativamente á justiça. do augmento do numero 
de deputação de. uma ou ou trá província, é provavel 
que, havendo uma discussão especial sobre o augmento 
para. outras, oh tenhamos conheeimentos iguaes, e nüo 
façamos injustiç~s relativas . . (Apoiados.) 

A separação, pois, destas emendas para que depois 
de approvadas constituão um projecto especial, não. sa· 
tisfaz á consciencia de todos q"e não possuem conhe
cimentos das províncias que 1devão ter igualmente 
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sugmento de deputaçã~~ Não basta pois simplesmente 
·que se separe o augmento de· deputa?ões; é preciso dís-· , 
· cutir esses !tugmentos, e essa discussão não póde ser 
convenientemente esclárecida senão tratando-sê de um 
projecto especial. (Muitos apoiadof.) ' 

E, senhores, como podemos votar por emendas que 
propoem augmento de deputação para provinciai! cuja re

'lJtesentação actual está na razão de 40 e de 50 ;000 
almas, quando vemos, que a cârte do Rio de Janeiro 
tem um ·deputaao para 12(1),000 almas, a provincia do 
Rio de Janeiro para 94,000, o Par:í e Goyaz para 
100,00~ a Bahia, Pemambuco, Minas e S. Paulv para 
80,000? (Muito" apoiados.) 

Se ha provincias que estão mal representadas, que 
são todas aquellas que não, o estão em relação á . sua 
,população, porque não são os rios nem os desertos que 
dão direitos a ter representantes nesta casa (muitos 
apo·iados) ; são certamente as cinco grandes provincias 
rlo Rio de Janeiro, de Minas, da Bahia, de Pernambucn 
e de S. Paulo, e as do Pará e Goyaz. (J'ffuitos apoiados; 
nãa apoictdos .) As outras. todas têm representaçüo, 
como d1sse, na razão de um deputado para 40 e 50,000 
almas, e alguma para 60,000, 

O SR. BEzERRA CAVALCANTI:- A do ·Rio-Grande do 
No,·te tambem deve ter augmento, porque a repre
sentação que tem não está em proporção com a sua po
pulaçi'ío. 

O SR. CRuz MAcHADO :-'Em verdade, póde n;Jo estar, 
e é por isso que eu quero a discussão especial; já vê o 
nobre· deputauo que terá o meu voto discutindo-se a 
materia. . 

Aqui: tem-se proposto augmentos não pela razfio da 
· população das respectivas províncias, mas porque o nu

mero ue deputados que dão actualmente é muito pe
queno. De sorte que as provineias devem ser igualmente 
representadas só porque são provincias ! ' 

A constituição determina que sejão representadas na 
mzão da população, porque os deputados não são repre·· 
sentantes.dos desertos, dos peixes, dos rios, etc:, e sim 
do povo. (l!Euitos apoiados.) . 

Portanto, Sr. presidente, como me parece que tenho 
merecido, no que acabo de dizer, a adhesão da maior 
parte da camara, e entenda que não se deve gastar 
tempo com a discussão de um requeril)lento, cuja evi
dencia\é intuitiva, proponho pela primeira .vez o encer
l"amento da presente discussão. (Apoiados.) 

O S!l. FRANco DE ALMEIDA: - Esta é boa ! 

· O SR. MENDES DA CosTA (pela ordem): -Sr. presi
. <lente, eu julgo que a ma teria do projecto de reforma 
eleitoral já tem sido· convenientemente delucidada; e 
vendo q11e o tempo,nos vai faltando para a discussão 
dos orçamentos, para que não se diga com razão que 
a camara dos circuloscaracterisou-se em não votar essas 
leis alllluas . de que o povo tanto precisa, e a consti
tuição manda que sefação i!dubitavelrnente, requeiro 
o encerramento da discusssão desse projecto. _ 

O SR. F. OcTAVIANO:- Apoiado, vai isto ás mil ma-· 
ravilhas! ' 

o SR. PRESID,El'ÍTE: - Em occasiüo propria tomarei 
em consideração o requerimento do Sr. deputado. 

"" Posto a votos o-encerramento da discussão do reque
. rimento do Sr. Dias Vieira, éapprovado, e em seguida 
o mesmo requerimento. _ . . 

O· Sn. DIAs V mmA (ptla ordem): - Antes d~ encer
rada a discussüo do proj~jcto, desejo, na qualidade de 
membro da commissão, pedir a V. Ex. que tenha a 
bondade de consultar a camara se consente a retirada 
ila emenda offerecida pela mesma commissão relativa-

' mente á designação dos districtos a que devão pertencer 
as freguezias desmembradas depois de 1856, que julga-
mos desnecessaria. · 

O SR. ]';fARTINHO CAMr·os (pela ordem):- Sr. presi
dente, de. duas uma: ou V. Ex. ha de declarar como 
não vindo o requerimento do honrado deputado pela 
Bahia, ou ha ,]e me fazer o favor de ler a disposição 
do regimento a respeito dos encerramentos. 

Creio que sem discussão vota-se. immediatamente 
sobre taes requerimentos, que não se póde intercalar 

TOMO li 

mais nenhum acto entre a propo~ição do encerramento 
e a sua votaçãn .... 

UM .SR. ~EPUTADO: -Foi aprissado o nobre deputado 
que o propoz. 

. . O SR .. MARTINHO CAMPos: - Se o reqJieiimento do 
encerramento foi fóra de próposito, de lugar, V. Ex. 
exija que elle se proponha de novo. . · .. 

Para meu esclarecimento·, para que minha consciencia 
fique tranquilla, nüo duvide da justiça da decisão de 

. V. Ex., peço a leitura do artigo do regimento sobre en
cerramentos. 

O ,SR. PRESIDENTE : - Vou mandar proceder á lei
tura de:;sa disposição elo regimento, não obstánte já ha
ver declarado ao Sr. deputado Mendes da Costa que em 

. tempo proprio~ tomaria em consideração o seu requeri

. men~o de encerramento da discussão principal. 
O SR. MARTTNHO CAMPOS : - Esse tempo proprio che

gcu. V. Ex. não póde submetter mais nada ao debate. 
sem a votação do requerimento. Ou este passa, ou então 
·ficamos todos com o mesmo direito, 

'o SR. PRESIDENTE:- Tem-se feito isto por diversas 
· vezes, e o Sr. deputado nm1ca reclamou. 

O Sa. -MARTINHO CAMPos:- D'e,pois de proposto o en
cerramento, não me recordo; mas eu submetto-me ao 
que V. Ex. deliberar. 

O SR. PRESlDEj"TE manda ler a seguinte nq.!~;t ao 
art. 161 do regimento: . 

< Em qualquer Çliscuseão, excepto na primeira e ter
ceira dos projectos, p~der-se-ha requerer vocalmente o 
encerramento da discussão. Este requerimento será 
sem debat~ ·.posto a votos, e, sendo approvado pela ça~ 
mara, o presidente declarar:í concluida a discussão. j 

O SR. 111ARTINHO CAMPOS: -E mais nada se declara; 
feita a proposição, vota-se. 

O SR. PRESIDENTE: - Vou primeiramente COJ:lBUltar 
a casa sobre a retirada ã.a emenda da commissão. O Sr. 
deputado Mendes da Costa reproduzirá, se quizer, o. seu 
requerimento verbal para evitar a duvida deter sido feito 
fóra de tempo .. (Apoiados.) . ·. 

Consultada a camara se consente na retirada da emen
da, decide que sim. 

O SR. MENDES D.\_ CosT.~ reitera o pedido de encerra
mento, e a çamara resolv~ affirmativamente. 

Em seguida o Sr. presidente declar-a que vão ser re·· 
mettidas á commissão especial as emendas augmen
tando as deputações de diversas províncias • 

o· SR. BARÃO no BoM-JARDIM (pela órdem): ....,. Eu 
desejava que V. Ex. me esclarecesse se tambem .o~ r 

· do ·projecto • que ma.nda dobrar o numero de- deputados 
das províncias· pequenas deve ser remettido para a com
missão, ou se tem de ser votado agora. Como pas
sou a idéa geral, preciso ser esclarecido para regular o 
meu voto. 

O SR. PRESIDENTE: -O que se remette á commissão 
são as emendas offerecidas na 3' discussão, e não uma 
parte do projecto que já teve e foi approvado em duas 
discussões. · 

Procedendo-se á votação das emendas ao projecto, 
são approvadas as offerecidas pela commissão, e apoia
d!ls na sessão de ho:ritem. 

Todas as mais, um::~s são rejeitadas, e outras julgão
se prejudicadas. 

O t:IR. MARTINHO CAMPOS (pela ordem):- Não . sei, 
Sr. presidente, se ainda será tempo de requerer vota
ção nominal (muitos apoiado8) a respeito dô projecto. O 
a,ssumpto é tão importante, que cada um dos membros 
da camara muito deve gloriar-se de que seja conhecido 
sem a. menor duvida o sentido em que derão os seus 
votos. 

Desejava mais que V. Ex. me explicasse se é oeca
&ião opportunadeseretirar tambem e separar. parafnr
mar projecto especial uma emenda que augmenta depu
tação, e que passou por inadvertencia da maioria, depois 
de terem sido separadas todas as outras emendas.offereD 
cidas para tim analogo. 



VozES' : - 'Não está. no caso das otttra.s •. 
O SR. MAllTlNIIO CAMPOs : - Req~eiro pois a votação 

:ltolhíttat · · · · · 

O req]lerimento é approvado. 
·p:roccde'·se pois á votação· nominal, e por .~a se ve" 

rifica vOt!trem contra 24. deputados, a saber: 
Os· Srs. Franco ,de :Almeida, ·Silva •.Miranda, Jagua-... 

Tibe, ,Silvino Çavalca.nti, ;Eernandes:d~ punha, - ~u -:· 
.!<usto Chaves, SampawVumna, GaSlm!l'o Mrulur~n,a, 
Landulph0, Teixeira Soares, .F. Octaviano, Q\iartmho 
Gaq~p0s, fráncisco Cal!'pos, Rocha __ Franc?, -Alc~ltara 
Machado, Azevedo Pmva, . Cerque<ra· Lett~, Pe1xo~o 
de Azevedo, Delphino de Almeida, Moura Gosta, Pa
checo, ·Gavião Peixoto, Abelardo de Brito .e barão de 
Porto-Alegre ; e a favor 74, sendo os Srs. Sena Car" 
nciro, Augusto Corrêa, Fausto de Aguiar, Beliort, 
.João Paulo, Dias Vieira, Gomes de Souza, Gand~do 
Mendes, Viriato, Snlles, Paral!a,<TUá, Machado, Domm
gues Silva, Gonçalves da Sil~a, Pinto de Mendon2a,, 
Manoel Femandes, Araujo Ltma, ·Duarte Brandao, 
.Bc~erra Cavalcanti, Garcia de Almeida, Toscano Bar .. 
reto, Henriques, Diogo Velho, Henriques de Almeida, 
Augusto de Oliveira, barão de Mamanguape, visconde 
da· Camaragibe, . Ferreira . de Aguiar, "Paes Barreto, 
Cunha Figueiredo, Rego Bàrros, Sá e A1buqnerqüe, 
Villela Tavares, Souza Leão,Pinto de Campos,Branclão, 
Ca.JJ!eiros, Costa Moreira, Araujo J~rge, Tobias L.eite, 
Barf'bs Pimentel, Baptista . Monteiro, Pedro Moniz , 
Pederneiras, barão do Bom-Jardiin, Pereira Franco, 
Dantas, Saraiva, Mendes da Costa, Pereira Pinto, 
Sergio de Macedo, Paranhos, Coelho de Castro, Al-

. · meida Pereira, Pedreira, Paulino de Souza, Lima c 
Silva, . Torres-Homem, Paula Santos, Cruz Machado, 
Paula I<onseca, Luiz Carlos, Tava1·es de Mello, Brêtas, 
Cyrillo, Chagas de Andrade, i\1onteiro de Barros, Cu
nha Mattos, Nebias , Xavier ·aa Rocha, Costa Pinto, 
Lamego, Bello c Jacintho de Mendonça. 

O Sn. PRESIDENTE declara adaptado o projecto, e que 
vai á commissão de redacção. 

V em á mesa, é lido, mas nito-apoiado, o seguinte re
q'uefimento : · 

< Requeiro que a commissão de redaeção redija em 
projecto separado o paragrapho relativo ao augmento 
de deputados das provindas qúe actualmente dão um 
só depntaclo . .:.....!jffartinho Campos.~ · 

NEGOCJOS ELEITORAES. 

Continúa a discussão do parecer da commissão de 
constituição e poderes relativo ás eleições das freguezias 
de Santa Rita da villa do Codó e de Nossa Senhora de 
Nazareth da Treiidella da cidade de Caxias, perten
cente ao 5• distl"Ícêo eleitoral da província do Maranhão, 
julgando-se prejudicado o requerimento de ·adiamento 
por 24 horas proposto pelo Sr. Landulpho na sessão· de 
13 .do c:orrente. · 

O SP,. DANTAS requet· que, apezar de não· se teres
gotado a hora para a primeira parte da or·dem do. dia, 
entre-se desde já na segunda parte. 

Acamara approva esterequerimento. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEll'f DO DIA. 

ORÇAl'lENTO DA JUSTIÇA.. 

Entra em 2' discussão a proposta do orçamento na 
parte relativa. á despeza do ministerio da justiça. 

Acha.-se presente o Sr .. ministro respectivo. 
Lêm-se; são apoiadas, e entrão conjunctamente em 

discussão-, as emendas impressas da commissão. 

O .Sr. Baptista ltlonteiro: - Sr. presidente, 
julgando que me não podia caber a honra de ter hoje 
apalavranesta iliscussãp, e mesmo tendo duvida de 
que tal dis.cussão haje se désse, eu não me havia.con
.:venientemente .preparado com. os apontamentos de que 
necessito para tratar da ma teria de que me vou oc. 
cupar. 

i' 
I 

, . ~ I 

Assim, 'é ;grande .·o embara:ço ~ro:qu!'l . ~c .asho ;:rn.as 
como. me coube .a .pala:vra, ·. e ae:v.a·.en.ce&ar ·.o .. de:l:iate, 
pré0n.o á camara~de que não pretenâo ~:oq~up;llil'-+ne da 
matena do orçamento, nem mesmo,terw,lOno .tratar da 
marcha do ministerio ' da justiça, cujo orçainerito se 
discute. · · · · 

O. Sa. l!'·aANCo.:DJ; ,ALMElDA: ·- : Elntã~ não está na 
o.rdem. 

O Sa. 'BAPTiSTA 'MoNTEIRo:- 'Pretendo sim 'ahamar 
especialmente n, attenção do nobre~inistro . de?sa;repar
tição para alguns factos · que se dao na provmma que 
tenho· a .honra de representar. 

Não· me oecupo, coma disse; d!t mareha geral e da 
apreciação dos actos do mi~isterio da justiça, vorg:Ue o '. 
meu·v'oto, posto que ·symbolico até· agora, tem bastan
temente significado o apoio que presto ao·gabinete, e a 
confians,a ·que tenho em todos e em cada um de seus 

·dignos membros. ·Essa tarefa ficará a cargo dos mem-
bros da honrada opposição. , 

Os factos, p')rém, sobre os quaes tenho de chamar a 
ntten<;ão do nobre minis.tro da justiça são os que voct · 
expôr. ' · 

Ha muitos mezes, senhores, o juiz de direito Alex;1n·· 
dre P-into Lobão, removido de uma das comarcas da 
provincia do .Maranhão ·para uma .das comarcas d:t 
provincia da Bahia, acha-se na província de Sergipe, 
te!ldo já de muito excedido o tempo que a lei lhe con
cede .para entrar no \lxercicio do seu novo cargo. 

O Sa. DANTAS : -Teve motivo justo para as"im pro
ceder. Posso informar ao nobre deputado, primeiramente 
que ·esse digno magistrado não ·~ecebeu a c?pi~ do de: 
ereto de sua remoção, sem o que não podena 1r tomar 
couta. do seu novo Citrgo ; em segnndo lugar, como de
putado_provincial em Hergipe teve de demorar-se alli. A 
mim dirigia-se esse honrado magistrado, e tive de es
crever ao presidente do Maranhão para saber · se para 
alli tinha ido a communicação ; tive resposta do digno 
presiclente do Maranhão declarando que lá não estava, 
o que podia ter acontecido, porque ellc. fôra removido 
do Maranhão.para a Bahia. Esta é a verdade do facto ; e ' 
já se vê que não é culpado esse magistrado .da demoi·a 
das participações officiaes, indispensavCis para que elle 
pudesse as.sumir o exercício na sua nova corriarc~. 

O Sn. BAPTISTA MoNTEIRO: -Não duvido, Si·': presi
dente, nem·posso duvidar da palavra honrada· dcrnobl'e 
deputado ; . não sei mesmo se se poderá provar official
mente que o juiz de direito a quem me refiro esteja na 
província de Sergipt: sem motivo justo, não quererei agora 
apreciar se é exacta a falta de recepção do decreto que: 
o · removeu do Maranhão para a Bahia. 

O · Sa. DANTAS:.._ Se elle não tivesse essa communi
cação, ou copia ~o seu decreto, não podia tomar co;'t& 
da vara. Por mmtas vezes escreveu-me a este r~spetto , 
e pedia-me com instancit.; encarreguei-me disto éncon· 
trando sempre os obstaculos que apontei. 

O Sn. BAPTISTA MoNTEIRO: - O caso é que nem elle 
se acha no Maranhão, d'onde foi removido; nem .existe 
na comarca para onde foi removido. 

O Sa. DANTAS: -E' um digno magistrado; conhece 
seus deveres, e não ha de transgredi" los. 

O Sn. BAPTISTA MoNTEIRO: -Eu peço .ao nobr.e de! 
putado que não· entenda· que eu . tenho em. vista. fazer 

~ agora accusações de torpeza~\ e immoralidades ao seu 
·amigo. · 

'o Sa; DANTAS : -Não tenho a honra de crinhe:Cê-lo 
pessoalmente, e sim de nome, como tim magistrad0 
muito distincto. · 

O Sa. BAPI'IS'I'A MoNTEIRO : - .Só procuro chan:tar a 
attenção do nobre ministro para este facto que eu JUlgo 
prejudicial á administração da ·justiça. Em todq caso, 
senhores, um facto se·dá que o.evc merecer a con~1~era
ç ão do nobre müüstro, e vem a ser que um JUIZ de 
direito removido ha muitos mezcs de um para outro 
lugar não tem ainda recebido o decreto da sua re 
moção. 

A este proposito direi ao 11obre deputado, sem qu: 
neste momentu possa apresentar documen\o algum,m~: . 
cothpromettendo-me a fazê-1o opportunamente, se fo, · 



preci.sa, 3ue,a:~resid,e.Ücla · de ~!l,l'gh~ej,á eil.vlou :(lo~,. 
m~çao' oflimal .. a ElliSBJma;mstr-adD ,.de..sua,romo;llie. 
·o SR . I>.A!N'Í'ÁS:: -Não basta -· ism'; então -O·;Miil:'e 

de:putaçl.o.J;tfío está.J,em ,jnteirado·nalegislaçãill a r~peilto. 
0~ Sn .. B'.rn:risTA< ·MnN'VEmo:- Nio digq . ·a1vnil1lre 

deputarlo que•ballté.; •e ·-sim -qu& o· ma-gistr-ada jii t~ve 
mna-commuuicação official,,e isto .coincide .com o facto, 
que me.permittll:áõ considet!U' irr.egular, de•. con.ti= 
a estar fóra de sua. comarca. . . · 

o Si\. DANns =·- Que culpa tem. elle d~· não .ter re.
cebido a necessaria commuoicaçjio ? 

O. SR. BAPTI6TA MONTEIRO : - Alguem . tem·, a -culpa 
<leste facto, _e-é, preciso que _este alguem seja compel!ido 
a cumprir o seu dever. 

O SR, DANTAS: -A communicação . deveria ter .ido 
para·o Maranhão·, e foi para Sergipe, onde: se demoro.u .• 

o .. sa-.'l'OB1AS LEITE: -E fui eu quem•mandou• a ·. se• 
gunda via dessn; communicação, porque•a .primei~a. se 
extraviára nesse .vaivem do Maranhão para .Ser.gipe, .ele. 

O Sn~ BAPTISTA! MoNT~mo : - O ·que é verdade, no 
entanto; senhores, e pennittão-me repetir ainda, é que 
ha irregularidade no procedimento de algúem. O que 
:a.cab:o de dizer o nobre deputado 'pela minha provinciit, 
de se .ter. extraviado :o communir.açlío oflioial, é uma 
pro1•a de que alguma irregularidade houve. 

O Sa. ToBIAS LETTli: : -Remetteu- se a communica
Çii!l -para o .Maranhão, esse . magis.tmdo lá não estava,. 
veio a communicaçno para Sergipe, tambem não estava 
ahi, e então foi para a Bahia ; neste vai vem perdeu-se. 

-0 SR. BAPTISTA MONTEIRO :-Folgo-de ter -provocado· 
estes.apartes do nobre deputado, .porque assim a atten
r,ão do -nobre ministro da justiça h a de convérgir m ais 
intensamente para este ponto. Sobre este'assumpto limi
ta-me -ao que• tenho dito·: não quero ir m'ais longe. 

Permitta-ine;· S. Ex., o 110bre·ministro da justiça, 
que tambem-ehame a sua •attenção para o termo ela villa· 
do Rosario, da comarca de ·Mnoim, n:i província de 
.~ergipe, Este termo, é regido pelo juiz muniaipal Lean-
dro Ribeiro de .Siqueira. Macit:l, que ha de concluir.neste
anno, .s.alvo engano, o seu segundo quatriennio. Devo 
prevenir ao nobre ministro, e convem que o faça do 
alto da trib1ma, porque o que se diz aqui acredita-se, 
ou é contestado, que esse magistrado não possue mais 
for9amoralpara continuar aexel'Cer-jurisdicçlio naquel.-
le termo. . 

O SR. BARROS PIMENTEL :-Apoiado, 

O Sn. TonrAs .LEITE:- Porque? 

O SR- DANTAS: -Será clifficil provar isso. 

O Sa. BARROS PIMENTEL: - E' a causa mais facil 
que ha. 

O Sa. DANTA.s: -Eu o conheço perfeitmnente. 

O Sa. BARROS I'l~IENTEL: - O nobre deputado o co· 
nheceu no tempo de estudante. 

O Sa. DANTAS:- Muito intelligente·e honrado; e eu 
desafio a que · se apresente um facto contra a prob)daae 
e honradez desse magistr ado. 

, •o Sa. Ton,as LErTE: - Apoiadissimo; naqa de pa-
mvras, documentos. · 

O Sa·. BAPTISTAc1VIoNTELRo:- Estamos no costmne. 
senhores, de gritar,. apenas se faz ·'alguma arguição .~ · 
amigos nossos, dizendo: é muito intelligente, é muito 
honesto;. e assim se previne o juizo pui>lico. 

O :Sa. Tonas LEITE: -O que eu. entendo é que nadz 
se de~.e. dizer con.tra a intelligencia . e probidade alheia 
sem, se . produzir logo e logo documentos. · 

Ü' Sa.. BAMas PIMENTEL : - O orador ainda n>ío 
avanyDU cousa alguma a· este respeito •. 

O Sn. BAPTI~TA MoNTEIRo·. -Eu só disse. que ·esse 
mag~strado já nüo .Po~su_: . a força ,moraL precisa para 
contmuar a ter JUnsdwçao naquelle termo, e vou pro
va-lo. AssegJll'? ~ camara que esse magistrailo é argui 
d~ de factos. c;-:uu.nosos, que hnpli'cão,desar., que impli
cao responaabilidade; e ilpplicão immorali<lmle. 
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O .Si\. V.uútall'G.i: '-Jsso agóf.a .é qu~ .é .preciM prllvar;;: 

o•s-a~ Biliii'lii~TA M'oNT)'llt\0: - Al'g~n~ de:5Ses. factos, 
de rtature.za:be:m gtll;ve, !IM:e!h /á . o· _?lljecl:o de pro~ 
cessas ct1m1na'es .pol:'·quelxe:s .e·denunCllts apresentadas 
ao j'uiz -de· dir'eito, o. quabnão' tmn tiao Oli:nilili.o,'de 
julgaqos, estando aliá's·e:m suas ·máos lia·:perto .. de tres 
WJ.ilos. 
. O Sa. ToBIAs LEIT,E: :- O · Dr, Joaquim .T1b111:c.i,O 
~s.tá muito. acima ... dessa insinuação .• . ' .· · 

O Sa. BARRos. PmENTEL : - E' exatíssimo qúe eU~ 
tem guardado. denuncias em seu poder ha mais de dous 
annos. 

O Sa .. DxNT,~;s .:- Faço idéa dessas; denuncias •. 

O. Sa,. ,S,~R.HVA, : - Conhe9o a este juiz ;. é magis 
trado muito honrado. 

O Sa. BAPTISTA·, MoN:rEmo .: - Sim,. senhor, . ·nflo o 
nego, mas dahi não se segue que -seja falso o fu,cto. que 
cito. . · · ·· · 

. Q Sa • . BAnll.os PrMENTElL ~ - Apoiado; ·O f:l.cto -é ve1· -, 
dadeiro . . Ex.is.tem em seu poder denuncias h a -mais d.e 
dous annos. 

0· Sa. Bi!.PTISTA 1\foNTErno: - P ela imprensa setêril 
pedido· repetidas· vezes a· este· juiz de direito· •que julgue 
essas queixas ou. denuncias, indeférindci '·as" se sfio 
injustas. • . 

Não concluo daqui que o Sr. Dt·. Tihnrcio niio seja 
illustrado -e honesto; a camnra e o paiz apreciat'áõ se o 
procedimento deste juiz é filho <le amizade, de g ratidão, 
de compaixão,.... · 

O SR. DANTAS :-Nunca poderá ser pqr motivo torpe. 
OSR·· SaRAin :-liJI.preciso ouvi-lo. . . 

OSR . . PEnB.oMoNrz:-Os precedentes do Sr. Tilim·,.. 
cio·o abonão mu~to. 

O Sa. Toru:As LEITE: - E stá muito acima. de insJ-. 
nuações. 

O SB.. BAPTISTi MoNTEIRO: - Aqui nüo jw insinn:t
yão•alguma. Respeito esse magistrado como intelligente 
c honesto; m~s o facto que acabo de citar é verdadeiro, 
c tambem. é verdade que a imprensa se tem occi.Ipado 
clelle, e que, a despeito ele tudo, o juiz não tem julgado 
essas queixas. O publico pensa que ellas são bem fifu .• . 
dadas, e que só o aentimento da compaiKão .®-espidto 
de protecção tem inhibido o juiz de direito de 'jiiiga•las; 
e convem não affrontar assim• por muito tempo· a ópinião 
publica, dando lugar a que seja mal recebida e mal; in-_ 
terpretada uma decisão,. que aliás póde ser dictada pelos 
princípios da jàstiça. · · 

E convenhamos, senhores, que o publico pensa bem 
nestes Ct!sos, quando entende que· é bem fundada n 
queix.a ou denuncia sobre a qual o juiz nu o ·quer ·pr,;
ferir decisão porque, em regra, quando ella é infun
dada, o julgador não tem difficuldades em deciili -la. 

O Sa. BARROS PIMENTEL :-Narre o facto com todas 
as circumstancias ; diga qual é a clenuucin ; é IUlgocio 
publico, não é negocio particular. 

o SR. TOBIAS LEITE : -Desde já averbo o nobre de• 
putaào de suspeito, porque é iniirigo. figadaldesse 
magistrado. 

O SR. BAPTIST;~ MoNTEIRO : - Relativamente ao 
Sr. Dr. Maciel aceito a excepyão de suspeição deduzida 
pelo nobre deputado; não me ·causa embar~.ço algum 
aceita-la; porque não venho senão indicar os factos, e 
cháill:ar;. sobre elles a attenção do nobre ministro d::t 
justiça. · 

O SR . . DA~ns: - Confiamos· em S. Ex. 

O Sn•. BAPTIS:rA MoNTEJ.RG: ---,E' por confiar muito 
e plenamente que o faca; ~e não confiasse tanto não 
pudera acompanhar como acompanho o ministerio' e o 
pobre ministro da j ilstiça: e.stou convencido de· que 
S. Ex. é incapaz de pactuar com. a impunidade dos 
crimes .... 

O Sa. SARAIV.\ : - Tenl)o.esse magistrado na .. melhor 
<:anta em _que se póde ter um magistrado. 

O Sn. BAPTI.sr.t 1\foN'I'J::lRO: -V. Ex • .não póde ter <l 
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.Sr. Dr: ,Tiburcio,,em melhor conta do que aquella em 
que eu o tenho. Mas não é delle que eu quero tratar. 

O juiz mnnicipiU, ,s quem Te refiro, tem a infelici
dade de gozar na província a reputaÇão da um moço 
i~prudente, arrebatado, genioso e leviano. Factos ha 
que justificão esta reputação. Entre elles recordarei á 
càmara o facto de tér esse moço, sendo aliás jui~ mu
niCipal e delegad!) do termo do Rosario, capitaneado 
uma força -para ar~ebatar, 11a, _villa .de Santo Amaro, 
uma typogra.phia das mãos de seu dono, ou pelo me
nos de seu legitimo pos~nit:Ior. 
· O Sn. TomAs LEITE : ~Isto está ·tão explicada, se• 
nhor meu! negocio tão untigo, tih debatido, tão liqui
dado', que não vale a pena trazer mais para aqui. 

O Sa. BAPTISTA MoNTEIRO:- Sei que naturalmente o 
nobre deputado se incommoda com isto .... 

O Sa. TontAS LEITE :1- Eu, não, senhor. 
O Sn. BAPTISTA MoNTEIRO : - .... mas peço-lhe que 

· attenda que por hora ainda não fiz mais do que dizer 
que esse magistrado goza de uma reputação de violento 
e leviano, e com effeito alguns factos tendem ajustifi
car este juizo. O facto que acabo de referir posso provar 
officialmente, porque pos.suo documentos officiaes para 
convencer,aquem qrier que seja, do asserto desta argui
ção;. mas unicamente ,-citei-o como _prova justificativa 
da reputação que. goza o Sr. Dr. Maciel, . 

No exereicio de sua jurisdicção é arguido tambem de 
actos que não podem ser simples'llente qualificados de 
imprudencia ou de leviandade, porque são de muito 
maior gravidade. . 
. Além . daquelles que faze~ o objecto dos processo~ de 

responsabilidade a que já alludi, os· _quaes não quero 
individualisar porque são faceis de chegar officialmenté 
aó conhecimento do nobre ministro; outros a notorie
dade publica e a imprensa têm denunciado inutilmente. 
Entre estes é enumerado um facto da maior gravidade, 
por cuja veracidade não me comprometto, o. qual torna 
mdispeusavel, ou qué o Sr. Dr. Manielse lave da impu
taçiio·pelos meios legaes, por bem de sua reputação, ou 
que renuncie para sempre a carreira da magistratura, 
por .pem da moralidade. publica. 
. o Sa. ToBUS LEITE :'-Ahi é que aperta a fivela. 

O SR. BAPTISTA MoN;Emo :-No termo em que exer
ce jurisdicção este juiz municipal e de orphãos, reside o 
major José Rodrigues Coelho e Mello. Este cavalheiro é 
casado com a Sra. D. :Maria Rosa, cur.hada do nobre 
senador pela província de Sergipe, o Sr. Diniz de Si·· 
queira e Mello. Esta senhora tem duas filhas <lo primei
ro consorcio, uma da, quaes casou-se, e a outra ainda é 
solteira. Achava-se essa senhora gravemente enferma, e 
correuanoticiada existenciadeum falso testamento cer
rado attribuido aella: indica vão-se as testemunhas, e al
gumas dellas,iuterrogadas em conversações particulares, 
dec,larárão que tinhão com effeito assignado o testa
mento, nma declarou que o fez a rogo da supposta testa
dora, e outras que simplesmente servirão para o actó da 
approvação lavrado pelo tabellião Caruoso, escrivão do 
juizo municipal do .mesmo termo; e mais referirão que 
tudo isso fez-se por pedido, e sob a direcção do Dr.Ma
ciel, juiz municipal e de orphãos, na sua propria casa 
no engenho :5erra-Negfa, á distancia de uma ou duas 
legua;; da casa em que estava a supposta testadora doen
te, sem que seu marido ao menos estivesse presente, e 

_ sem que se désse nem uma das formalidades precisas 
para. 3: factura de ~m testamento verdadeiro: o juiz 
_mumc1pal e de orphaos, um dos seus escrivães, o genro 
da supposta testadora, e as testemunhas erão os unicos 
ar.tores do drama. Segundo o facto tem sido referido eu 
creio que, se não todas, a maior parte das testemunhas 
não commettêrão crime in tenciona!, forão illudidas pela 
confiança de que o juiz não havia de .convida-las para 
.um acto illegal e criminoso. 

. o·sa. DANTAS: -Não creio que o Sr. Dr. 'Maciel fosse 
·capaz de fabricar testamentos iRlsos. 

O SR. ToBIAs L ErrE: -As accusações desta ordem 
provão-se com documentos, Sr. deputado. 

Q :Sa. BAPTISTA MoNTEIRO:- Peço ' aos nobres depu
tados que me deixem continuár; eu chegarei á conclu-

siio de que rião estou sendo teniérario i pelo contrario 
estou proporcionando aos amigos do Sr. Dr. Maciel 
occasi.ão de defendê-lo.. . . . 

o Sn. DANTAS:- o nobre deputado. a~sevé~~ . ull. 
facto desta. natureza sem ilma prova contra. ·ene.; a 
hQnradez !les.se magistrado 0 torna incapaz de tal. · , 
·, O Sn. B.\PTISTA MoNTEIRO:- Perdôe-me V. E-x·. 
não ·considero ninguem impeccavel sobre a tezra; C: ' 

O Sn. ·DANTAS:-Mas todo 'o homem de ' honrà ' ê 
incapaz de um neto · destes. · · 

O Sn. BAI'TISTA MoNTEIRO : - Mas todo o homem 
é susceptível de perverter-se: · · · 

O Sn. TorliAS LEITE: - ,Logo 'que V; Ex. prove' com 
documentos o que disse, estou callano. . . . · · · · 

O Sn. BAPTISTA MoNTEmo : -, ·Não es-tou dizendo que 
isto está provado ; ·estou chamando a attenção da ca
mara e do U\Jbre ministro da justiça para · o facto; estou 
pedindo a S. Ex. que mande envestigar.... · 

O SR. DANTAS ; - Entretan~o vem á tribuna fazer 
pairar sobre esse magistrado · uma imputação de seme
lhante natureza., indigna, não compatível com SÚ!J,pro
bidade, com o seu caracter. Attenda o nobre depútado 
.bem para isto •. 

O Sn. BAPTISTA MoNTEIRO : - Tendo a convicção em 
que estou, de que o facto é verdadeiro._. •• 
· O Sa. DANTAS: - Devia prova-lo, e não começar 
dizendo qúe não se compromettia pela veritcidade delle; 
logo, está. contradictorio. · · ' · 

o Sn. BAPTISTA MoNTEIRo': - Estou convencido de 
que elle é verdadeiro.... · 

o Sn. DANTAS :. - Mas começa. dizendo que não se 
compromettia pela veracidade delle. , 

O SR. BAPTISTA MoNTEmo:,O nobre deputado dis
tingue bem a certaza da evidencia; tenho certeza, mas 
não possuo a evidencia. Peço lice11ça para continuar; 
oução-me, e verão que n_ão sou temerario. 

O Sn. ToBIAs LEITE:-'-Desde já peço ao nobre minis• 
tro da justiça que mande syndicar desse facto • . 

O SR. DANTAS :-Nem póde deixar. de mandar syn
dicar; o resultado ha de . ser muito honroso para esse 
magistrado. 

O SR. BAPTISTA MoNTEIRO: - Para que se faça ~ssa 
syndicancia é· que fallo. Cumpre notar que uma das tes
temunhas era um orphão !I'enor, e declarou que o juiz, 
lhe havia dito que assignasse, porque elle em quali
dade de orphiío estava obrigado a obedecer-lhe. 

A imprensa da província já denunciou este facto, po
rém o denunciou debalde1 porque, apezar da gra,:vid.ade 
delle .... 

O Sn. DANTA!; :-Pelo menos é uma coincidencia que 
todas essas deimncias vão sendv 'desprezadas pelo go
V!lrno e pelas autoridades superiores da comarca. 

O Sn. BAPTISTA MoNTEIRO :-Tanto peior .... 
O SR. DÁNTAs:-Se ellas merecessem peso, essas au

toridades serião connivimtes com o magistrado im
probo. · ~ 

o Sn. BA~TISTA MoNTEIRO: - o desprezo por ess.a 
denuncia, que aliás é grave, e merece attenção, na Qpl· 
nião publica produz o effeito de peiorar a posição do 
magistrado arguido, porque vai tornar peior a suare-
putação ..... 

O SR. DANTAs : _:.o nobre ueputado sabe das ave· 
riguações a que se procedê~ão? 

O SR. BAPTISTA MoNTEmo:- Asseguro ao nobre de
putado que não me consta cousli. nenlmm:a a esse res
peito. Sei que a imprensa o disse, e disse claramente, e 
esse magistrado não se atreveu a achama-la á respon-
sabilidade..... ' 

O Sa. V miA TO: -Isto não é prova. 
O Sn. BAPTISTJI. MoNTEmo:- Não digo que isto se~a 

prova da arguição ; mais digo que, em taes c~~os, o SI
lencio e a impassibilidade do magistrado; ha~1hta-mh" 
dizê-lo na tribuna para provocar investigaçoes; ten ° 



-no m~u gabinete exemplares dos periodicos que deuup;-
ciárão o facto.. . · . . . . 

' Recordó á camiu·à que, para â realizaçãO desse acto, 
~()i íti,~i~p!lpsavel .. a co~curs.o qe uni tabelliiio. ~otein, 
poi~; espec;almeute. os Srs. JU!Isconsultos que tem . as
sento··· aqJir, de que alcance nao é o facto dl! chamar o 
juii á. sua prêséuça um tabellião · do seu termo, que é 
t11nibom seu escrivão, para se associarem na fabric11ção 
de uin testamento falso. Que autoridade póde depois 

. disso ter um juiz sobre o escrivão .... 

. O Sa. DANTAS :-E'Jum acto .falso; no momento em 
que o 1JratÍC!fSSe qualquer individuo com quem tivesse 
relações, sepauva-me delle. . . 

O-Sn. BA~ISTA MoNTEIRO: --;-Pois bem; esse tabel
lijio, tendo sido tambeni arguido disso pela imprensa, 
não a responsabilisou. · · . 

. O que as autoridades superiores têm feito secreta
mente, eu ignoro; nem sou obrigado a s11ber ,. nem é 
preciso que o saiba para apreciar e informar, como 
estou fazendo, o que se acha no domínio da publicidade. 

O Sn . ToniAS LEITE: - Póde dizer o que quizer; eu 
·continuo a pedir ao Sr. ministro da just·iç-a que mande 
· syndicar desse facto. · · 

O Sa. BAPTISTA MoNTEiao:-Mas, senhores, não ficou 
só nas arguições da imprensa : alguma cousa houve de 
mais ·positivo, que vou · submetter á consideração da 
camara, · . 

O D.r. l'Yiaoiel, como juiz municipal, instaurou di
. versos processos contra Crescendo José de· Souza, o 
qual, com razão ou sem ella, ~e declara victima ·de lim 

. plano de perseguição. Verdade é que, pelo menos, se 
póde assegurar que esse individuo não é um malvado, 
nem ~rande criminoso, porque nenhum dos processos 

. tem tido por assumpto · senão injurias verl;!aes, uso de 
armas defesas e ameaças. 

O Sn. VIRIA To: - Esse magistrado é juiz de di
reito? 

O SR. BAPTISTA. MvNTEIRO: - E' juiz municipal. 
Esse individuo, sendo· condemnado em um de taes 

processos a dons ou tres mezes de prisüo, appellouda 
sentença para .o juiz de direito, o illastrado e probo 
Sr. Dr. Tiburcio. Nas suas razões de appellação, e no 
interesse de desmoralisar a sentença que o condemnou, 
procurava afiinidade ·entre ·o processo e o plano de peroi
guição de que se diz '1-ictima; e para concluir que ·asen
tença appellada, como todos os actos do Dr.Maciel, erão 
suspeitos de falsidade e torpeza, tanto mais funccionandu 
~lle com o tabelliiío Cardoso,que era o da causa appellada, 
asseverou a arguição do falso testamento a que já alludi; 
e então explicou ·o facto minuciosamente, nas suas ra
zões' de app_ellação, indicando o lugar, os nomes da 

• sn}Jposta test~tdora e de seu marido, os nomes · das-tes
temunhas, o nome do tabelliãó, e outras circumstan
cias; entre as quaes a de ser voz publica que o tabel
lião tinha sido peitado por um conto de réis. 

O Sa. BARRos PIMENTEL: - E nenhum o chamou 
á responsabilidade. 

O SR. BAPTISTA MoNTEIRo: ~Essa appellação foi á 
presença do juiz de direito, quejulgou-a confirmando a 
sentença, tJOsto que reduzindo a pena a um mez de pri
são; !Jlas não instaurou processo contra esse juiz, nem 
C9ntra o tabellião, que erão positivamente arguidos de 
terem · fabricado um testamento falso. Tudo foi des
pr,ezado, e a justiça ficou em silencio, e em silencio 
contiuúa. -

Ainda mais, senhores, em outro processo posterior a 
esse, . instaurado tambem ex-offrcio , o Dr. Maciel 
pronunciou Cresceu cio por uso de armas defesas , e a 
causa devia ser_submettida ao jury da villa do Rosario, 
em Março deste anuo , se bein me recorJo. 

O Sa. DANTAS: -·Não sabe disto o Sr. Tobias? 
O · Sa. · Toilus LEITE : -É uma novella que estou 

ouvindo. ' · 

O Sa. BAPTISTA MoNTEIRO :-0 insignificante orador 
que tem a honra de estar occupando indevidamente a 
attenção da camara (não apoiados), foi. o advogado 
mcumbido da defesa desse réo ; portanto, posso informar 
de facto proprio b que vou dizer. 
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. .· O réo apresentou a. sua contrarieda,de, que foi redigida 
por mim sobre as informações :qne elle n:inistrou-me. 
Entre : outr!lô allegaÇões; t~ato~ de desmoralisar o pro
cesso, ·argumdo novamente .o crime do testamento falso 
tão .cii·cumstanciàdamente, como já._ó tinha arguiito na e> 

.' razões !ie appellação da outra causa; e tanto· o Dr. Ma
: ciel. como o e'?rivão Card.oso for~o . assim arguidos , 
porque ambos tmhão funcCionado JUntos neste proce5-

, so, como naque!le em que houve appellação.' E note' a 
çamara, · com que vistas, com que imparcialidade o 
Dr. Maciel e o escriviio Cardoso continuáriio a ftinc
cionar em processos instaurados ex-officio contra Cres·
cencio, depois que este os denunciou de crime tão grave 

-nas suas razões de appellação. · 
A denuncia, portanto, reretio-se em um processo;· que 

. devia ser, e ha de ser necessariamente submettido á 
decisão do jury. A contrariedade . concluía pedindo a 
intimação dás te~temunhns do falso testamento como 
testemunhás de defesa; mas quer ouvir a camara o 
que aconteceu'? Não se pôde julgar a causa, nem mes
mo foi possível concluir o preparo della, porqu,e não se 

. mand·ou intimar as testemunhas. 
Eu creio, senhores, que isto não carece de commen-· 

tarios. Esta simples exposição demonstra que sobre 
este magistrad() paira uma nuvem negra que só se póde 

. dissipar mediante uma justificação muito cab_al. 
O SR. DANTAS :-Elle será o primeiro a deseja-la. 

O Sn. BAPTIST,l MoNTEIRo :-Entretanto .... 
O SR. BARROS PIMENTEL :-Devia· ter chamado .esse 

individuo á responsabilidade. · · 

O Sa. BAPTISTA MoNTEIRO:-.... ainda desta vez· -o 
honrado juiz de direito, que era o mesmo, não instaurou 
processo, nem contra o tabelliüo nem contra 9 juiz, qúe 
se achavão sob a horrível pressão de ·uma. imputação 
grave. · 

. O SR. SARAIVA:- E' preciso agora ouvir .o . juiz Q.e 
6~. ·, .. · 

O Sa. BARnos PmENTEL.: -E' tim facto authentico; 
não é uma allegação sem provas, é toda fundada . e111 
verdade. , 

O SR. SARAIV.~: -Asseguro-lhe que o Sr. Tilmrcio 
é incapaz de actos infames; e o juiz de direito que pra

. ticar assim é indigno do nome de juiz. 

O Sn. BARROS PIMENTEL: - O facto é real, está no 
dominio da publicidade, não ha defesa para elle. . . ' 

O Sr. 'SARAIVA: - Estou persuàdido de que este ne-
gocio hem examinado mudará de · face; não h a de pas.
sar de intriga de aldêa 6 de eleições. 
· (Ha muitos outros apm·tos.) 

O Sa. PRESIDENTE: - Attenção! 
· O Sn. BAPTISTA MoNTEIRO: -!'eço licençà, .senhores, 
·para continuar. . 

Não posso convir com o nobre deputado pela Bahia 
_quando diz que um juiz que assim procede não pód~ 
ser bom.. ... • 

O Sn. SARAIVA:- Nãopóde. 
O SR. BAPTISTA MoNTEIRo: -:- ; .... porque apezar 

disso continúo a formar do Dr. Tiburcio · vantajoso 
conceito. , 

O SR. ·SARAIVA:.- Se es~e foi o seu proc~dimento, 
retiro o bom juizo que fazia delle. . · 

. O SR. BAPTISTAMONTEmo:-0 dilemmameparecema! 
cabido ; mas sé a condição é unicamente a exactidão ·do 
que acabó de dizer, entãopermitta declarar-lhe que póde 
desde já retirar o juizo que faz (e que eu ainda. fico fa
zendo) porque tenho dito a verdade. · 

O Sa. SARAIVA:- Havemos de ver as explicações que 
elle dá. · 

O Sa. BAPTISTA MoNTEIRO: -Depois de ter ficado 
adiad& a causa pela razão já. exposta, o réo prestou 
fiança e sahio da prisão ; e como eu conhecia que de-
via apresentar-me neste recinto munido de uru docu
mento ofiicial, para allegar que tinha havido uma de
nuncia grave contra um magistrado em autos.publicos, 
e não ti ver a em resultado a ins t:mração de um protesso, 
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ácohselheiá parte ·que. re.queresse uma .certidão .do teor 
·<le sua .contrariedade •. Eú.. mesmo .fiz.·o requerimento,. o 
qual foi apresentado· ao Dr: _Maciel. por uma.pessoa de" 
>)ente e séria. Kelle, .dep.ois de,oler; d obrou-o, e met-. 
teu.-o na algibeirA, · dizendo ao .portador : < Requeri·· 
mentes. destanatru:eza ... não .• têm despacho. > Er.a..im
possivel , pois, que eu.neste momento . pudesse offerecer 
á. consideração. da camara a . c.ertidlío ~de que aliás quiz 
:muuir~m<'. · · 

O SR. D:~NTllS : - Se o· juiz·Jez · isto, procedeu mal; 

O SR. -R"PTISTk .. 'MoNTErao.: .- Ci que. v·aleu foi ter eu 
· !!Uardado a copia ,da .contrariedade. . · 
" Recorâ:o~me n:tais, Sr . presidente, de um. facto para 
o . qual igualmente invoco a attenção da . casa e do 
Jlobre-ministro da. justiça, .e é o seguinte. 

Esse juiz municipal, sendo tambem delegado, em 
propria; pessoa, prendeu em flagrante delicto de use de 

· armas defesas .a Francisco José dos . Sant<Js, alcunhado 
- Calangro ,- remetteu-o· para a villa do Rosar-io, por
'.JUe a prisão tinha sido . . á dist ancia · de duas leguas, 
ll'um sitio denominado -Aguada,- instaurou-lhe pro-
1:esso, e o pronunciou. O padre Sebasfião de Andrade 
Vieira offereceu- se para. fiador do preso ; mas, por mo
tivos que· ignoro, não o afiançou. Nestes apuros I} preso 
invocou a protecção da senhora. do subdelegado da mes
ma villa, Manoel de Deos Victor do Prado, e a .sua sup
plica foi bem efficaz, porque imme.diatameute foi posto 
em liberclaJe, apezar de estar-pronunciado, e indepen
dente de -fiança, e por ordem d9 mesmo juiz que o ti
nha prendido, processado e pronunciado, o qual uão ,se 
Hmítoil a proceder tão irregularmente; ostentou a sua 
Qmnipotencia cliriginelo ao, seu parente subdelegado o 
3eguinte bilhete todo escripto por seu punho : 

< Primo.- Neste momento· fui informado que o pa
dre Sebastião abandonára a protecção do Calangro, e 
para que esse padre se reconheça que é incapaz de 

·por si só fazer protecção, e .para que o pobre homem sem 
protecção não soffra por mais dias preso, em attenção á 
prima, e só por ella, mandei -o soltar neste momento em
'bora seja um negocio que não me fica muito bem, como 
'lhe fiz ver. E para que o dito padre não me vá azedar 

·:para com a prima, o previno para que Vm. ·faça-lhe ver 
este· meu proceclimento. AdQos,.eu sou como semJ>re setl 
prin1o amigo.- Mac·iel. > . . 

Este bilhete está reconhecido, e eu o facilito a quem 
o queir.a ver de perto .. e examinar bem. . 

Ainda. hoje, Sr . presidente, o processo permanece no 
e,quecimento sem ser submetticlg a julgamento, e o réo 
·;olto independente de prestar fiança ou de ser absolviclo. 
.E' um pobre homem, contra ·o· qual não se manifesta a 
opinião publica, não tem perversidades na sua vida, 
iez o que fazem ainda milhares de individues nos nos
_,cs sertões; appareceu com uma arma, e passando, des " 
graçadamente pa.ra elle, JlOr um sitio aonde se achava o 
juiz mun~cipal e delegaclo, este o prendeu. Não tendo 
contra si a animadversão pnplica, ninguem toma inte
resse emperseguí-lo, o que só poderia fazer a autoridade 
em desempenho elo seu dever ; mas essa não quer ser 
contrac1ictorir •. Tr.mbem isto será, ·um novella· aos ou·
vidos do nobre deputaclo pe l r. minha provhieia? 

O SR . ToErA>.LErTE: -Não sei nada disto; 

O SR. B.~PF!STA ?ti o:-<TETRo : - Devo aqui accrescen
·tar uma chsen·ação. Ha uma razii.o muito natural, e 
até certo ponto p1a·.1sivel , para .explicar a impunidade . 
qr.e tem acoroçori l.o o Dr. :Mac1el nos seus numerosos 
desmandos, e é a se~.inte : o promotor •publico da co- · 
marca é seu cur;hado. Nada mais simples. 

O. SR.- BA.mws PntilNT.EL : - Apoiado. 

O .SR~ BAP<''Isn MoNTEmo: -To_do o mundo sabe que 
o ;mz, . emb.o;ra· tanha c.ompetenm~ e j.IJ!isdicÇão para 
tomar conhemro~r;to ~e qualquer cnme, amcla que possa 
e (~e':'a iazê-lo ex.- officio, nunea.tem .nisto sofreguidão e 
sohc1:tnde; sempre.esp~rallm. caso., m;na circumstancia que 
o obrigue a ptoce.de:r; Jsto é.harmomco .. com .os ·sentimen
ios ordfuarios' do .. c.ora.ção humano,. e. mais .ainda. com os 
~abítoa do.;rosso paiz... Portanto. o il:li~, que é ·compe
.e_nte •para mstaurar. li'roce:s.o e;'-·OfficlJ, nestes -casos , 
:nao tep.do . u.ma .de:;:nmcm, .nao o mstaurA; e o advogado · 

da.sociedade, .que. é oo, promotor, publico, senao .. cuilp_ado 
do réo, nqo o persegue. . ·· · . · .. · · · 

Por. outro.lado,, qual é o cicladão.si.I;nple~.:JJ:ue : se .ani~ 
lnar-fi. a· apre~entar uma .<ij,neixa co~'r:1- um juiz. .. ~scudai!a 
de .. tantas . im.mu!lidades ? P ara que.? P ara .. ficar , na 
~oncJ..usão cl~us .e tnes- a.n;nos se~,jul~.a,mento alg~ ? •. E' 
mutil. E. nao .ha manemt. maJ.s ef!i.caz.,.do·:que esta .de 
impedir. que se .apresentem .queixas e .. Jenuncias.. . · 

-Nós sabemos; .. sabe-,o to.clo. o homem. que .tem·. senso 
çpmmnm, que a apresentação de: uma denuncia -contra 
úm magist.rado impor ta a acquisiç.ão de Ull;l inimige 
importante·: logo, ninguem-se quer· arrisc;ar· a; este mal 
tendo em ·troca; -o perpetuo silencio· da.sua denuncia e a 
certeza não só de que o réo ha·de ·ficar-impune, ciomo 
tambem de que . elle, nem ao: menos terá receio .ue 
uma decisiío.- qualquer. . 

Eu disse por mais de uma vez ao presidente \da pro
víncia que··ao· :Qr ;Maciel faltava; .. a;:necessariaforça moral 
para·: continuar·a exercer jurisdicção naqudle,termo. 

O SR. SARAIVA : ...d. E o que tem .feito sobre isto .o 
presidente? 

O SR. BAPTISTA MoNTEIRO : - A r esposta foi que a 
presidencia já tinha feito o que podia fazer, já lhe tinha 
·tirado o lugar de delegado de policia , e j ámais o no
mearia; para -qualquer outro de confiança. 

O -SR. BARROS PIMENTEL:- Foi o Sr. Brotero quem 
o demittio. ' · · · · 

O SR. Bii.PTISTA MoNTEIRO : - Eu me refiro a deus 
presidenteõ, .e não a um só, e cem especialidade ao Sr. 
Dr. Galvão, que .não sei ·se por ventura tem· commuui
cado estas cousas ào ministerio respectivo, ao menos 
em officio reservado, para que o nobre mini3tro ·Conheça · 
a negação de força moral .que tem o juiz a quem me 
estou referilsdo. · · · 

O SR. · SARAIVA: -E o presidente não o podia ter · 
mandado· responsabilisar? · 

o SR. BAPTISTA MoNTEIRO:- Nfto sei. 

O· SR. SARAIVA:- V. Ex. está, accusando mais ao 
presidente do que ao juiz. 

O ·SR. R~PTISTA MoNTEmo :' - Ne.o accus~ a nin
g uem; apenas ·.chamo a attenÇ'ão do nobre ministro 
par a estes factos ; se, . porém, de minhas palavras pó
de-se ·deduzir logicamente . alguma accusação contm 
alguem; se a lo~ica ·dos factos condemna .alguem, s.· 
culpa ni'í<i será mmhar, será da; logica, será dps· .factos e 
dos seus autores. 

O SR. BARRos PIMENTEL: - O que é incontest(lvel é 
que V.- Ex. está prestando um grancle serviÇo :i pro
víncia. 

O Sn. R 1PTISTA MoNTEIRO: - A respeito elo juiz mu
nicipal do termo do Rosario, não que1iÕ avançar mais 
proposição alguma, comquanto tenha uma copia Ím" 
mensa ele factos de que podia servir-me. 

Aproveitarei tambeiil a opporttmidade .para igual
mente· chamar a attenção do nobre ministro da justiça 
sobre um termo da comarca de P ropriá, .que faz pr,rte 
do circulo qu:e· ,tenho a honra de· representar . . A este 
proposito lembro" me de responder a um nobre dept<tado 
p !la província ela Bahia, que em um aparti! disse ha 
pouco que isto· el'iío tricas eleitoraes . Peremptoriamente 
llie· declarp que o termo do Rosario, ele que acabo de 
tratar, não faz parte do meu circulo;_ 

O SR. SA.RAIVA : . ~Não me referi ·ao nobre deput~.do . 

UMA Voz: -E' que vai haver anne::mção. 

O Ss:. BAiPT.JS'I'A MoNTEIRO ' -Não sei, nã0 estou 
iniciado , nos planos das cli><is.ões e annexações. que o 
governo tem de fazer:· sobre este.assumpto ,apenas lambo 
os vidros.p.or fóra. (Risadas.) .· • · 

O termo ·da comarca de Propriá, a que me refirQ, é. o 
de Villa;-Nová •. Primeiramente pedirei ao nobre mi
nistro que attenda que este termo está sem juiz . mu
niGipal formado desde · 2 ·de Abril ·do corrente anno, 
porque o magistrado que ... alli. exercia este empreg?, 
o Sr •. Dr., Gonçalo Vieira.de .Car-valho é Mello, terffil
nou.o .seu .quatriennio, e. o deixo.u·; em segundo lugar 
peço licença a S. Ex. para ponderar~ lhe que me cons.· . 



' \ . . 
. ;i~ que.essejuiz. ~iit!lp~la siia~;reMriducção:. s.:. 'E~ . . 

fará. 0 qu~ -em' sua sabedona <!nteníier -nuUs :oo11veniente 
ao .SJ!rvJ.9o p11blico ; mas cumpre que ·. saiba que · já 
esteY jii\:1:' -e&tava :>gasto · qiiMÜo "acabou O' : seu qua- , 
trienriio. · · · · 

. · Tàe~· eri'io asintrigas:em'que ~e havia envõlvido',:taes · 
os interesse); pol~ti:cos de que tinha de cuidar, taes :erão 
os embaraços tesultantes do.> compromissos que acoitou 
como .che:lle de partido no termo em que éxercia,juris
dicção, que concluio o .seu qu·atriennio inteiramente 
gasto como juiz, 'e· tão ·gasto, que '·d:esde o anno 'Passado 
já tinP,ão apparecido contra e!le queixas e denuncias 
de crim~s de · respoilsàhilidade, e todas ellas mais on 
menos instruídas com documentos. 

Não devo dissimular á cain:ara que uma dessas quei . 
xas foi ·apresentada pelo orador que tem a honra de 
occupar agora a su:i attenção. Referirei os factos, para 
que· se··apl'ecie o procedimento-do magistrado que me 
compcllio impericsamente a· dar contra elle uma queixa 
de re3ponsabilidade. 

Uma parte 1·equereu a esse juiz certidãp do destino 
- que tinhão ticlo ·uns dinheiros de orphãos; ,foi· dada cer

tidão, -mas de um modo anibiguo, de uma maneira 
que · determinava a neaessidade de uma outra; extrahida 
do livro do cofre de .-orphãDs, e essa outra .foi requerida; 
porém).'apez;ar de todos os esforços, o jliiz e o e>criviio 
pr0telavão sempre a diligenc.ia dit abertura do . cofre ; 
sabia-se positivamente que a C,!)rtidiio pedida em ultimo 
lugar ~~_via pate:nt!'lar, comparada :9.01:' a p~imeira; que 
o escr1vao ou o ]tuz,. ou amb0s, tmhao rettdo em si os 
dinheiros de que se tratava, -se não por concussão, ao 
:menos por frouxidão e relaxação no cumprimento ·dos 
seus de veres. 

Era costume ínvariavel desse juiz\;rotellar vs·nego
cios que lhe ·desagradavão, devolvenclo sem· despacho os 
requerimentos que recebia, algumas vezes depois de 
os demorar longamente, e causar ás partes damnos ir
remediaveis. Foi necessario Tequerer ·'ao indieado juiz 
documentos· ·relativos a irregularidades · beril aérias que 
e!le havia praticado no acto de um sorteio de jurados ;· 
e para obviar as protellações do costume, eu mesmo re
queri suppondo que havia de ser um pouco maistonsi
derado; _mas enganei-me, como · a camat·a vai. ver. 

Após uma' série de numerosos requerimentos corres·
pond<Snte á uma sêrie' numero·sa de sophismas e subter- . 
fugios do juiz c dos seus eorcivães, me forãó devolvi dos 
dous requerimentos sem desl?acho algnm; o juiz tinha 
rBeorrido·ao seu systema ordmario. E como os requeri
mentos tinhão sido· apresentados por nnrcriadó, jul<>"ttEli 
conveniente ·envia--los de -novo,c-mas por pessoa ~ais 
qu:ü!ficada, para o que chamei um homem do fôro, um 
procurador, e entreguei -lhe qs dons requerimentos para 

, apresenta-los ao juiz; forão effectiva;mente apresenta
dos. · e elle novamente os devolveu dizendo: .- Estes 
reqtÍerimentos já ·aqui vierãci, e eu não 'os clespachei 

·nem despacho agora, porque não . dou -despacho' a · re
qq.~rimentos impertinentes. ·- Entretanto asseguro á 
cámara que os requerimentos erão concebidos em ter
mos muito decentes -e respeito3os. Eu não podia resig
na.r-,me a supportar silenciosamente tanto ·arbitrio,tanta 

· prepoteucia ; e a-camara comprehende. que o caso •era 
e:it'raordiriario, e que não podia' ficariinpune, porque a 
impunidade delle importava e11tregar o direito dos ha
bita."!tes daquella localidade á vontade caprichosa de 
um homem tão-i:tltivo· e tão corajoso para desprezar os 
direitos· das partes. Se os requerimentos "erão imperti
nentes indeferisse- os· ; a ·inin,ha quéstão cifrava~ se em 

' ter despachos, fossem elles ou não favoraveis ; e ne
nhum juiz póde negar desp.acho ás partes sem com~ 
metcer· crime. 

·Ç,hamei diversas pessoas distinctas da localidade, of
ficiaes da guarda nacional, o administrador da, mesa de 
rendas'· amigo intimo do.j uiz, e outras pessoas igualmen
te .quah!icadas, em numero de seis, e por e!las acoinpa
ll:haüo dirigi"m,e á casa do jtdz e apreseiitei-lhe as . pe
ttçães. Recebeu-me, é verdade, com JIUÚta civilidade; 
fez~me sentar, leu os requerimentos em ai ta vo.z, e.ac
crescentou ~ leio esses requerimentos porque vejo-o 
acompanhado de. testemunhas que naturillmente vierão 
par:t presenciarem o que se vai passar entre nós dous; 
pois bem, não hesitei ·diante de quem quer que seja em 

.declilrSf'd<l .novoi:ru.rn~o.d!l!ipacho:,esse; : ·requatimentos , . 
porque nãO/ que-ro nem sou obri-gad:o·a; despachar·reque· 
runeritos impertinentes como estes, . •· . · ' · 

:Mas, . Sl1• juiz:municipal)'!Ob~~el.~lhereu, ni:nguem 
· con>heee. melhor que V .. -Sdl. gt:JWtP,ade·:desE;a·;reeposta. 
· Aq~i· níio ha capricho; , trata;: se • · de~.direito: -derplirtes; 
qulnra;-; ter: 8i bonda-de. de l'llfiBCtif:sobre o.: ca;1c:ance·:de!SU as 
palavt•as.-+J á ~eflecti.J:m:stwtemente; a .resposta 'é •a fines -. 
ma, e podem servir de testemunhas,al\\m das-qne-tróuxe 
e 'D meu •escr.ivão queco a'lui ·está,: mais ·estes senhores 
qae;ts.rnlrem aq~i se•achão. (E apOI)tOn para outras pes-
soas que esta vão na si:tla,) . 

Sahi di:tlli, ,e com essas testemunhas qua1ificadas dei 
uma justificação perante o , juiz municipal supplente: 
todas .ellas depuzerão. E com esta justificação doeu. 
mente1 uma queixa, que enviei ·ary juiz· de· direito contr:t 
esse magistrado. Elle foi ouvido·e respondeu, mas até 
hóje, nem esta, nem mais d,uas ou . tres . . _ queixa~. 
OU denuncias, .que: forão .2presentadas contra elle. ao 
juiz de direito, tiverao ao menos o à.espacho de pronun-
cia. ou. de ímprocedencia. 

O Sa.TomA,s LEITE:-: Todas cas,queixas .qne V . . Ex. 
deu contra .. esse .. juiz, a relação da Bahia: .. desprezou. 
Sint0.não ter -adivinhado que V. Ex. ia tratar. deste 
objecto; porque .então apresentaria a prova do, que digo. 

O Solt. DANTAS ;- E' uma má. sina do nobre .deputad t> 
fazer accusações a·magistra-dos que gozão de· reputlll(iio . 

O Sa. BAPTISrA. Mo?;TEIRO :-0 nobre deputado poe 
Sergipe julga. que deu um golpe que me desmoronou; 
mas engana-se. A denunci!t ou .queixa que foi julgad:t 
pela relação ela. Bahia, nem foi dada por mim, nem é 
nenhuma daquellas a que me 'estou · referindo; foí ·uma 
outra apresentad~ contra esse magistrado, não como jttiz 
municipal e ele orphãos, rJ;tR.S como juiz de direito inte
rino, que no exeroicio. desta jmisdicção,presiclia ao jury; 
versava sobre um f-acto de responsabilidade que . consistio 
em ter el!e· mandaclo soltar presos absolvidos de m:a'les 
crimes iriafiançaveis antes ele. terem.decorrido oito"dias; 
foi .essa denuncia. .que a relação julgou ii:nprocedente. 
J:'fiio estou .tratando disso, nem de apreciar esse ju!o-aclo : 
desde que a relação julgou assim, sou obrigad!J~ res·: 
peitar: a competencia que.ella .. tinha; se a parte não fi
cou satisfeita, interpnzesse o seu recurso·. Mas-se o 
nobre deputado por Sergipe entende que me .d_aráo um 
g;olpe vantajoso, póde trazer amanhãa as clecisÕes que 
uiz 1ter da r.elayão da.Bahia.... · 

O. Sa. TomAs LEITE: -~ Eu não tenho essas decisõe; -
da •relação· da· .Bahia; ctenho .as prO'vas;:desse -facto, e 
v~ · Ex. tem ambas .as. certidões em seri poder ·em re- · 
querimentos . separados, . 

O Sa. BAI''riSTA 1\tioNTEIRó : -Meu caro senhor, 
quando me der licença, continuarei. . 

Q Sa. :rooiAS LEITE:- V. Ex. tem sempre licenp . 
para contmuar. · 

O Sa. BAPTISTA' MoNTEIRO : -·Eu peço a V. Ex; que · 
sejamos methodicos e logicos; não estou mereferindo á. 
causa em que teve_ lugar o julgamento da relação quG 
V. Ex; notou, e s1m a outras .... 

o SR. s.~RAIVA: :-v. Ex. está 'fazendo . a 'accusaçiío 
por ora, depois esse magistrado tem de _produzir a sua 
defesa. · 

Un1.SR. DEPUTADO:- V. Ex. ·'tem a justificação de 
que fi:tllou: ha puuco sobre a materia dos J:equerunéntosl 

ü Sa. BAPTISTA MoNTEIRO :- Creio que tenho; 
O ·MESMO. Sa .•. · DEP.UTADO :-Pois é .bom mostrar; é 

.. uma boa fl'OVa. · 
Ü?TRO Sa. DEPUTADO :-Quando não -~a sentenç·:t 

· préVla , aquelles que · conhecem· ,:esse ma gtstrado, que 
formão ·dellé bom conceito, ·estão na obrigação de dizer 
isto, de declara -lo. 

O· Sa. BAPTISTA MoNTEIRO:- Estou fazend.o. um ser--. 
viço ao .nobre ministro da justiça, pois é preciso attendet· 
a tudo . isto, quando em sua sabedoria tiver de .lançar 
suas vistas sobre aquelle termo pa.ra pí·ovê-lo de juiz, 
bem .. como é pJ:eciso attender que esse juiz a quem me 
estou referindo insiste pela reconducção, e para is1o 
conta com muito altas prot~cções . 



· . O SR. TontAS LEITE:- Tem um crime; é de ter sidó · 
o prjmêiroque t~nha feito conhecer a lei naquelle mu- · 
nicipio. · · 

O SR BAPTISTAMoN')'Emo:- O que desejo é que' O 
nobre ministro em sua sabedoria aprecie todas estas 
occurrencias e circ1,1mstancias, para v~r se a adminis" 
nação da justiça,. se os direitos dos cidadãos podem ou 
não ser bem garantidos . naquelle termo com a recon
d uc.ção desse magistrado. 

Eu não posso a:dmittir a idéa que o IJ,obre deputado 
acabou de .apresentar,de que como magistrado foi o 
primeirp que alli fez conhecer a lei . 
. O !:;~: Tonr~s LEITE : :- Então era desconhecida se-

melhante cousa. · 
O SR. BuTISTA MoNTEIRO : - Nno posso admittir:o 

que V. E x . enuncia.... , . 
O Sn. ToBIAS LEITE : - Até então os juizes munici

paes e de orphãos eri'io herdeiros igualmente com os fi
lhos dos que morrião. 

O Sn. BAPTISTA MoNTEIRO:- Não posso admittir 
isto, ainda o repito, porque antes desse magistrado 
exercer alli jurisdicção, outros n exercerão, contra os 
quaeo não se apresentão arguições. Antes delle essa 
comarca foi regida por juizes de direito muito inte
gres, cujos nomes eu me honraria de citar. E demais; 
V. Ex. considera o Sr. Dr. Lobão como typo de hones
tidade e de illustxaÇão. Ora, o 'Sr. Dr. Lobão, servindo 
nessa comarca,. V. Ex. entende q)le elle consentiria que 
os juizes mu:nicipaes fossem igualmente herdeiros com 
os filhos dos que morrião ? · 

O Sn. SARAIVA : - Não sei s~ os juizes erão bons ou 
máos; mas o que sei é que quando estive nas Alagôas, 
Villa-Nova era o re{ugium peccat01·um. ' 

O Sn. ToarAs LEITE. - Olhe ..... 
O Sa. BAPTISU MoNTEIRO:- Olhe o que? Não sei 

a que vem isto, é uma arguição vaga, cujo alcance 
d~sconheço; e demais, peço. licença ao nobre deputado 
para dizer~lhe, sem argui-lo, que mesmo durante a suá 
admif!istração nas Alagôas, havia. àlli muitos lugares 
que rambem se podião chamar re{ugium peccatorum. 
Qual é a província que não tenha um lugar ou mais de 
um de que se possa dizer ist<i ? 

Mas uma vez que a cousa se quer entender como a 
entende o nobre deputado por Sergipe ; se nesse lugar 
houve juizes municipaes corrompidos, o nobre deputado 
deve dizer os seus nomes, sob pena de dar direito a esses a 
quem por ventura S. Ex. allude, para negarem ás suas !1{;
severações a importancia e o credito que eu desejo dar : 
lhes. Porque não diz V. Ex .• quaes são élles? Qual foi o 
juiz corrom1Jido que precedeu ao Sr. Dr. Carvalho? Se 
V. Ex. não refere, permittadizer"lhe que procedeu te-

.merariamente avançando semelhante proposição. -
. . o ·sn. ToBIAS LEITE:- N!ío houve. 

O Sa .. BAJ>TISTA MoNTEIRO : - .Então permitta-me 
dizer-lhe que é contradictorio, não rell.ecte no que disse; 

. (Risadas .) 
Meus senhores,. não desejo fatigar a. attenção .da ca-. 

mar a ; peço desculpa por ter absorvido tanto . ~po ; 
agradeço a bondade com que fui ouvido pelo honrado 
ministro da justiça; espero que S. Ex., tomando na de
vJd,a co~ •iileração ~ humildes observações que lhe di . 
ngr,, proceda de moeto a fazer com que a justiça, a ho· 
nest1dadt: e a moralidade publica não soffrão a menor 
quebra. · 

O Sr. Jaguarlbe:--- Sr. presidente,. aproveitan~ 
?o-l?e do ens_ejo de achar em discus~ão o orçamento da 
Justiça , tere1 de1 apresentar á cons1deração da camara 
algumas. humildes reflexões sobre·a. organisação da nos
sa magtstratura , esperando que o nobre ministro da 
justiça lhes dê o devido peso ; e fazendo uso das boas 
intcnçõe~ q~e tedos lhe reconhecem ' do prestigio que 

. 9o;n; .mu1t>J Justa razão exerce sobre a camara, procure 

. IDlClnr algumas medidas que melhore esta classe, collo
~ando-· a a · abrigo uos defeitos de que se resente e do 

- : estado· de penuria ei:n que infelizmente se acha. ' · 
: . · Co~eçarei, Sr. pres.idente, por notar que essa magis·· 
trat_u~a. ·bastarda ·de que se acha c<'berto o pniz, cha-

mada- juizes municipaes-:- tçm ·excitado da parte de 
muito boas intelligencias duVidas a· respeito de· .su'ai 
constitucionalidade. · · 

A casa S!Lbe que desde a ' confecÇão ~a lei de 3 de 
Dezembro, pela qual foi· instituída esta. magistratura , 
temporariiJ<, se clama contra ainconstituciprialidiide de 

· sua existencia. Não sou o mais competente para·entí'ar 
nesta questiiõ; apenas refiro o facto, pedindo. ao nob}e 
ministro que examine se a repetição constante ·dc,sta 
arguiéão fórma ou não uma opinião bastante: escl!iré~ 
cida, para, no caso affirmativo, promover os meios · de 
remediar o mal. · · · 

Lemuro, entretanto, para justificar a expressão bas~ 
tarda com que dcn0minei ess~. especie de magistratu'fa 
que a constituição com elfeito, fallando de juizes pelo~ 
quaes devem ser julgadas as camas .civeis e--criminaes 
declarou que elles serião perpetues ; 'mas os juizes mu: · 

· nicipaes, que aliás como se achão creados, julgâo tanto 
em materia crime como em )Ilateria ci vel, sendo de 
natureza temporarja, não são seguramente os j)lizes de 
que trata a constituição. 

Abstrahindo desm questão da inconstitucionalidade 
dos juizes municipaes, direi que essa ordem de magistra
tura pa1·ec.e-me ter sido instituída como um tirocínio 
1;ara as. funCÇÕCS de verdadeiros magistrados, visto COl'UO , 
e do se10 della, bem como d'entre os promotores publi
cos, que são escolhidos os juizes de direito vftalicios. 

Mas, senhores, esse tirocínio poderá merecer seme
lhante nome, todas as vezes que se demonstrar que não 
segue a ordem· n atural dos demais tirocinios? Vejamos. 

Sabe-se que todo aquelle que se inicia em uma in
dustria, 9fficio ou profissão, isto é, que faz .o tirocínio 
de qualq~er carréira, tem em vista cheaar aos resulta
dos que visão essas occupações, empregando . Ós meios 
ao seu alcance, .e adquirindo as habilitações aprooria-
ilas ao seu fim. .,. · 

Mas assim não acontece com o tirocinio da magis
tratt;ra, porquanto muitos bachareis que se destiniio á 
mag1stratura fazem o seu· quatriennio e habilitação 

, nos lugares de juiz municiP-al, ou de promotor publico, 
ás vezes .com grande sacrtficio, porque sabe-se quanfo 
é m~quinho o ordenado desses funccionarios, além de 
que p~ra bem preencherem seus deveres, e s_e mostra
rem tl1gno~ dos lugareo de juiz de .direito . que aspirão, 

. !hes é pre01so lutar contra as pmxões, arrostando as 
m~s dos poderosos, e depois ue assim haverem consu
m,;do seu tem1;o na esperança do almej a!lo despacho, 
vem-se pretenuos por outros de menos tempo de servi
ço, mas que têm protectores mais activ.os ao pé do go
verno ; resultando d'ahi que essa habilitação leoa!, 
:qão constituindo por si um direito, vai pouco a po'f,co 
tornand?-se me~os ambicionada pelos bachareis de 
verdadetro .merecimento, se .de antemão não contão com 
um protectorfort~, vis.to como naprofissfio·de advogado, 
ou em outra qualquer, encontriío lucroa muito mais se
guros do que nos lugares de jaizes municipaes e de.or" 
phüos, ou de promotores publicos. . ·. · · 

qra, sendo esta incerteza do direito que dá a halilli" 
.taçao legal de máo agouro para o futuro da magistra
tura, eu não posso deixar . de rogar ao nobre ministro 
que procure obter alguma medida; por meio da qual se 
~elhore a condição .dessa class!' de aspirantes da ma

. g1.stl<ttura.?' de modo 'que o direito proveniente da ,mà-
tncula seJa uma realidade; ou seja pela apresentação 
d~ uma lis.ta dos ~ais antigos determinando-se-que os 
nao escolh1dos depots de apresentados um certo numero 
de vezes sejiio riscados da matricula; ou por outro qual
quer ~ethodo que lhes regularise o accesso, de sorte que 
este nuo pareça obra do acaso. , . ·· 

Sei que é diffi'cil apreciar devidamente o me~ecimento 
de flli!ccionarios. disseminados por toda extensão do' 
I~per10.; ~as as mformações officiaes .que I>S presidentes 
s:1o ob:1ga~os a remetter annuaJmente para a secreta
n.a.da JUStlça, s~n~o bem colligidas, muito po?em,au
Xlhar o n~bre mmts~ro na adopção de um me1o qual
qn~r que s1rva d.e ammação a esses magistrados temp,o
rar.~os,, de mane1ra a convencê-los, que a scilici~ude no 
. cumpnmento ue seus deveres é o mais facil camilih.o ·a 
chegar á magistratura vitalícia. Assim hilver&· umex
cellente estimulo para aquelhis que .se deilic1ío á; ntagis
tratura, certos de que não seriio preteridos por causa de 



~JfeiçÕes in:dividuaeS; e de outr11.s con,siá.~ràções que te~ ~ ' 
nhão- acc~sso perante o governo. ·. ·: ., : · . . 
. ·1\;ásim se esmer!lráõ para se -tornarem dignos de um 

diÍí; serem alistados ' na magistratura· do paiz. (Apoia~ 
dqs~) l)fas P!l~eçe 11ue neín ~e?Ípr~ os servj~os e intel
ligencia são tl~os como hab1htaçoes para _aquelles qu~ 
têin a fortuna c e serem dotados destas quil.lidades. Dah1 
resulta que faltando-lhes os honorários, sufficientes e a 
esperan9a de q1;1e concluído o seu qu~trie:u;io, dadas 
certas e determmadas formulas, o seu tlrocm10 os con
duzirá .ao fim desejado, deixaráõ de tomar como norma 
das suas acções o dever, e trataráõ apenas rle ganhar 
tempo servinuo a amigos e alliados, em busca de 'protec-
cão e ~mpenhos, mediante os g_ne venhão algum dia a 
hbter um desp11-cho. (Apoiados.) • .· . . 
· Eu não faço ·a :r;n~nor censt~ra ~ nmffue~, e mUlto 
menos ao nobre mmtstro da JUStiça, em:-CUJO caracter 
fol""6 .de reconhecar toda a probidade. (Apoiados.) Mas 
o f~cto é, senhores, que ha immensos moços q:ue estão. 
no conheaimento .. de que os talentQs, a prob1dade e a 
regularidade .de costumes, não lhe t~m obtido ~m des
paaho; ao passo que estou petsuad1do que serta con
veniente que uma lei determinasse que aquelles que não 
podem ser juizes; · ou não têm as habilitações precisas· 
para essa carreira, sejão desde logo, feitas as provas; 
desengam~:d~s, para que. se appliq~em á ou~ra profissão, 
e, desóbstrumdo o cammho dos JUlgados tdoneos para 
a· ID:lgistratura, lhes augmentem as probabilidade3 de 
conseguir 'seu desidemtum. . 

Feitas estas considerações a respeito dos juizes mu
nicipaes, passarei a occupar-me dos juizes de direito. 

Perguntarei ao nobre ministro da justiça se não 
acha coJ>veniente ·uma legisláçã'o, pela qual esses juizes 
s.e ·habilitem ' de alguma fôrma no intuito de inelhór 
preencherem as funcções a que são destinados,- quando 
tiverem accesso para as relações. 

Sabe-se que as relaç:ões constituem os tribunaes de 
2' instancia, para ris quaes têm de recorrer todas as 
partes · que se j'ulgão feridas em seu direito ria l' in:s
tanoia, e que esses triburlaes têm de julgar as grandes . 
questões que jogão com o direito civil. · 

Portanto, é r.esses tribunaes . oiide se deve. encontrar 
a . maior somma de conhecimentos juridicvs, e onde 
por ·conseguinte . aquelles que para elles se destinão d·e
vem -entrar ·convenientemente preparados, afim de qu:e·. 
as questões· que se offerecerem não sejão apreciadas por 
elles· como noviços· ou bisonhos. · · ' . 
· Mas um juiz de direito, obrigado, como é, pela nossa 
legisláçüo, a julgar apenas f~itos crimes,- e só pe•· acci
dens,- uma · ou ·outra vez conh~cer de matetia cível, nbs 
rarissimos casos de aggravos, aomo poderá adquirir os 
cOnhecimentos necessarios de legislação civil, com à 
qli!!-lse têm· de occupar diariamente, qtianilo tiver ili." 
gress.o•nas relações'? . · · · ' 

A legislação actual inhabilita ,,os juizes de direito 
a·estudar o direito civil, ' nãú lhes dando a attribuição 
ilejulgar as causas cíveis,-· visto·como não· sendo obri~ 
gados pelos casos oceurrentes de seu cargo a estudar 
este ram6, sem duvida o mais· ilifficil da sciencia ju
ridica, não é natural que o fação por mero recreio. 
· Assim pensando, Sr. presidente, nunca pude compre
hender a ráziío de haverem ~ido 'abolidos os -juizes de 
direito do ci vel. · · · . 

.. Q sa·: CosT,t MoREIRA. :-Foi um dos males que 
tróti~e a lei de 3 de Dezembro de 1841. · 

O Sa. JAGUA.tHBE·: -'-Esses juizes offerecião ás partes 
e ao · paiz garantias mais solidas por seú caracter de vi
talidedade e presumpção de independencia que dáhi_ 
~inR?:a, do q~e p_odem offerecer os juizes municipaes, 
iiao -mal . retr1bU1dos e dependentes de reconducção do 
g_ov~rno;, e ror o~_trc lad~ constituindo esses juizes o 
vtvetro donde dev1ao ser t1rndos os ·membros das réla
çõ~s-1 obrigados como elles erão, em virtude de seu nobte 
oflic1_o; ao estudo constante do direito civil, o paiz teria 
ama1s plen~ confiança de que as relações serião COIJlpos
tas. de ma&1strados perfeitamente habilitados nessa'$a
ten~, confiança que nüo podem inspirar os que -se não 
achao nessas condições. · . · 

Por falta dessas habilitações naquelles, d'ell.tre os 
qnaes. ~ã? esàol~i~os os desembargadores, eu, sem que· 
rer em1tttr um JUIZO desfavoravel aos nossos tribunaes 
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supériores, nos quaes folgo de. re~oilheqer a illustraÇãe> 
de muitos de seus membros, creio que não será temeri- ' 
dade:pensar, á vistà do modo pelo qual são compilstiis 
asrelações, que nellas não·haaquella·somml). de co
nhécini.eiitos de .direito civil que seria para .aesejar, .pot
quanto juizes que não ti verão· frequentes .occasiões de 
estudar o direito civil; quando forem collocàdos ni:>s· 
tribunaes superiores em uma· idade já avan9ada, men6s 
propria para estudos profundos sobre assumpto arido; 
como é o direito civil, não poderão desempenha~ os 
seus deveres como seria mister. 

Portanto, quando disse que não pude comprehender 
a razão que dictou a suppressão dos jtiizes de direito do 
cível, tive em vista consignar este pensamento-'- que 
não só esses juizes, julgando em primeira instanaia, 
offerecerião mais garantia ás partes, c.omo tambem que · 
a sua suppressão autorisa o juizo d_e_ que em nossos tri-

·. bunáes ~up_er~ores não ha. ~uel!a somma de conheai
mentos JUr!dlCos que havena se seus membros, antes d~ 
lá chegarem, tivessem tido mais habito de julgar, ·mai~ 
ocaasiões de estudar e apreaiar a saiencia do direito. 

Voltando ainda aos juizes municipaes, aproveitarei a 
occasião para pedir a S. Ex. o Sr. ,ministro d;t justiça 
que haja de esclarecer~ me se não ~erá convemente dar 
andamento a um projecto 'que foi apresentado o anno 
passado nesta casa pelo illustre antecessor ~e ~:.Ex., 
tendente a melhorar de algum modo a substttmçao dos 
juizes muniCipaes, se por acaso S. Ex. ~ntende que essa . 
classe de juizes deve ser conservada, v1sto como todos 
sabem que graves inconvenientes apparecem na admi
nistração da justiça por causa da substituição dos juizes 
municipaes por hoJ:?ens que não são profission~s, .que 
não têm o menor mteresse em ganhar reputaçao como 
juizes, e que aproveitã~ a occasião de exercerem as 
suas funcyões para serv1rem a um ou outro am1go que 
lhes pede ,favores. · · 

Já por diversas vezes se tem reclamado na tribuna 
providen'cias a semelhante respeito. O projeato a que .. !lle 
referi foi mand!!-do, se não me engano, a ~ma comrms,. 
são, da qual, creio, fazia parte S. Ex. Eu, I!ortanto, pe?o 
ao nobre ministro que recommendeesse proJecto á consi
deração da camara, afim de que o adopte com as emen-
das que precisas'forem. .· 

Agora, Sr. presidente, não posso deixar de chamar a. 
attenção do nobre ministro da justi9a para ~m ~acto 
que intimamente se prende á boa ou má · orgamsaçao ~da 
magistratura : refiro-me aos insuffiaien,tes · honorar~os 
com que é mantida essa cl~~se (ie servtdores_do pa1z. 
Aquillo qu"ll é alaro não prec1sa de demonstraça~, ~ J?Ot
taiito não tomarei _tempo á casa eJ11 provar que os JUIZes 
neste paiz, ou sejão municipaes, oU: sejão de direito; 012 
sejão mesmo d~sembargadores e ~embros do s'!lpr~m~ 
tribunal de just1ça; se achão pessimamente retr1bU1dO!> 
em seus arduos e nobilissimos trabalhos .. 

E se os honorarios com que é retribuida ,a magist~a-
. tura já era, na opinião geral, inferior ao trabalho ~essa 
classe de funccionarios, essa verdade tornou-se am.da 
mais saliente desde que, reformando-se as secretar1as 
de estado, vi o· se que os vencime~t~s do3_. empregados 
de mericír categoria nessas reparttçoes · erao eo!loc.a~os 
acima dos vencimentos dos membros do poder J,udrcla-
tio, isto é, dos juizes de direito. . · 

Desde então como que universalmente se entenden 
que era_ uma necessidade . indeclina~~l o melhqr9:mento 
dos vencimentos desta classe de serv1dores do patz, qull 
se achavão, depois da reforme. ~as secretarias de esta_do, 
nivelados aos contínuos e portetros dessas secretar1as. 

0 S~. PEREIRA. PürTo:-Apoiado. · 

- ü Sa. JA.GUARIBE : -Uma emenda _foi approv11-da ein 
. -1857 ou 1858 nesta .casa no senttdo de- melho.rar-se os 

vencimentos desta classe de funccionarios publicas ; mil-? 
-.infelizmente essa emenda, cheg11-ndo ao senado, .não .se1 
por que considerações, foi alli destacada do proJe. ct.o. de 
·que fazia parte e lá ficou em esqueaimentoatéesta data. 

Eu lembro a~ nobre ministro da justiça que, atten.dendo 
·á geral reclamação da nação i~_!eira, P?rq:ue, senhore.s, 
toàos têm interesse em que haJaO bons JUizes, e ~e uma 
boa ou má retribuição depenue muitas vezes a ctrcum
stanaia do jn~z poder dese~penhar bem ou mal} se~ 
dever. Aprove1te esta occasmo de prestar á m!lotstra 
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. 
tura . . este gránde ,serviço, promovendo no senado a 
adop_çiio df11q_uella emenda. , 

E·nem· se· diga, senhores, que o máo estado de n()S~ 
sas fin!lnças não dá lugar a que se trate presentemente 
desta medidá, .p<>rque.hadespezas que :;ão por sua na
turezá productivas, e eu considero esta nesta ordem. 
Todos sabem que para que a renda de um paiz augmen
te.:, necessarie> que antes de tudo haja pa.z, haja ordem, 
mas sem que hajão bons juizes para garant~rem e~ta 
órdem, e esta paz, á sombra da qual todas as mdustrws. 
se devem desenvolver, acredit9 que o paiz não poderá 
ter aquelle progresso a que a natureza o, destinou, e do 
qual dependerá grandemente o augmento da nossa 
renda. 

Portanto, esta despeza, que á primeira vista parece 
que, 'e1n virtude ds.s cire1unstancias e1n que se acha o, 
thesouro, não póde ter lugar presentemente, é, quanto 
a mim, da ordem daquellas que devem sobretudo ser 
tomadas em consideração como despezas completamente 
productivas. 

Sr. presidente, occupn"f1o-me ainda com H, sorte da 
magistratura, não posso cleixar de dizer duas palavras 
em relação a uma medida que ainda hoje foi approvarla 
nesta casa, e que se prende completamente ao interesse 
da magistratura. F alio da emenda hoje· approvada em 
3' dlscussfw, augmentando a incom.patibilidade a res-
peito dqs magistrados. . 

E. trago á .consideração da casa esta questão sómente 
para mostrar que se ha nopaiz alguma tendencia pam 
afastar a classe da,. magistratura das aspirações polí
ticas, tendencia que eu só diviso nos homens do governo 
de 1850 para cá, mas que não vejo que esteja no espí
rito nacional; me parece que seria mais conveniente que 
se t0masse uma medida geral, que de frente collocasse 
completamente essa classe fóra de Laes aspirações; que 
melhor seria, por exeniplo, que se estabelecesse uma 
incompatibilidade absoluta, do gue estarmos todos os 
annos fazendo leis augmentando todos os gráos de in
compatibilidades, mostrando-nos desta f6rma como que 
desconfiados da classe da magistratura, que aliás eu 
creio que não tem feito males na carreira politica, para 
que se a queira arredar dessa carreira como uma classe 
perigosa, quando ao contrario ningt1em ignora que essa 
classe já tendo tido·muito maior influencia no corpo le
gislativo do que hoje exerce, foi bastante modesta, a 
11onto de não ter jamais tratado de melhorar sua con
dição; e nem ao menos confeccionado para os magis
trados uma lei de aposentadoria, como se tem feito para 
todas as outras classes de empregados pubiicos. 

Assim vemos que primeiramente apparece11 a legis
lação de 1850 creando as incompatibilidades indirectas, 
isto é, fazendo com que os magistrados que fossem 
eleitos deputados perdessem na sua antiguidade du-
ntnte o tempo da legislatura. Depois veio a legislação 
de 1855 tornando• os incompatíveis pa1'a a eleição nos 
districtos de sua jürisdicção. Hoje, porém, achando--se 
que isto ainda era pouco,· essa incompatibilidade que 
anteriormente · existia como um, ele agora e'n diante 
come\~ará con10 tres ! 

O Sa. Cauz MACHADO: -E Deos permitta que se 
torne completamente absoluta. 

O Sa. JAGUARIBE: -Não estou longe ele concordar 
com esta idéa do nobre deputado; porque, dizia eu, ele
vendo compor-se cada um dos districtos, que se não 
alargar, de tres dos clistrictos antigos, esses magistra-· 
dos, em virtude de uma emencla que hoje passou, e que 
me levou a votar contra a adopção do projecto que até 
então tinha. merecido a minha approvaçf,o, ficão em 
mais larga ' scala incompati veis para a eleição em dis·· 
trictos mais extensos, isto é, ficãotriplicadamente incom
patíveis, do mesmo modo por que se multiplicouaineom
patibilidacle -dos delegados, juizes municipaes e subde
legados por tantas vezes mms sobre o que diopuzera 
a legislação de 1855, quantos forem os termos ou dis
trictos comprehendidos dentro dos IiOvos districtos 
eleitoraes E como não vejo que a constituição prive 
à tM. grande numero de cidadãos do direito de ser 
votados ; eu que já em 1855 votei contra essas incom·· 
11atibilidades, não püde agora deixar de votar contra 
essa m]lltiplicayãd dellas. 

Senhores, eu acredito que se os magistrados, apezar 

de .todos os embíttayos que a. legislaçãq l,lles c\êa,- e do 
atrazo que soffrem em aua ca.rr0ira. d~.t ,magistr<ttura 
ainda insistem em ter· uma cadeira no.c.o>'po legisLativo; 
é porque, mal rqtribuidos em seus trabalhos, e muitas 
vezes desconsiderados pelo governo, são attrahid'os pela 
gloria resultante de representar a nação, por um lad.o 
na. esperanç11 de p'oderem • concorrer com sua experien
cia para melhorar a classe a .que pertencem, dotando a 
nação de magistrados independentes, como quer a con-. 
stituição, e por outro .lado contando enoontrar nessa 
mesma gloria de representar a nação 11ma com11ensação 
elo depreciamento com que o- governo enc:wa seus ser
viços como magistrados. Afóra essas vantagens, mais 
apparentes elo que reacs, não vejo que outros grandes 
attractivos cxistão m1 carreim política que movão os. 
magfstrados a de~:{armn ·seua lugares por lUn assente 
no parlamento. 

Estes attracti vos· são ainda menores para os magistra
dos filhos de províncias remotas, e que nellas exercem 
os seus lugares, porque sem intima ligação com os ho
mens que influem no~ altos negocias elo paiz, lhes é 
facil eomprehender que não podem ter aspirações na 
carreira. politica, <) que a unica vantagem a que aspirüo, 
além da honra em si mesma muito elevada de repre-
sentarem a·nação, é que se cerque a magistratura dos 
recursos c elo prestigio qulilClho são indispensaveis pam 
ser verclacleiramente independente e preencl~e.r o princi
pal fim de sua instituição, que é servir de guarda da lei 
e à e garantia dos direitos individuaes. 

Se pois quer-se m·rredar a magistratura do parlamen
to, dêm-se-.aos magistútdos vencimentos correspondentes 
á, posição e importante papel que devem mmlter na so
ciedade; dê-lhes o governo a devida consideração, e os 
magistrados, compenetrando--se de que mesmo em seu. 
posto de juizes póde ser satisfeita a nobre ambição ele 
servir ao paiz, raramente ,ltãQ de procurar um assento 
no parlamento. Para chegar porém a cote resultado en
tendo ser necessario que o governo seja o primeiro a 
considerar os juizes e a apreciar os serviços por elles 
prestados em suas comarcas. 

O Sa. BARROS PIMENTEL : - Os bons juizes como 
V. Ex. são sempre-pem apreciados.· ' 

O Sa. JAGUARIBE: -Eu acredito que o homem ho-
nesto em toda a parte ha de ser sempre bem comido· 
raelo, ou seja como·simples cidad.ão, ou como juiz; .mas 
entendo que, além dessa eonsiderayão, que o publico é 
naturalmente levado a tributar aos que bem procedem, 
é uecessario que o governo em relação aos encarregados 
da administração da justiça seja solicito em distinguir 
aqnellcs que se mostrarem dignos disso por sua intelli
gencia, zelo e pmitualidade no cumprimento de seus de· 
veres, afim de que fique bem discriminado o hom magis-
trado do que fôr negligente. : . 

O nobre deputado sabe que mmtas vezes os magiS
trados têm a infelicirlade, mesmo em virtude do cumpri
mento de seus deveres, de desagradar a este ou áquell~ 
individuo. que é poderoso, a esta ou águella parcialidade 
que aspira a dominação do lugar, ao mesmo tempo que 
os homens .. collocaelos no , governo do paiz, querendo 
cortejar a esse individuo ou a essa parcialidade, tratão 
de um modo muito significativo de desconsiderar aos 
que clesagradárão a taes infiue~J.Cias. . 

E' por isso gue eu ha pouco d1sse que os mag_tst~·edos, 
para evitat·. essa desconsideração que lbes drmmue a 
força moral, procurão, ainda com prejuízo em sua c~
reira da magistramra, obter um lugar na representaçao 
nacional. 

Se pois o governo e os altos porleres do Estado_ trata
rem de melhorar a sorte desta classe, eu. acredito, re .. 

-pito, quB serão preenchidos os desejos de. arredar. a ma
o-istr&tura da representa~ão nacional, sem que seJa pre
giso quo cada legislatura trate de iniciar medrdas 
semelhantes á. que hoje passou nesta camara. · . A 

Pedindo ainda .aos meus nobres collegas que me tem 
feito a honra de ouvir mais um pouco de pa
ciE(ieia, rogarei a S. E :h. que nos diga se julga conve
niente a medida lembrada pelo Sr' ministro da !aZ6?da 
a respeito da m·eação de juizes dos feitos pnvat1vos 
em todas as. províncias, como .meio de melhor~r a arre: 
caclaçiio da renda de cada uma dellas ;_ ?bJecto q_u-" 
tendo occupado a attcnyão tlo pobre mmrst~o da fa-



z<mda .creio qp.e não será; impropt~i'J dêstâc occasião; 
,tis to qtW em tQdo co caso se. trata de n:emb.ros .do po~er 
j udiciarío;- e .pare eons~guin~e cilia -ma te na em chscussao_, 
para. que, no c.aso aff1rm~tlvC) ·tratemos de dar ao go. 
0;erno · a• convernente autor1saçuo. . . . . 

Em eonelusílo, S,r. presidente, ·ped1re1 ao ]10bre ffii· 
nistro da justiça que J::aja de-m_e inform!l'r sobre o e5ta~o 
am que se acha o provimento.do,nov.o bispado do Ceara, 
que pendia da approvação da Santa-Sé. ; rogando a 
s. Ex. qlte '!le por acaso as duvi<las que existião are~-
10eito da effectividade deste bispado, não estão aincla 
solvidas, haja'de empr~gar todos QS esforços .... 

U Mp. Voz:~ Parece que essas dtwidas. estão solvidas. 
O SR; -JAGUARmE·: ·.~-c- .... para que haja essa effM

vidadê: e a província do Ceará, bast&l'lte.extensa, col
locada ~grande distancia do bispado de Pernamlmco, a 
gue ora pertence, possa gozar. · dos .beneficios que tal 
creação lhe deve conduzir. 

Finalmente, pedireia S. Ex. que haja tambeln de 
informar á camara quaes os motivos pelos quaes não se 
tem podido effectuar a creação das faculdades theologi
cas que P,a quatrü ou çil]Có llil1llOS fürão votada;;. pelo cor
po legislativo~ 

O nobre ministro sabe que geralmente se clama pelo 
mellumtmento do nosso clero; bem que nelle existão 
muitos sacerdotes distinctos por seu saber e virtudes, 
todavia nota-se que não ha ainda em geral a illustra
çuo que. era para desejar. Julgo es.ta medida tanto mais 
necessa-ria,. quan.t.o, sendo por todos reconhecido qn'e o 
clero se tomará. taüto mais util ao paiz quanto mais 
moralisado se apresentar, é de crer que com a creação 
das f'tculdacles, cmn a maior al:mndancia de luzes que 
se poss_u dar aos sacer!lotes, elles tenhão tambem de 
melhor,ar. consideravelmei)te a sua moralidade, com a 
qual o paiz muito lucrará. 

Termino. 11qui, Sr. presidente, esperando que .o nobre 
minist):o. ela justiça empregJle toda sua ,solicitude em 
prover de remedio aos I\lales .de que me occupei. . 

Peço aos meus nobres collegas desculpa por ll:J.es to·
mar o tempo. (!}Iuito bem, mu.ito bem.) 

A discussão fica adiada pela hora. 
Dada a ordem do dia, lev11nta-se a sessã::> ás tr<Js.lw

ras e .meia. ela tarde .. 

I 

Sess;ào .cín 1§ -~~. ,olf:u,.~n~. 

PitES!Dm'ICIA DO SR. CONDE DE BAEfENDY. 

SumtAlUOr - Exped·iente. --,- Concessão de tàras para 
criacão de gados.-l'riatricula de estudantes. - Ordem 
üo clia.-,-Greaç<to de uma nova secretaria de' estado. 
Discurso do 8r. Franco de Almeida. - 01·ça.nento da 
.justiça. Discursos dos Srs. Gosüt l'rioreira. e Aravjo 
Jorge. 

A's onze horas da manhua, feita a chamada, achão-
Ee prcscnte,s os Srs. conde c.e Baependy, Pereira Pinto, 
Candido Il'[encles, Salles, Gonçalves ela Silva, Ferreira 
de Aguiar, Villela Tavares, Pedro Moniz, Serra Car
neiro, .Lamew), Pau1a :Fonseqa, Cerque.ir~ Lei~e, Ro~ha 
Franqo, TeixeiraJunior, Larão.clell'bmanguape,Montei
xo de Barros, Landulpho, Pacheco, João Paulo, Cunha 
Figueired.o, Sampaio Vimma, Manoel Fernandes, barão 
do Bom-Jardim, Garcia c1eAhneic1a, Casimir.oMaclurei
ra, Fausto de Aguim·, Moura Costa, Brêt,as,F. Octaviano, 
Sá e Alb11querc1Jie, Almeida Pereira, Nebias, Francisco 
Campos, Coelho de (~astl~o, l'aranhos, Paula Santos, 
1\Iac!).ado, Luiz Cados, Souza Leão,_ Chagas de Anc1ra, 
ele, Peixo.to ele Azevedo, Calheiros, Saraiva, Franco ele 
Al';llei.da, Pin);9 de Mendonça, Silvino Cavalcanti; Abc· 
l~rdo ele Briyo,, J~gt:ari~e, Cyri~o, '~avares de. Mello, 
Cruz Machaao, fBlxe1ra Soares. AraUJO- J.orge, vtsc\mde 
de Camaragihe, Belfo}'t, Pereirá Franco, Fcrnancles da 
Cunha e Rego Barros. 

C~mpm~eq~ndo i(epois .os .s~s. Paes Barreto, Dantas, 
Sergw de Macedo, Viriato, Alcantara M;\!,ehado, Cas-, 
te!lo .. B~anco, DelphinG de Almeida, Aguiar Barros 
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Paulino de. Sonza, Pinte de Campos; Paranaguá e 
Mendes da Costa, abre-se a sessão :S.s-onze horas e-meia. 

Co,mpitrecem depois de aberta a sessão os~rs. Araujo 
Lima, Brandão, J acintho de Mendonça, Costa Pintjl, 
Henriques, Domingues Silva, Barros. Piinentel,Toscanq 
Barreto, Diogo Velho,. Baptista Monteiro, Cost.a 'Mo
reir:t, Bezerra·. C a valoanti, Bello, Augustp de Oliv~ira, 
Lima e Silva, Silva Miranda, . Martinho Çampos;ba
rão de Mahá, barão de Porto" Alegre, Xavier da Rocha, 
Tobias Leite e Gavião Peixoto. · 

Faltão com partic-ipação os Srs .. Pedreira e Athayc!e. 
E' liila e approvada a acta da anteeedeüte. 
o Srr. r SECRETARIO a~ conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um on::io do ministerio do imp~rio, enviando um 
volume uos actos da assembléa legislatiya dâ provinc~a 
do Rio"Grande elo Norte, promulgados ua sessão ord1c 
naria. do anno passado.-~ A' commissão de assembléa.s 
provinciaes; -Pi~ 

Outro do ministerio d:t guerra, devolvendo' o requ~
rin)ênto em que o tenente reformado Antonio:Rereira 
Brândão pede melhoramento . de reforma. - A' 'com:. 
missão de marirrha e guerra. 

Outro da presiclencia da província de Minas-Ge
raes. en viandÕ un1 exem,plm~ impre.-:so. da-expo!3iyã.() q~1e 
o viée-presidenteDr. Joaquim Delphim Ribeiro da LI)z _ 
apresentou no acto de passar a administraçã~ ap res·- •,, ' 
pectivo presidente o conselheiro Vken.te Pires ela 
Motta-. ~ A arehivar--se. , 

Um requerimento de Francisco dé Paula Rodrigues 
Gomes de Vasconcellos, pedindo o lugar de guaxda, das 
galerias clest!L camara. - A' con;mi~sãb de policia. 

Lêm-se, julgão-se ol)jecto de delib<?ração, e 'ião a 
imprimir para entrar na ordem ~os trabalhos, os pro-
jectos com. que concluem os segumtes pareceres : 

CONCESSÃO DE TERRAS PARA CRIAÇÃO DE GADOS. 

< As commissões de fazenáa e agricultura, tendo en
trado na apreciação das razões alleg~das pelo .c?r?ne~ 
Leonardo Ferreira Marque:; na :;upphca que. dm,gw ·a. 
assembléa geral,- passão .a expôr o que ent?nil_e~-.áoe.rca 
da prcten,ç>'ío,, submetíendo · ao es.clareClclo JUlZO da 
camara dos Srs.- <leputados o. pneserite pm::cer• . . _ 

<O supplican~e, come.çando p.or UJJ?a succm.ta exJ:OSlÇao 
da penuria eru que se aehão os hab1tarüe? da capital da 
provineia do Amazona;s,_ em C?nS~'luencia d?s-~levadqs 
preços ·a que têm s.ulndo as prm01paeJl espe01es de. ah
mentação, e. quasi abs~luta fa.lta de e ame verde,~;s:arque 
de qualquer procedencm, attribne esse estado exc.ep.elo
nal. l', á falta qe gado .vac.CJ.J.m alli 'eriado ; 2', á i~
possibilidade de bbter-se supprilnento dos lugares n;a1s 
·oroximos~ co1no Santara1n,.Rio-Branco e outros, v1sto 
~ alto pr~ço que nesses n1esino;; lugares. alc.anyão as 
carnes. 

« Expõe mais que pa i11tenç~o de concorrer _-para. o 
gradmü e futuro desapparecimento d~sse estado, ano;
mal, se propuzera a fundar uma, ou emas fazen.nas oe 
criar nos campos de S. Joã? do Grato d2 'Alto."RlO·<Ma
deira que a este fim pedira ao governo nnperwJ a eon
cessã~ '<Le tres lcguas quarlradas, mas, que send~-ll;e 
estas concedidas com a elausula ele pRga"las á razao cte 
meio real por braça quadrada, e em tod~ o caso poí' 
preç? nunca menor_ que aque~e em que nnpor}a:s~; __ ; 
merh<;ã_o e d~marcaça6_ das refem1as tres leguas, ae"""""'-
de ace1tar tal concessap por onerosa. . . . . 

rt. RelatandO a falta qur:. a1U ha de cngenhe1ros agn
mensores as difficulclacles de transportes, o exagerado 
nreço destes, a distancia de 150leguas a ver;_cer-se.entre 
:c capital ~ ~quelle camvo, no q:re coneordao as :nf~r~ 
mações ofhe1aes, força e con,clmr-se . que :>s cle~pezas 
com a medição provave~ri)en~e ,devew 1r mmt~ alem do 
preço ele dons reaes por b_raça quadrada, maX1)110 esta .. 
hel~c~cl9 pela lei de 185,0, para ,as terras em melhores 
condições. . . 

~ FirJUe no s~u propo~ito e intenções, pede o, supplr-
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cante ao corpo legislativo· ·que se digne ~e dispensar na 
lein. 601 de 18 de Setembro de 1850, afim de ser-lhe 
aquelle terreno concedido . sem clausulas tão onerosas 
como as que ficão men<;ionadas. . . 

: < Qbservão as commissões que a pres;denCia da pro.
vincia, · na informação constante do offic10 .d~ 9 de Abril 
Jeste anuo, concorda não. só com a exposiçao ?o estado~ 
em que se achão 'lS habitantes daquella capital, mas 
tambem com a procedencia das causl!-s mencionad.as. 

< A directoria-geral das terras. publicas, em suam
forriiação de 8 de . .Junho deste anuo, concordando com !ls 
.observações daquella presidencia, convém na il!)cessi·· 
. dade de attender-se ás circumstancias especiaes em que 

· ·se acha aquella parte do Imperio. . 
. < São pois as commissões de parecer que o supph
cante está no caso de ser attendido, e offerecem para 
·isso o seguinte: 

< A assàmbléa geral legislativa decreta : 
<Art. 1.• O governo fica autorisado para conceder,' 

fóra da zona das fronteiras, na prdvincia ·~o Amazo~as 
e nas que se achão nas mesmas CJrcumstanCias excepc10-
naes, terras e campos devolutos para a criação de ga .. 

· ·aos, sob a candição de pagarem os concessionarios o . 
respectivo .preço lo!5o que taes terras e campos forem 
medidos e demarmidos , n.a fórma da lei n. 601 de .18 de 
Setembro de 1850, revertendo J?Rra o domínio nacjonal, 

. com perda das bemfeitorias eXIstentes , os terrenos con
. cedidos; se os concessiónarios ou seus successores não 
quizerem ou nãó puderem pagar a importancia dps 
mesmos terrenos, calculada segundo as bases da citada 

:, '1' l~i n. 601. · · · · 
' · < Art. 2. • A commis.são de .que trata o artigo ante
cedente não poderá exceder em terras de cultura a meia 
legua quadrada, e em campos de criar a tres leguas para 
·cada concessionario. · 

< Art. 3. • Ficão revogadas as disposições em con-
trario. . . 

· < Paço .da camara dos deputados, êm 18 ·de.Julho de 
1860.--; Torres-Homem,-Sanipaio Virinna.-A. J, Hen
riques • ..:...BariSo de Mamanguape • ..:...Pedro Moniz, • 

MATRICULA DE ESTUDANTES. 

«. A -ci>mmissão de instrucção publica, a quem fo
rão ·presentes os requerimentos que a esta augusta ca

. mara dirigirão os estudantes Antonio Lourenço·de Car

.:v.alho Serra, Manoel Rodrigues de Arruda C amara, 
Miguel Figueirôa de Faria Filho, Joaquim Antonio da 

;Silva Junior, João Pereira da Silva Leite,' José Thomaz 
de Freitas e Rufino Tavares de Almeida, ouvintes no 
primeiro anno ·da faculdade de direito do Recife, pedin

·do se lhes conceda fazerem os exames de preparato
. rios que não poderão realiz>lr em tempo, afim: de se 
.matricularem no ·mesmo anno e fazerem acto; jul
.. gando attendiveis as razões que allegão, e que já auto-
risárão na presente sessão a concessão ·de identico favor 
,feito a outros nas mesmas circumstancias, é de pare

. .cer que ·se lhes defira favoravelmente, para o que offe
rece á consideração da camata a seguinte resolução : 

·~ A' assembléa geral resolve : 

< Art. 1• E' .o governo autorisado a mandar matrÍ·· 
cular no 1' anniJ da faculdade de direito do Recife, . 
que frequentão como ouvintes, precedendo a approvação 

. dos exames de preparatorios que lhes faltão, os estudan-
. tes Antonio Lourenço de Carvalho Serra, Manoel Ro

drigues de Arruda Camara, Miguel Figueirôa de Faria 
Filho, Joaquim Antonio da Silveira Junior, João Pe. 
r~ira da Silva Leite, José Thomaz de Freit!IS e Rufino 
',{'a vares de Almeida. · 
· < Art. 2. • Fi cão revogadâs para esse fim as disppsi
.ções em contrario. 

< Paço da camara dos deputados, em 12 de Julho de 
.. 1860 .• -Gomes de Souza.-Viriato. > · 

< A commissão de instrucção publica a quem farão 
presentes os requerimentos dos estudantea Antonio Es

. peridião Mattos· do Prado, Jacinth'l · Cardoso da Silva, 
José Lino Pereira Junior, ouvintes na faculdade de m:e
decina da côrte; Olegado Ferreira Bandeira, João Au
gustoNepomuceno Machado e Manoel IgnacioLisboa, 

na d.a Bahia, em que pedein a esta aúgusta camara 0 
poderem m. atricular-se nas mesmas faculdades, prece
dendo a habilitação dos exames que lhes faltão, atten
dendo a que"identico favor fôra este anno concedido a 
outros nas mesmas circumstancias, é de parecer. que se 
lhes defira favoravelmente, para o que. offerece ·& consi-
deração da camara a seguinte resolução: · .. 

• A assembléa geral resolve: · 
·< Art~ L· o governofica aut~risado :amandar ma

tricular nas faculdades de medicina da c(lr.te os estu
dantes Antonio Esperidião Mattos do Prado, Jacintho 
Cardoso da Silva, José Lino Pereira Junior e l';Iarcos 
de Oliveira Arruda Filho ; na da Bahia, Olec.ario Fer
reira Bandeira, João Augusto Nepomuceno Eiachado e 
Manoel ·Igna.cio Lisboa, precedendo , a habilitação dos 
exames prepar9:torios que lhes faltão. . . _ 

c Art. 2. • FICão revogadas todas as d1sposiçoes em 
contrario. 

< Poço da camara dos deputados, em 12 de Julho de 
le60 • .,.-Gomes de Souza.- Viriato. > 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

CRE.~ÇÃO DE. UMA. NOVA SECRETARIA DE ESTADO, 

Entrão ~m discussão as seguintes emendas ·ap[lrova· 
das pelo senado á proposição desta camara, que crêa 
uma secretaria de estado com a denominação de secre
taria de estado dos negocios de agricultura, commercio 
e obras publicas: 

1 
· ' 

c O ti 2. • .do art. 1 o seja substituído pelo seguinte: 
< ti 2. • Fica o . governo autorisado para distribuir 

pelos different~s ministerios as attribuições que devão 
a cada um competir. . . 

No ti 3. • depois das palavras~ pes~oal nécessario
diga-se - tirado das diversas s:cretanas ~e esta~o, da 
reparticão geral das terras publicas, e da dn·ectona ge-
ral dos' correios. • . , 

< O § 4 • seja assim redigido : 
< § 4. • O numero de empregados das secreta~ias de 

estado niio poderá exceder ao actualmente existente 
·nellas e naquelhis duas repartições, nem a somma a 
despender .em seus vencimentos poderá exceder á que 
ora se despende. 

< Paço· do sen\).do, em 2 de Jul~o de 1860.- ftfo.n.oel 
Ignacio Cavalcanti de Lacerda, presid~nte.- M~noe! ~os 
Santos !Jfartins Vallasques, 1' secretano.- Jose )lfarttns 
da Cruz Jobim, 2' secretario. •. 

O Sr. Franco de Almeidas- Sr. pre~idente, 
oppondo-me ás emendas -qu~ nos forüo .re;nett.1das do 
senado ao projecto da creaçao de um mm;steno, pr?
cedo da :tl'{esma maneira por que proced1. na sessuo 
anterior. A minha posição estava d.etermmada desd~ 
que no ;tnno passado fui daquelles ~~e se. oppuzeríio_ a 
creação do ministerio do fomento. Smto praz~r de, nao · 
só nesta occasião como em, outras, dar ~empre prova 

. de col:ierencia; sinto prazer, porque o pa1z nada: póde 
ganhar quando de uma sessão para outra, _com l;ll~~r
vallo àpenas de ·poucos mezes, se sustentao opmwes 
diametralmente oppostas. . _ .. 

Felizmente, as idéas que sustentei. na sessao ante:wr 
sustento hoje, e assim como combati naqueU9: .se?sno a 
creação de um ministerio, assim continúo hoJe a pro· 
nunciar-me tambem contra as emendas do · senado. . 

Na sessão de 211 de Maio do a.nno passad? conc!Ut 
assim o discurso que proferi sobre esta mater1a: _ 

c A vista destas considerações, hei de votar na? só 
contr!l este, como contra todos os pr0jectos que tl~e
rem por .fim crear repartições, . augmentar o funccw· 
nalismo, elevar a despeza publiça, quando esse accres· 
cimo de vencimentos não se possa d~;r a todo.s os em·· 
pregados, quando isso senão possa faz.er. rel~ttvamen~ 
ás classes mais necessitadas, ao clero e á ma!_l;tstratura. 

Existe pois a mais completa coherencia no meu 
procedimento em relação a este objecto; ~ yortanto 
não se poderá attribuir a espírito de oppos1çdao algu: 

· mas observações que ainda vou ter a honra e apre 
sent~r . . . . . . . 't JOsi· 

Digo que não se poderá attribtur ao esptn o opr 
I 
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êionis~a, PP~':!tte ··,não são; idéas ··sue nascesse~ 11gora; 
não sao.opunoes_que se suste~t~m pelanece~;ndade do 
;n~omento; .não sao finalment.e 1déas que passao ter ape-. 
nas razão. em uma ou outra circurilstancia, em rela9iio a 
este ou âquelle gabinete. São opiniões fixas, são opiniões 
que nascem da convicção mais . robusta de que não pres
tamos verdadeiro serviço . ao paiz creando mais este 
minsterio. · 

Mas 'quando se attribuis~;em estas idéas ao espírito 
·· de opposição, ainda assim eu me acobertaria com a prD-' 

tecção do digno presidente do consellio, quando ha 
muito póuco t~mpo dissera no senado: . . · 

• Senhores, é necessario que o systema representa-
. ti v o se regularise ; ' as opposições são necessadas ; sem 
ellas não podemos conhecer habilitação, nem talentos 
e· capacidade administrativa; a opposição é a 'pedra .. 
de toque das altas capacidades, onde os talentos do 
Sr. ministro da .marinha (visconde de Abaeté) se 
desenvolvêrão em, proveito do. p11iz; não posso, pois, 
levar a bem que· homens de consideração, na posição 
em que • se acha o· honrado me!Jlbro pelo Rio de Ja
neiro, elevem suas vozes para fazerem taes censuras, 
que não poclem com justiça partir daquelles que pra
ticárão ha pouco iguaes actos. As censuras não ins
pirarião confin:nça alguma se esta regra vingasse; 
o resultado sena então aquelle que desde 1846 tenho 
observado, e. é que a maior parte de nossas :cousas 
se fazem mais por mo ti vos pessoaes do que par. mo-
tivos politicos. ·~ · · . · · 

Sr. presidente, temos observado nesta sessão que o ' 
gabinete d~ 10 de Agosto fez-se cargo de elevar, sus
tentar, proteger e garantir de toda e qualquer censura 
que, já no passado, jâ no presente, ou mesmo no fu
turo, se pretenda fazer ao gabinete de 12 de Dezembro. 

Temos observado que tres questões principaes cha-. 
márão á attenção dos nobres ministros : a questão da 
reforma eleitoral; agora a questão da creação de um 
mi!listerio, · e daqui a pouco a questão bancaria. Temos 
observado que essas idéas têm sido ·sustentadas por mem
bros proeminentes daquelle gabinete, que têm tomado a 
peito, como era de esperar, a sua rehabilitação, sob a 
prci' ec9iÍo do gabinete actual. 

Não é a occasião opportúnade averiguar se, dada toda 
a coherencia no procedimento dos ex-ministrosdo gabi-· 
nete de J2 de Dezembro, apparece a _mesma co}lerencia 
nos seussuccessores. Não é occasião azada pata tratar 
da materiil eín relação á pÇ>litica. Temos outras occa
siões para isso, e mr.smo já temos dito alguma COU··· 
sa. para fazer sentir toda a nossa opinião a tal rcs
pelto. Mas o que é exacto>e bastante· doloroso para o 
paiz e para as nossas . instituições, . é que se realize 

: ~quillo que disse o digno Sr. presidente do conselho no 
senado, 1sto é, que as nossas cousas' se explicão mais 
por ·causas pessoaes do que por causas politicas. • 

O que é exacto é que· c).lida.mos mais de procurar 
áquillo que nos interessa n'um momento dado, que 
interessa a este ou áquelle partido, a este ou âquelle 
ininisterio, a esta ou áquella causa, esquecendo-nos 
dos resultados, dos interesses do pàiz·, dos interesses 
que devem ser estaveis, que .devem ser permanentes e· 
exigh· toda a nos~>a dedieação.. ,;., · 

Senhores, temos nós pesado com todo o criterio, com 
razão:fda e esclarecida, as circumst!mcias em que se 
vai augmentarrepartições, em que se vai augmentar 
despezas ? Temos . nós pesado perfeitamente as forças 
actuaes do thesouro ? 

. O Sn. SrLvrNo CAvuc.~NTI:- A doutrina contra-· 
;na a augmento de despczas es~á nu projecto mesmo. 

.' . O Sn. FnA"'co DE AurEm.~ : - Eu não desej.ava s~-
. h1r fó. a do traço que pretendo dar ao meu discurso. 

.Respondendo, porém, ao nobre deputado que me hoJJta 
com o set: .aparte, lembro a S. Ex. que note que não 
se póde de1xar de augmentar necessariamente a despe
za, quer· com o l!o_vo ministro de estado; quer com a cas!t 
para a 1:epart1çao , quer emfim com os trabalhos 

. que constltuiriio o novo ministerio, etc. Por um lado 
não se diminuiráõ as despez'as dos seis ministerios exis·· 
t~ntes.; por outro. o novo orçamento para o setimo mi
.;usteno augmentará a despeza pelo menos em mais 
·2,000:oooa, com~ o futuro mostrará. l 

A eratica constante do nosso. pai~, quando sepédem 
autonsações destas, e quando depo1s ellas são. executa-
das, me autorisa. a este vaticínio. · 

Todas estas delegações; todas. estas autorisações 
. todas estas creuções são pedi~a:s quasi sempre, e sã~ 
da~as com a clausula de se nao abusar ; mas no·nosso 
P,!IIZ temos observ~do que s~mpre ~odos . os governos 
tem . abu~ade; .dep01s o mal es.cá consumado, e a camara 
necessana~eme app~ova aqulllo que não desejava, e a 
despeza ah1 fica quas1 todos os dias mais avultada. 

Segundo o relatorio do nobre ministro da fazenda es
tamos ameaçados de um deficit de 6,183:0008. S. Ex., . 
oppondo-se aos emprestimos, declara que é necessario 
antes de tud? . ~ mais rigorosa. economia. Ora, se 
S_. Ex. é o pnme1ro a declarar que é necessario a mais 
r1gorosa econ~~i~ dos ~i•he~ros publicos, a creação 
de uma repartiÇao que mfalhvelmente tem de trazer 
aug~ento $e despeza Eerá aconselhada pelas circum
stancuts actuaes ? 

UM Sa. DEPUTAno':'7"E'uma despezaproductiva;. 

O Sa. FtuNco Dt ALMEIDA :-0 Jornal de hoje dando 
conta de um dos object'ls mais importante~ de q~e tra
tára o gabinete, ou o Sr. presidente do corisellio n'uma 
reunião com os seus amigos, membros uà. honràda maTo
ria, declara-nos que a receita para 1858-1859 apenas 
poderá chegar a45,0~0:0008,e a despeza a52,842:0008, 
de modo que o defi01t provavel, ou talvez minimo, éjá 
de 7,842:0008.· 
~ra~an~o desta materi:i,,accre:_centa o Jornal, qué,e).l 

cre1o mspuado pela admm1straçao : . ~<j 
< Recapitulando esta exposição (lendo) S. Ex. deu à~ 

mesmo tempo 'tl. razão .do deficit, proveniente do abati
mento da receita, em conseg_uencia da execução .da ta· c 

rifa, que diminuio os direitos sobre numerosos .objectos 
da do .tratado de commercio com. a Repub:ica Oriental' 
e de outras causas não permanentes, mas que tem con: 
tribuido para o desfalque das rendas do Estado ao mes
mo tempo que as despezas publicas aug!llentá~ão. 
• < Em vista destes factos, S. Ex. conclui6 mostrando 
a necessidade de armar· se o governo com· os meios ne
cessarios para fazer face ás exigencias do serviço pu
blico e aos. empenhos contrahidos, entre os· quaes 
sobresaheopagamento do emprestimode1843 na impor-
ta:ncia de s:.. 5()8,400. . .· 

< Foi então apreEentada a idéa de restabelecer-se os 
2 % addicionaes sobre a. exportação, de . cuja suppres
são não ;es~l!ou allivio algum para. :a agricultura, 
colllo a prmmp1o ~e s~ppunha; o augmento de 2 a 5 % 

. 10obre as mercadonas 1mportadas, conforme a qualidade 
dellas, e os direitos que pagão actualmente, e por ulti
mo a elevação da taxa do sello fixo e proporcional. • 

Notem os nobres deputados que as circumstancias 
do · thesouro são taes que não · basta restabelecar os 2% 
addicionaes, é necessario augmentar .. de 2· a 5 % os 
direitos sobre .as mercadorias importadas, e . é neces- . 
sario àinda au'gmentar o imposto do sello! 

Ora, ;testas circumst~cias o que ·~ que aconselha a 
,prudenCia·, o que aconselha o mesmo digno: presidente 
do conselho no ~eu rel.atorio? A ma.is rigorosa, a mais 
absoluta econom1a. E se dá uma prova da mais riuorosa 
economia des~e. que. se vai autorisar o governo ~ão só 
a crear um mm1ster10, como w reformar todall as ·outras 
secretarias ~ · 

. . . . I 

Ü !::la. SERGIO DE MACEDO: -,-Sero 'elevar a despeza •.. 

O Sn. FnANco DE AurEIDA:-Isso é impossível. Ere, 
preciso que não estiv~sse~~s certos da maneira por que.
os gove~os ,costumao utllisar-se . . das delegações, era, 
necessano que não soubessemos por uma experiencia de .. 
tantos annos que sempre nessas creações, nessas refor-.. 
mas o augmento de despeza é infallivel. ' 

O nobre ex-ministro do imperio que acaba de lem- . 
brar essa clausula, que já no anno passado a apresen
tou ne~a casa, e contra a qual logo eu protestei, es
quece-se do exemplo que nos dera eom a reforma da 
sua secretaria, que dobrAra as despezas, de modo que 
a . despeza que se fazia com 70 e tantos contos, hoje é 
de duzentos contos ou mais. 

O Sa. SERGIO DE MAcEDO : - Neste caso ha um 
limite. 
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O Sn. FR,&Nco DE ALMEIDA' :-0 futm·o·nos pro:var!L 
de que lado está' a raiüo, e se haverá excepçüo ao·modo 
por que, se executão estas 'reformas~ Quanto a mim, as
severo á camara ·que aquillo qüe.sempre se tem obsér
và.do h a . de continuar a· repetir"'se, isto é, ·o augmento 
da despeza ha de ser infâllivel. · · · 

Senhóres,-os proprios dignos ·ministros se encarregiío 
de contrariar ·as vistas que· traíispirão do relataria do 
digno Sr. ministro da fazenda. E' um digno ministro, o 
do imperio, ·que nos' vel;ll propôr ·uma 1'eforma adminis-

' trativa;· :a qual ·não pó de Jei:!;:'m· de contribuir para o 
augmento ~a · despeza'; é o ·próprio nobre ministro d'o 
imperia que· se erwai-rega· de nos ·vir · pedi\' a creaÇão ele 
uma ·se'rretaria para o ·conselho ·de estado. · 

O SR. MINISTRO DO IM~ERJO :. - Lêa. o projecto, e 
V. Ex. verá que nu o ha ahi augmento de despeza. ' 

O SR. Fn.ANCO DE ALMEIDA : -E' verdade; não ha 
de vir augmento de despeza, por exemplo, na reforma 
administrativa, quando os presiclentes se puzerem .em 
disponi:uilidade .• ,.. · 

O Sn,:MINISTno ·no hrPEtüo:-V. Ex. fallava ·da 
secretaDi:o do ·conselho: de esta'do. 

.~ 'SR;. FRANco DE ALMEIOA: - F aliei tambem da se.
' cretaria do couselh.o de estado, e contiÍmo a sust(Jútar 
que ella augmentará a despeza.,E se ha de vir augm.ento 
de~ despeza :coni· as·. idéas · ltpresentadà,S pelo nobre .minis
tro do· império, ·l'\ão é claro ·que; conibinadas com as do 
d,~~no p~·esideut~ do conse~~o, que quer a.mais rigorosa 
e~p,om1a, ellas se contraruto ? 

··o SR: .MINISTn.o .DA.MARINH.-1.: - . Mas .srw despezus 
p)'ocluctl\ras. • 

O Sn. FnANCO· nE ALH·EIDA : - Não é claro .que não 
podendo nós gastar ·productivamente em ·faVOl' de func
cionarios pub'tieos que vivem quasi na · mi•eria, como 
zão os magistraclos, os membros do clero , os nossos ofii
ci,:;tes da arinada;e~c., etc., não· se deve crear despezas, 
muda que product1vas, com novas repartições e novos 
ernpregadus ? Pois· todos os dias 'não se diz nesta casa 
e ainda .h a Jl0t1CO' ·n'iio houve quem dissesse que até ~ 
ilesp~a· ·insigt1'tfimmte com um juiz de direito · do com
merciO 110 Pará era UIJ;la· despeza ~ue não ;df:via ser feita;· 
. attentas as nossas carc:nmstnncr.as·~ Por:·conse'luencia; 
essas despezas que, consHleradas Jsoladátjlente, ·parecem 

.peguenas, r:unidas dão .uma som ma· avultada; e quando 
a somma nao fosse .bastânte grande, ·não fosse muito 
avultada,_ não se deveriã:o fazer, attentas as nossas cir· 
aumstRnCias~ · 
Entend~ que, clesde que se a1:neaça o pai i com aug

mento de: rmpostos., é necessano duas ·causas : a mais 
1·cstricta -:economia, uüo ·nugmentar a~solutament.e. a 
des11eza, ~em seg~mrlo· lugar cortar por todas as despezas 

. que · possnoser admdas sem ~rand.es inconvenientes para 
a c&usa publica:. (Apoiadas·.) . · 

Ora, pergunto aos nobres ' deputaí1os, ainda mesmo 
:i_quelles que sustentão que se:deve ' crear. este ·ministe
n_o; .s.e· po~em .. assegurar que o parz se perrle, que não 
pode .conhnuar no·est>'ido em que está por inais alo-um' 
tempo, amda .que o·, trabalho seja· mais clifiicil, aluda 
que ·o trab<liho uiío seja perfeito, como ni\o .será·ilepois 
da me•ma·erenção. . 

O SR ."SEnGio DE ·nhcEDo:- Porq<~e? 
_O , Sn. !rrA~:co DE ALMEIDA: - Porque a perfeicão 

n,uo <; p:rtül:a ~o actual g~bin~te. Póde o nob:e depu, 
tad.o asoep;.m ar que o pa1z na o pó de por ma1s alo·um 
tempo contl))uar como está? E rilesmo 'luando resultasse 
-ianta.ge.1n. desta erenção, parece certo que o paiz ainda 
p(lde ,COl~tmu~r com os seis ministerios; . uàq Fe vai 
~uhm~rgLr c~elS~!ldo de crtar- se up1a outra r~partiçi\o, 
.Jas ·çncums.anm,as ~m que se propoe a<J"'mento de im-
Jl'""tos tanto na ·importação como na ex]',oi:.tação: . · 

O.Sn., Sm~w l,lE 111,-\.CEn.Q,:-Não ,e anglJlenta a cles-
peza, •e lisaahsa-se n:~);hor,: \ • 

O Sa. FnANc~ DE ALliEWA :-Sr . . presidenJ;~, além elo 
~uB acabo de '!1ze1;-se tem ·observado na camara um 
racto :extmorchnano nas nossas melindrosas · circltm
~tanmas. Quan.d') o no~so e;;tado .fin~nceiro é pes~imo, 
quanft~ es~~ es,aÇ!q:é pmtaqp .. <;om 09res, tão ean:egaclas · 
pelo propno Sr. presJdente.do cons0lho no seu reíat.qri,q e 

nos seu s discurses, quando se tmta de cr,éali··: impostos 
para cóntr.ariar o .defioit ciom que solnos·••ameaçados · 
<1mti Ó"O primeirci ·dever ·do gover'no, qnnl é o, pri:meir~ 
dever . ·.tlcsta camara? Era discutir calma. é fri~tmente 
com to·clo o desenvolvimento a lei dó orçamento.,·que é' a 
base ·rk toda · a d~spe'za ereeeita; mas o que temos Visto·?· 
Temos visto a lei do orçàmento constantemente prete
rida por outras questões que, ao menos no momento, 
não podem ter fi mesma impottancia~ (Apoiados.~ · · 

Dá-se-nos para a:(liscussão : do orçaniento a ultima 
hora.ou hora. c meia, quando.•a camara está fatigada, 
quando os bnncos estão vazios,· quando -ps membros que 
clesejarião di~cutir o orçamento já tem entràdo 'em on
trasdiscnssões, e .estão cansados. De,fórma que a·ques·túo 
principnl que devíamos . discu.tir. 'com· preferencia, o 
Ol'Çn:mento, é prete"ido ·por, disenss.ões ·ele · ma terias .que 
os nobres. cleputuclos não podem.deixa.r .de concordar que 
niío têm,,a, .mesma ·importancia :nas grave·s circumBtan, 
cias nctuaes do nosso paiz·. , . 

Acabon···se com a reforma .e.\eitoral, :·e principht-se· 
com a Cl'eação de mais· uma :repartição; no .. senado 
tem se. gasto; .tempo ·. immellj;o com .. a reforma . . ban
caria, ,·e nada' de .orç.ame.nt0 . . Entretanto.)'. depois .ha 
de se accusar ·a· ·carnara de que; não quer · 'discutir 
o orçamento; depois h a· de se accnsar ·a opposição ·úe 
protelar, . qunnd@ se nos apresentar o orçamento .. por. 
votar .nos ultimosdias, nas ultimashoras, o que. obriga~ii.·. 
o orçamento: a >ahir . ·desta casa .aferventado .! Então 
lm ele dar- se a necessidade de votru:mos c0m ·precipi .. 

' taçfio e sem .o predsoexame; acamara se ha de reco
nhecer i,uhabil para cuiçlar dos grandes ,· interesses do . 
paiz, v.otnndo .. então ·as delegações ao governo, este 
chamando a si as attdbuiçõe.s mais importantes destr, 
camara, .porque havemos de est!lr. sob a .pressão de ou 
votannos um orçamento como ·f go.vern.o .quízer, com. 
toclas as delegações , ou de não votarmos .prçamento.l. 

Senhores, as circumstancias .ac.tuaes exigem que dis
cutamos co!Í:l todo ó desenvolvimento a lei do orçamento,. 
em cuja base se assentão ·a receita.e .desp.e;~:a elo Estado ;' 
as circumstancias difliceis e:llgem 'lJle deixemos.questões 
que .podem ser adiadas sem grande.inconveniente;. por 
o~tras questões que vão prejudic.ar .a algibei:ra c4ls con
tnbuintes, que vão. prejudicar :O paiz, por iss.o que pos 

. !\meação com augmento de impostos •. 
· Faço esta .observayão .. para .dem.on~trar , á c amara 

quanto .íiquei:IIlaravilhadq, ,vendo !linda na sessão de 
hoj~ que.o o~çamento é preferido ,pela lei : da .creaçãu de 
mrus uma rep~ti,ção L , · · 

E' verc1ade que os governos· já vão se habitu!lnllo 
até ~ passar sem lei do orçam~nto: é verdad!l. que é 
pratica constante ,que a excepçiio do art. l' eJ;U q1;1e se 
trata <~e ql~estões politÍC!\S ou de tctmancluás provinciaes, 
as verrla,delras questões do , orçame1~to, as questões que 
se ~igão -á receita .e despez!\ publica passão desapet
celndas. 

Abandonamos exD,ctam~nte .a prerogati.va n;tais elevs..
,1a que ,nos dá a constitução, a de tratarmos primeiio do 
que ninguel;ll, a ele .termos a iniciativa sobre impos
tos ; entretanto impostos se vêm propôr á camara, 
quando por falta de tempo não temos já liberdade de 
discuti-los com aquella largueza. que o paiz·exige. 
~Ma, porque, senhores? porque ,é 'que acontece isto'? ' 
• t•r• j\\C o governo prefe1·e , apezar das palavras do no
uro preshlente elo eonselho, a este tão importante .objec-· 
t0, outros ob.iect(JS menos impor ta.ntes. O caso é 'lue.o 
<mlpado de tuilo é ,sempre o governo ; mas a culp!l rnca
he tmnbem sopre a camara dos deputados ; o caso é que 
no futuro · se .clirá: • O .governo fez i'sto , porque.a ca-

' mar a, não estava ltabiJitada para o fazer. > Ml\s não re 
observ,l a pressão que o governo exerce sobre a ca-· 
m>wt p!!J:a mostrar que ella não nodia procecler· de ou· 
tra ma1Jcira. • · 

Senhores, .0u l)ergu,.ntei h a pouco ao di "110 deputado 
pelo Rio de Janeir.o, .ex-mi:nistro do imperlo, que ·apre
se~tilra . esta p>·ojecto.na.sessão pas~ada, se não podia ,ser 
adw,da osta id"a da creação de mais .. um .ministedo até 
melhor~ret~ . as circumstancias ~lo paiz, Esta ic1éa f?ra 
pel!\ · prlmon·a vez aventad!l e-m 1845, depois reproduzida 
em ,·1 85:3; ·dellft .~e tratárit em 1854, e fu1almente no anno 
passado.. 

9ra, perdim~se o . paiz, porque · tal idéa tein· sido 
adwdn? Se em 1853, qu!lndo as nossas finanças estavfio 



com ... rt~êlho).utspecto, . pô~e. 11:~ar."cse .e!l.ta. cr~~~;çiíE, hoje 
· que nos amea~ão com um deliciJ;, ·que nos ameaça~- com 

novos impostos~não póde eUa razoavelmente ser ad1ada? 

O Si~ SERGIO DE lYIAc!lno : -'-' Tem sido :;tdiada de 

O Sn. Fn"\NCO DE AL)1IEID.t: -Tem sido. ·adiada, r 
não sc .. queJ;• .adiar exa.ctamente naquellas oircnmstan
cias em. que o · acl,lamento é. aconsell1ado pela prudcn
cia, pelos. verdadeiros i;nt_eresses do .paiz ! ... 

O Sn. SERGIO DE ·MACEDo: -A economia não está 
em não.despender, ·mas em que. se· despen~a . bem, que 
se ficalis'e bem. 

O Sn. · FnANCO ·DE Auti;lDA :-Pcm.ais, não pódc ser 
adiada esta m·eação á 'vista . elo que disse o. digno 
Sr. tninistro do imperio no sen proprio te!atorio deste 
anno? S Ex.,- dando. conta ela sua secretaria , diz o 
seguinte; ' 

< A nova organisaçiío dada aestwsecretnria de estado 
pelo deoreto n, Z,368 de 5 ele Março do anno passac1o 
habilitou-a para bem d.esempel'ihar os var~ados e im-. 
portantes serviços qu~ tem a seu cargo. 

< Dell;> ,tem resultado .as -va.ntagens de serem todos 
os nilgocios. actl,radf!meute estudados e preparados na 
sccreJ;aria .antes de se apre>entarem ao conhedmento 
« decisão do ministro; de . fiscalsar-se mais minu
ciosamente a exectlção das ordens dadas, e dos serviços 
que correm pelas diversas 1;epartições aunexas; de man
ter-se maior regularidade nos trabalhos, e fhmlmentc 
·de expedirem-se os negocias com a conveniente ·celeri 
dade. ·> 

Que .mais falta, senhores ? 

O ,Sn. S~aGro DE 1\JA.mmo:--'- Falta o ministro. 

O Sn. FRANco DE ALMEIDA: -Falta o ministro? De 
maneira que toda a felicidade elo· paiz depende · de ter·· 
mos em lugar de seis sete ·ministrt)s! De maneira que 
Beis ministros que delibei:ão . em co'nmum, em con
selho sobre•os.grandes 'interesses do lmpcrio, seis mi· 
nistros -que trat1io de objectos já preparados nas suas 
differentes secretarias, não,podení. deliberar, •porque siTo 
seis, _é aecessario que venha. o s<Jtimo, porque só com 
o setimo é que os trabalho3 serüo melhores, serão mais 
perfeitos! 

O Sa. CAsmmo MADUREIRA.- Que mais um adian
ta é innegavel. (Apoiaclos.) 

O SR. FnANr.O DE ALMEIDA :- Os .nobres deputados 
falli'io ácerca do futuro ; co1itão que o novo :rp.inis·tro 
ha de adiantar. Eu faço voto p(tra. que snas esperança s 

. se realizem, para que o nobre )lrinistro, do fomento vá 
tirar elo abatimento todos os grandes trabalhos de. que 
se não tem tratadn tão bem até agora . Masos .. nobres de
putados me podem assegurar que os . sete ministros va
leráõ ·mais .que os seis ·presentes? Valêráõ .maio que o 
.actual Sr. presidente <lo conselho,. que. tem chamado a 
si quasi todas as grandes questões de toc),os os;;cis mi
njsterios ? . 

Eu poderei estar em erro, desejarei mesmo quo o cs
. teja; mas temo que depois i!os sete ministros, ellesnão f a
. çl\o mais do qu.e fazem actualmente os seis. E neste 
·ponto presto hOl)lenagem aos caracteres que t~o digna
mente têm estado .á frente dos negocios que correm pela 
repartição do imperio ; presto-~hes : 4omenagem, por
que creio que -esses P,ignos caracteres têm empregado 
todos os esfor9os, têm mereóid~ as bep.çãos do ·pail'! pela 
maneira por que têm dirigido os negocios dessa im-· 
portante repartiçfio. · : . · ·'" . 

Mas se elles o íizerão quando a secretar-i(> não esta,vR 
r:formada, quando não tinhão tantos meios á sua dispo-
s:ção, não tinhão oincoenta e tantos . eropregados, não 
tmhão consn)tores, o que. nãó deve fazer hoje o éli"'no 
Sr. ministro do impedo que reconhec~ que a ~ua ~e6:c
taria .está hapilitada parít estu.dai·, ptepan!\r. àcu;:ada~ 
mente todos çs -11egocios, paraJ~nalisar mttis minucio
samente .•.• 

O Sn. FAUSTO DE :AGUIAR : -Não diss.e isto. 

O Sn. Fn:ANco.DEALiliEIDA: -ll'!ais minucios!\ment·s 
possi vel.. . • · · 

. 0
1
Sa. FAUSTO llE AGUIAR: ~ijão . )la-:-O ,U'Iais .. possi-

s,ve. . 
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O Srh faAr:<ca :PE ALntEID.,I. :-Para fiscalisar mais 
minuCiosamente .... 

.·,Q ~1\' •. ·FAUIITO<QE AGu:I·An:-•... elo .que. se ~azia. 

O SR. FnANco .. IiE ALntElDA ::-.... pa1·a m,anter maior 
regularidade.... · · ' · · · 

O Sn. ·F.wsTO'DE. AsliiA!I :-l'llaior rugu~arid.adc do 
que havia' . 

. ., O Sn.· MINISTRO Do IMPEluo:-E isto é em .relação 
ao passado. . · 

O :Sa. FRANCO DE ·Ar.JIEIDA : -A maior regnlariilade 
não .quer dizer reguhtridade que s'a'cisfaz aô serviço 
publico ; depois da ultima reforma, V. Ex. virá depois 
dizer que ainda se h a de precis>ir de mais o.utra" ref0r-
ma , depois desta, que ora se propõe, qüe augmente a 
regn1.ariclaele .do s.erviço, -. tle maneira que todos os el1as 
~e -nos virá pedi1' nova refo1·ma a·á sec:c~t.ari@... . . . 

G;r,: Sr .. Dl'PliTADO •:-Quatro vêm mais do cpie dons. 

O' SR. FRANco DE .A~li!ElD.~ :-As. vezes um .. só. vê mais 
que seis • . (Risadas .); Finalmente, o nobre .ministro. decla
l'a ·que ~e ex.pedem os .. negocias com a con·ueniente cele
,·iàade , P~is uma secretaria montada Qesta maneira, 

-·habilitada destafórma, não é bastante para -que o di~o 
Sr .. mini.strodo imperio.... , · 

O Sa; MrNrsTno Do Inr~ERJO: -Era impnssivel que 
·v. Ex.,. como mini,tro do imperio, pudesse tiscalisar 
todos os serviços que correm por essa repartiçíio, apez'a.r . 
de .seus g randes talentos. · .::~;. · 

O Sa. FMNCO DE AL~m!DA: -A este respeito V. Ei'. 
me colloca na impossibilidade de responder--lhe: entré
tanto tomo nota· para, se algum dia puder, informar 
a V. Ex.; mas posso assegurar a V. Ex; que ' tê!Il ha
vido .. ministros á testa ela r&partição doimperio que t êm 
fi.sc.alisado os ;inteJ!esses elo paiz. 

O Sa. SERGio DE IvlAcEno :-Toclos têm reconheddo 
esta necessidade: 

O Sn, FRANCO DE AL>lEIDA :-T:Jclos não; e ett recor
darei a V. Ex. que o Sr. conselheiro Pedreira e o St. con
lhc;ro Gonçalves Martins , guereconhecêriio esta necessi -
dade, não Hzerão passar nesta camara a creação de mais 
este miuisterio. · 

O SR. lVItNISTRo DO hrPEnro -Têm accresc.ido: mui
tos o~1tros serviços depois. 

O Sn. FRANco ·nE· ALMEIDA:'+-Neste caso não .é só :o 
ministedo. elo .imperio qu.e tem.angmentaào. os seus tra
balhos; a todos ·Os outros ·minis.terios tem acontecido · o 
m~S!_llO. 

A verdade é que o nobre ministro do imperio reco
nheceu grandes melhoramentos na reforma da ~e~retaria 
do imperio ; pois quando já tcmo2 essas vantagens 
não podemos esperar melhores tampos para então crear

·mos·mais ministerios? E' verdade que o nobre .minis
tro em sep;uida no seu relataria diz qne, -adopttmdo a 
opinião de seli illustre antecessor expressada no relato
rio que nos apresentou, entencle ser de necéssidade divi

. dir--se em dous o ministerio dos negocias do ·hnperio . 
Mas devo recordar o que. por mai6 de uma vez tenho 

dito nesta casa; -apezar de não duvidar da lealdade do 
nobre. ministro do . imperio., c~ljo. .caracter ··:contimí.o a 
considerar ço1nq um dos. mais dignos que conheçv, já 
deGlarei que, por -vontade ou cmltra gosto, o nobre mi
nistro do imperio e seus co1legas t êm procurado rehábi-
litar o gabinete de 12 de ·Dezembro. · 

Não me 'admira-, pois, que ainda ·neste ponto; que
rendo períilhar um Hlho cl,e seu collega ex-ministro do-
imperio, depois de mostrar as. vantagens que resul• 
taráõ para o serviço .Pulrlico 'da refonna da . secretaria; 
tocas'se, para o nfio· abandonar, nesse projecta; mas 
o que é exacto, o q,ué apparece a todas as luzes, é que 
se propõe a creaçãó de mais uma se..cretaria de estado 
no mesmo momento e.m que se· confessa que· o serviço 
da secretaria do imperio tem: melhorado m1,1ito 'depois 
da reforma! Será a situação actual a mais· conve
niente para est(t oreação~ 

Sr. presidente, entrar~ . agora em outra. ordem d€ 
idé.as . . Q proj~cto ~pres~ntado no anuo passado .e appro
-vado ne$ta. c.:>ma.ra, e remetti.do aq r;.euado, foi hltelru-
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mente modificado .pela emenda que nos acaba de vir do 
senado. ' · . 

Ainda que eu já no anuo paEsado me oppuze~se á. 
creação do ministerio do fomento, hoje,não posso d?1xar 
de ·me oppôrcom mais razão á emenda que nos vew do 
senado porque já não é só a creação pura e simples ~e 
um mhlisterio, nüo é só a creaçtio de um ministerw 
com .. o qual.se di~idão os negocios. que_passão pela re
partição do unpenó, é uma autonsaçao absoluta para. 
reformar todas as secretarias, para separar todos os tra-· 
balhos•de todas c!las. 

O projecto que rei:!letteinos para o senado dizia : 
• Fica dividido o ministerio do imperio, fazendo parte 
do no.vo ministerio taes e taes trabalhos. > · 
· O senado, na emenda quenosenvia,dispõeoseguinte: 

< Fica o governo autorisado para distribuir pelos 
differentes ministerios as attribmções que devüo a cada 
um competir.> · . . 

Eu recordo··me de que no anuo passado o digJ?-O de · 
putado pelo Rio de Janeiro, tratando desta matena, UJ?1 
dos ·pontos que offer~~êr!l á,'Jonsideração da call!-a!a fo.l, 
-que se procurava c11mmmr os trab~lhos do ~mmsteno 
do imperio, que se procurava determmar qur.es os tra

. b'alhos que passavão para o novo ministerio;- e accres-
ct!htava :-sem augmentar a despeza nem o pessoal. 

Ora, uma attrilmição tão circumscripta, que mostra
va não só quaes os trabalhos que nós sep.aravamos do 

. ministerio do im,perio, não só a despoza e o pessoal de 
que se comporià, está !nteiramente nu~i!icada pela 

· ~menda do senado, que d1z que o governo fica autm·1sa~ 
do, não a dividir o ministerio do im),lerio, mas a divi·· 
dir todos os . ministerios. 
·. O Sa. DuARTE BRANDÃO: -Note que distribuir é dif- · 

ferente de dividir. 
O Sa. FRANco DE ALMEIDA : '-Creia o nobre depu

tado que não comprehendo a differença de distribuir pm;a 
dividir; se m'a quizesse explicar, eu lhe agradecena 
muito. 

O SR. DuARTE BRANDÃO : - Talvez eu a explique 
mtúto opportunamente ·a V. Ex. . . 

0 Sa. FRANCO DE ALMEIDA : -Então para qu.e me in-
terrompeu? · 

O Sn. DuARTE BnA.NDÃO : -Porque é licito dar 
apartes. 

O SR. FRANco DE ALMEIDA· -Mas é mais licito dar 
explicações de uni . aparte quando se pede. 

O SR. DuARTE BRANDÃO: -Eu entendo que diYidir 
é Je~membrar attribnições de uma entidade pa:ra con
fia-las a outra entidade.; e distribuir, no caso de que se 
trata, é repartir as differentes attribnições pelas repar
tições que pela homogeneidade das funcções as exercem. 

O Sn. FRANCO DE ALMEIDA: - Assim V. Ex. acaba 
de ·affirmar que ·no primeiro .caso se divide, nesta se 
reparte. Eis a differença I Pelo projecto que approva
mvs creava-se um .ministerio, e determinava-se o tra
b:Uho que passava para esse novo ministerio;pelaemen~ 
da do senado crea-se um mínisterio, e declara-se que 
pertencerá não· só a este novo ministerio como aos · ou
·tros o trabalho qué o governo distribuir por elles. 

O SR. DuARTE BnANDXo:-Em o anno passado nós 
dividimos, neste ànno distribuímos. Quando me coubet 
·a palavra hei de responder mais largamente a V. Ex. 

'b Sn. FitANco DE ALMEIDA:-Asseguro ao nobre de
putado q ne a minha íntelligencia não distingue essa 
differença. E' infelicidade minha. 
·,. Eu repito a proposição. No anno passado votámos a 
'treação de um ministeri<>, e dissemos:- esse novo mi
. :ó.isterló . térá taes e taes attribuições, se occupará de 
taes e taes tr,abalhos; - hoje crea· se um ministerio.e 
àiz•se' :-0 governo distribuirá. pelos sete ministerios as 
á't:tribuiçües que devão a cada um competir.- De ma
Jié\ia; ·que aquillo quJ pertence hoje ao ministerio do 
_iinpêrio'póde ser retalhado e passar .para outros. 

O Sn. DuAR~E BRANDÃo:- Apoiadó. 
' "· O ·Sn. ,FRANCO DE ALMEIDA:- Entãojá vê o nobre 
·deputado que está concorde cop1igo; dividir as attribui
ções do gabinete por todo~ os sete ministerios. 

ó Sa. DuÀaTE BnANDÃo :. - E eu ~espondete.i ·a 
V.E:i. 

O Sn. FRA~co DE ALMEIDA: -E eu o ouvirei com 
muito prazer. · 

Sr. presidente, desta maneira as idéas do projecto 
desta camara e da emenda do senado sã.o difi'erentes ; 
aquillo que . se provou nesta casa ~er de uti~i~ade,, isto 
é, a divisão dos trabalhos que correm pelo mm1steno do . 
imperio, ·fica nullificada pe~a ?m~nda do senad? que 
diz, que o governo poder_á .d.ist~lbUir todo~ OS· ob3ec.tos 
de que tratiio todos os munstenos, determmwdo aqlllllo 
q,ue··a· cada um deva competir. E' pois o govemo quem 
ha de determinar quaes são as attribuições que d'ora . 
em diante devem pertencer .a. c~da m~i~teri?; assi~ a 
camara níío sabe como se div1d1rá o mrmsteno da JUS
tiça; o ministerio da . guerra, etc. E' uma organisação 
inteíramentp nova das attribuições do governo que se 
vai autorisar o governo a fazer, nada menos. 

Ora, se eu me oppuz no anuo passado á passagem do 
projecto como uma delegayão ou autorisação limitada .a 
determinados pontos, umcamente a certos trabalhos, 
com qu2.nta força me não devo oppõr hoje a uma delega
ção absoluta para reorganisar todos os ministerio~? 

Senhores , a passar esta delegação não sei que lugar 
occupamos n~st.a easa. E' melhor que. se não incommo
dem os povos com esses trabalhos ele1toraes, com essas 
commoções que dahi resultão, unicamente para vinnos 
a esta casa servir de caancelleres ou de rubricadores da
quillo que apraz aos governos determinar, 

(Ha um aparta.) 

Perdõe-me o nobre deputado ·; eu nilo esto11 'f!!llando 
agora em relaÇão ao gabinete de 10 de Agosto ; ,fallo 
em relação . a todos os gabinetes, em relaçãp . ao go
verno como uma entidade posta ao ·lado de outra en
tidade, que é a cama,ra. O nobre deputado mesmo 
não se quer recordar que o Sr. presidente do conselho 
nos disse nesta casa que não queria delegações ahso~ 

. lutas, que queria marcado{) tempo e o ·trabalho, como 
fez Q nobre deputado pelo Rio de J weiro q1+ando apre
sentou uma emenda ao projecto de fixação de forças 
de terra? Pois se o nobre deputado vê que o proprio 
governo não deseja taes dele~ações, e se vê que· esta 
emenda do ·senado contraria mteiramente o prüjecto 
que apresentára, e se não n()s p(,lde assegurar quaes 
sejão os trabalhos que se vão dividir, como é que póde 
sustentar semelhante emenda? E a que ficaremos nós 
reduzidos? · · . 

Senhores, oceorre-me uma observação, e ·é que nos 
devemos lembrar que a situação actual não ·é constante:, 
não será pet·petua; aquelles que hoje e~tã.o . de cima, 
amanhãa podem estar debmxo; a mawna que h~Je 
acompanha o governo; póde amanhãa estar ,represenca
da por uma minoria; o gabinete.qn_e actualme~te exis
te, 'póde daqui a pouco ser subst1tmdo, ~omo eu o. es-
pero, por outro gabinete. · : 

.ora, sendo isto assim, os nobres deputados devem 
observar q11e quasi sempre estas delegaç:ões v:io aprovei
tar áquelles para quem nós não as votamos,eistonosdeve 
torn!l,r cauteloso& para não votar delegações sómente por 
considerações p.essoaes, como ·disse o Sr. president~ do 
conselho. Dêvemos a~tender ao principio das c0usas, ás 
conveliiencias publicas, .para não darmos delega9\)es 
como esta, que eu não daria a governo algum, amda 
que fosse comP.osto de amigos meus. · · 

O Sa. HENRIQUEs:-·Entretant~ . a lei de Outubra 
de 1838, no art. 32 contém disposição identica, de onde 
se vê que o acto não é virgem. 

O Sn. FRANCO DE ALMEIDA :-Creio que está enga
nado; não era para· separar attribuições de u~s para 
Outros ministerillS; mas quando assim fosse, ISSO ro 
bustece um dos meus argumentos, mostrando que 
chegámos a um estado em que se considera qu~ a 
camara não tem o direito de negar cousa alguma,-vlst~ 
como no seu passado ha esses e outros. abusos, quas1 
,sempre extorquidos pela pressão dos governos. . · 
. O que é exacto é o que disse no senado, ha po_uço 
tempo, um dos honrados membros daque~a · casa:. Jsto 
hão póde continuar ·as&im. E ' preciso que 1sto· acal:!e,. é 
prec.iso que a camara exerça as attribuições que a coP.-
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stituição lhe <l.eu. Se não tem_ cap!l.cidadec p.ara isso 
Jissolvá-se. 

Úlll Sa ... DEPUTADo.: :- Oh senhor! 
o SR·;· FRANCO DE ALniEIDA: -~Digo com toda a fran

queza: se a eamara não se julgar habilitada pata fazer 
estás e outras lE;is, · clissolva-se; será isto melhor do que 
offerecer-se ao escarnéo do paiz. · 

(Ha cliue1·sos apa"tes .) 
: · Sr. presidente, esta autorisação, aiém de inconvenien

te, como acabo de demonstrar, não pód~- ser adrnitt!da 
por esta camara sem desP.r: parece mamfestamente m-
constitucional. ' 

A qonstituição no art.1;31 dertermina que haja dif
:i'erentes secret[lrias de estaclo ,- e que a lei designará os 
negocias pertencentes a cada uma e o seu numero, e as 
aunirá ou scpam•·á, como fôr mais conveniente. Se é 
attribuição que só póde ser votada por lei, quer a crea
<'ão, quer as attribuições que pertencem a cada min.ste
:io, como esta emenda vem dar ao governo a a ttribui
ção . ele fazer por decreto aquillo que só pó de ser feito 
por uma lei ? 

Notem os 11obres deputados que o artigo é o mais cla
ro possível, apezar de que no tempo em que estamos tudo 
se interpreta, ainda mr.smo o que parece evidente. Eu 
cha\no a attenção da camara. para a disposição do arti ,. 
go, pela qual se vê. que se não poderia crear uma secre
taria senão por lei, assim como por _lei se. deve designar 
11s ·negocias que devem pm·tencer a cada um. Ora, nós 
designamos os negocias que devem perten~er a cada uma 
das secretarias ? 

O SR. SERGIO l!E MACEDO :-A lei designa quando au
torisa o governo a de:;Ígnar as attribuições ·da nova se-
cretaria. · 

O SR. FRANco DE ALlliEIDA :-Pergunto: por esta lei 
ficão designados os negocias que hão de pertencer a cada 
·~tma das secretarias? Se passar a emenda do senado, 
determinamos os negocias que devem correr por cada 
uma dellas? Pelo. contrario , a emenda diz que fica o go
verno autorisaclo a distribuir pelos differentes minis te-
rios as attribuições que devão a cada um compe~ir, 
quando a constituição dispõe que a lei determinará. 
aquill.o que competirá a cada um. São idéas inteira
mente oppostas que rião se podem conciliar. 
. ·O SR. MINISTRO no Iru:PERIO : __:_Já estão determ:i.lla
das &3 attribuições que pertençem a um ou a outro mi-
nisterio. · 

O SR. F~ANco DE ALMEIDA: -Oh! senhores! As.cou
. sas mais claras são post~ em duvida no tempo de hoje. 
A constituição diz: <Serão designados em lei os negocies 
pertellile17tes a cada uma dassec.retarias, e o seu numero.>-

O SR. MINISTRO Do. Iru:PERio: -Isto já está deter~ 
minado .. -' ,. . . . . 

O SR. FRANco DE ALlliEIDA : :_Poderá. v'. Ex. dizer 
qua~!j_pão .os negocios que continuão a pertencer á sua 
:repart1ção? · . 

O SR. ·MINISTRO Do IlliPÍlaio: -Eu digo que os ne
gocias que correm por essas repartições já estão desig
nados ·por lei : ágora não se fàz mais do que distribuir 
esses negocias pela nova secretaria ; não se augmentão 
attribuições novas. · 

O SR. FRANco DE ALll!ElDA: - É. preciso tomarmos 
nota ?o argum.ento do nobre ~ninistro do imperio para 
que ·fique cons1gnado, . que des1gnar os negocias de cada 
um dos ministerios, e determina-los por u!lla vez na lei,.· 
é o mesmo que deixar que o governo pc.ssa distribui-los 
como lhe parece:! . O digno Sr. ministro entende que, 
co~tal)to _qu~ n':o se augmentem as attribuições, po
~em_ ser. d1stn~mdas por este ou por aquelle ministerio, 
Isto pelg pxopno governo. 

O SR. MINISTRo Do I~tPERro:--,-Apoiado. 
-o SR: FRANco DE ALMEIDA :-'-Ivias basta ler o art 131 

j á. -citado, ~que contém duas partas ; a das attribuiÇões 
que se creao, e a que se ·refere aos ministerios a que 
devem as mesmas pertencer. 

' Sr. pxesidente, eu estou intimamente convencido de 
que . a câmara não· póde admittir semelhantes filagranas 

TOMO li 

interpreta~ivas. Uso· da-palavra, porque se tomou par~ 
lamentru: depois de um ·bello discurso do nobre miniBtr~ 
do imperio. · '-

(Fia ~m apartá.) _ . _ 
;Eu retiro-me só á pratica que tenho observado ~esta. 

casa; na presente legislatura, porque a . minha vida · 
parlamentar é.muito curta. . · 

O nobre ·ministi"o do imperio apresenta-nos um.a 
:fila<l'rana quando interpreta o art. 131 ela constituição, 
ent~nclenào que a constituição dizendo - designa"~ 
falia só da e-reação, mas esquece o complemento desta 
determinação - JJOr cada um dos ministerios. 

Eu não quero notar ele que parte proced.em estes e ou
tros attentados contra a constituição do Estado;· não 
quero~lembrar , ROmenos, que esta emenda :fôra proposta 
pelo digno presidente do conselho do gabinete ele 12 de 
I>ezembro; porque, como já clisse nesta casa, os nobres • 
deputados têm uma grauele missão, estão se rehabilitanG 
do; mas ,nós da opposição nf•o temos a ·meslna missão, 
t emos principalmente ele velar na guard a da constit.~~ 
ção e das leis, e .fazer com que sejão respeitadas, quer 
por amigos, quer por adversarios. . . 

A' vista disto , tl'a~a- se de saber o que determina a· 
constituição positivamente ácerca do assumpto de q,ue 
'nos occupamos. Dispõe sómente que á lei compete des1g~ 
'nar as attribuições de cada um dos ministerios, uni-los, 
senara-los, ou dividi"los; . .. 

'ora, o nobre deputado, ex-ministru do impetio· do 
gabinete de 12 de Dezembro, não ferio a constitnição; 
a: poupava no seu projecto a que ~ive a _honra ele ,op"'· 
pôr-.me, porque declarou que negamos tena a seu cargo 

·o novo ministerio. Mas a emenda d:o senado nullifica .o 
que seria especial desse ministerio , deixando na duvid!!. 
que negocias viráõ a p ertencer ao novo ministeri(), e 
bem. assim aos outros. 

Portanto , essa disposição não póde deixar de ferir 
ele frente o art. 131 da constituição. · . 

Sr. presidente, não :foi baldado o preceito da consti· _. 
tuição, quando nestes e em outros casos graves quiz 
que as leis partissem principalmente desta casa. Des!le 
que se clesconhecer esta e outras· poderosas attribuições, 
por cer,to Hcará nulliHca,da esta camara. 

O SR. SERGIO nE MAcEDO :-Porqr:e? 

· O SR. FRANco DE ALMEIDA: -- Porque não t eremos 
mais parte alguma na organisação dos minister.io.s. 
Quando viermos aqui determinar que tal negocio. pa~;se 
do ministerio-A-para o ministerio:-·B-, ha (!e . se 
arooumentar com o passa-lo, dizendo : - Como quereis 
determii:lar aquillo que-pertence ao governo, apezar de 
o mandar _a constituição, se já no anno passado . autop
sastes o governo a reformar todos os ministerios, e a 
designar as· attribuições de cada um ? 

;A constituição não podia querer semelhante co us-a ; 
pelo .co!ltrario, a constituição quiz que sóme~t~ 1,1ma lei 
determmasse, neste e em outros easos graviSSimos, as 
attribuições de cada um dos _minis terias. l!:ste espi~ito 
da cons~ituição acha-se des1gnado em outros lugares 
tão frisantes como este, por onde chegamos ao verda·
éleiro conhecimento de que não podia permittir e aconse
lhar semelhantes delegações. . · 

E' assim que tratando dos presidentes de província, 
C(Ue aliás não têm a mesma importan?ia güe .têm os ~i
uistros de estado, tratando das pres1denmas, que ahás · 
não estão tão elevadas ~m jurisdicção e na adt?inistra: 
ção c0mo estão os ministerios, determma· que · le1 
designarll. suas attribuições , ·competencia; auto 5l e · 
quanto convier n:o melhor desempenho dessa .a· . . l S

tração; e essa lei f.>i feita em 3 de Outubr? .de 183~. 
· E" assim_ qué tratando das camm·as mummp1.es m.nda 
determina que sómente as s~as attribuições sejão rn_ar
cadas . por uma lei, e ·~ssa lei é a do 1:de_O~tubro 
de 1828. E' assim que tratando da 01;g!l;l:nsaçao àe ~a
mara dos deputados, do processo ele1toral, det~rmma 
·que uma lei marque esse processo, e .. Rté acc!e1~pnta, 
como já aqui notei em outra occaslilo -le1 re(\_ula~ _ 
mentar.- E' ainda assim que tratando dos d~ac~9s 
dos ministros de estado, determina que só por le1 GeJnO 

\ marcados. ·"' 
· Estes e outros casos graves demonstrão·perfeitsrneute 
q_ue o espirit..Í da constituiçiio é que não se confirftc dele-

26 



SESSÃO EM 18 DE JU4IIQ . DE 1860. 
• • - • _- -·- • • • - • ~ - • • • . -~ - • • • ~- - ' • - . 1 . • 

gações em assuroptos ·impo~tautes como aquelle de que -
nos.vccupamos. - . 
· Portanto, . Sr. presiilente,. pão posso de1x~ dem: 

oppôr á emenda que nos env1ara o senado, nao só po1 
que a juigo inconveniente e prejudieial nas circnmstan
cias actuaes, com:~ ainda porque me parece abso~uta
roente inconstitucional, e a camara não deve sanccwnar 
um attentaclo destes á constituiçrto que felizmente nos 
rege. (Bluito bem, muito bem.) · 
· A discussão fica adiad~ pela hpra. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ORÇAMENTO DA JUSTIÇA; 

Continúa a 2' discussão da proposta do orçamento 
na parte relativa á despeza do ministerio da' justiça, 
com as .emendas impressas da commissúo. 

Acha-se pr_esente o Sr. ministro respectivo. 
. Vêm á mesa, süo iidas e apoiadas as seguintes 

emendas: 
<Emenda ao~ 11 do art. 3.' Em lugar de-bispos, 

cathedràes, relação .metropolitana' parochos, vigarios' 
geraes e provisores,-diga-se-bispos, cathedraes, rela-- .. 
ção metropolitana, parochos, vigarios geraes e proviso
-res, comprehendida a despeza com as cathedraes e ca
bido's das dioceses de Goyaz e Cuyabá.-Pinto de Cam" 
p'os.--}J!endesde Almeida.-Peixoto d6 Azevedo.~Viriato. 
F-S. de Ilfacedo.-Fausto de Aguiar.> 

< Emenda ao§ 11. Depois das palavras -parochos, 
accreseente-se-collado~ e encommendados; -e depois 
da palavra-provisores, - accrescente-se- percebendo 
estes e os vigarios geraes dos bispados uma congrua 
igual á que percebem os parochos collados. - Pinto de 
llfendonça.-S . . F. de Araujo Jorge.-Francisco C. Bra.n
dão.-Villela Tavares .-Maohado.-F. Campos.-Ara11jo 
Lima.-Teixeil·g Soa.·es. > 

<Emenda ao~ }2 do art. 3.• Em lugar de-171:6008, 
~diga~se_c_l76 : 600S, sendo a quantia de 5:000S appli
cad.a em auxilio dó seminario da ·provincia do Amazo-

. nas.-Serra Carneiro. ~ · 

O Sr. Costa !lOll'l'l 'ra: _: Sr. prestdenLe, pedindo 
a palavra contra, na presente discussão do orçamento da 
despeza do ministerio da justiça, n~o tenho em vista 
fazer censuras ao nobre ministro respectivo, e muito 
menos oppo~ição ao actual gabinete, porque os distinctos 
cavalheiros:de que elle se compile merecem-me parti-
cular estima e muita consideração ; além de que, Sr. 
presidente, é esta a primeira vez que um Alagoano tem 
assento nos conselhos da corôa como ministro de estado. 

Ja vê, portanto, V. Ex. que afin·a as razões polí
ticas, tenho motivos particulares e mui imperiosos para 
prestar _o meu fraco apoio ao actu!'l gabinete. Entendo, 
porélll, que essas razões-, por m:11s valiosas que .possão 
·ser, .não me eximem da obrigação que incumbe ao re~ 
presentante da ilação de manifestar algumas das necessi .. 
dades wgentes do paiz, .e promóver e solicitar do go
verno .as med~das que julgar · mais eonclucentes para 
satisfazê-las .. Neste intuito., Sr. presidente, pretendo 
fazer breves considerações ácerca. de alguns negocias 
que correm pela repartição da justiça, e deseja1;ei que 
o nobre ministro respectivo se di .,.ne de prestar-me 
sua attenção. 
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)?,v . pre;~idente, a organisaç:iio judiciaria do pai'!õ 
rev~\~~ ma1s· de um defeito (apoiados) ; o r-oder judicial, 
que (\ ·uma da~ princip(!.eS garantias dos direitos mais 
sagr~o~ dos mdadãos, ~ão conserva aquella indepen-
4.encla ijUe lhe deve ser mherente, e sem a qual não 
p.6de .preencher a sua importante missão. 

A lei de ~. de Dezembro de 1841 foi a que primeiro 
c~n u pallt a dependencia em .que hoje se acha o 
pQ diilial , quando creou os juizes municipaes, au-
to . . . s temporarias, anm;nolas e completamente ele. 

' :pendentes (apoiados); passand.o para essas autoridades 
o~.Júlgan:e~tos das ~a~sas uiveis, que até então perten .. 
mao. aos JUIZes de drretto. (Apoiad~s.) ... · .. \ 

. Este t;~a,l, Sr. presidente,, que é réconheci'do por todos, 
a~da nM encontrou remed10 no espaço de clezanovc nu-

nos! E .em todo este longo periodo a vida, a .propried.ade 
e a liberdade do cidadão tem estadp entregues á~ mãos 
de juizes temporaes, e d~pendente;; ~emagistra~os bas
tardos, emquanto os jmzes .Çle chre;~o, promovidos ao» 
lugares das relaçõe0, para onde devmo leva~ prefundos 
conhecimentos, adquiridos ~a lo~~a pratica de jul 
gar, vêm-se muitas vezes mhabihtados p_ara -relatar 
um feito redi<~ir e fundamentar um acórcho nas .caJ,'l-
sas civei;, por falta de pra~ica. (Apoi~clo•.) . . 

A lei de 3 de Dezembro anida occaswna ou.tros males 
á magistratura e á administ:aç~o. da justiça no pa1z. · 
O aoverno tem o poder de mdistmctamente, a seu 
bel':prazer, tirar um juiz ele di;·e~to de sua comarca parn 
emprega-lo como chefe de poli ma.; e2 qu~ndo esse n:a
gi~trado é exonerf\do da commlss>'o, flca por mm~o 
tempo avulso até qua vague uma coma~ca de entraneta 
correspondente . ao seu tempo de serviÇO, com o qu:e 
perde o exercic.io do seu emprego e todas as vantagens 
que lhe são inherentes. . ·. , 

Os dele"ac1os e subdelegados . de poliCia t çm o poder 
de julgar 

0
diversos crimes, ainda q~e . com~e~tidos P?r 

autoridades superiores; result~ daln. que o J.tnz d~ ~I
reito de uma comarca, a quem a ~e1 confeno o direito 
de investigar os actos das autoridades c julgar os cri
mes de responsabilidade de todos os empregados pu
blicos da comarca, tem de ser processado e condemnado 
por um subdelegado de policia ! . · . 

Ha pouco tempo deu-se um facto na provmc1a 
das Alag{)as . que prova exuberantemente o que !lc~bo 
de expôr. Um juiz municipal formado, que exerma m
terinamente o lugar de juiz de direito da comarca da 
Imper[J,triz, foi processado e co!ldemnado pele: de16ffad~. 
de policia jlo termo, . e para evltar alguma v10lencla a 
sua pessoa, vio-se na rigorosa n~cessidade d~ abando· 
nar a comarca e partir para a eapital, afim de Implorar a 
protecção do presidente da proviucia. (Apoiados do 
s,.. Dantas c ela dc[Jutação das A lagóas.) 

Peço portanto, ao nobre ministro da justiça que 
haja d,~ tomar alguma provide~10ia tcndepte :a evitar. a 
repetição de semelhantes factos, que só tem por conse
quencia a desmo'ralisação das autoridades e a pertur-
bação da ordem publica. . 

Ao-ora, Sr. presidente, passarei a tratar da doutrma 
do ~viso do ministerio da justiça de 27 de .Julho do 
anuo passado, 'que declarou competent~s os juizes de 
direito para julgarem os crimes connexos aos e::_ume
rados da lei de 2 de, Julho de 1850, embora seJaO de 
differente especie e maior gravidade. . -

.Sr. president~, e~ todc:s. OSJ.laizes _liyres q_ue posau~~ 
uma boa or.,.amsaçao pohtrea ê admm1strat1Va, os tn-
bunaes que

0 
têm de decidir d~s direitos ma~s sagrad~s 

<lo cicladão· a vida, a liberdide e a propr!edade, sao 
independentes e permanentes, porque, primeir? que 
tuclo, convem que o cidadão conhe<;a qual é o tnbunal 
que telh de decidir dos seus direitos, e s~ este enc~rra 
em si todas as gar'antias de rectidão, de independenc1a e 
imparcialidade. Este principio salutar e garantidor das 
liberdades publicas não foi esquecido pela nossa,R?n~
tituição .. Ella qeterminou E[UC as .c~\\Sas, .tantO'OC(J..Vels 
como crimes, fossem julgadas por . JUI.z~s e JUra~os, que 
os jurados decidissem do facto, e os JUIZes applicassem 
a lei. 

Assim, pois, o tribunal competente do paiz para jul-
gar os crimes communs é o tribun~l do j:U:Y. 

A lei de 2 de Julho de 1850, cuJa utilidade eco~ve
niencia eu ainda desconheço, dando· um .golpe na m~
tituição do jury, e offe~d~ndo direi~os. sagra~os do CI
dadão, passou para os Jmzes de di~eito os JUlgamen
tos ·dos crimes de moeda falsa, de brada d.e preJlOS do 
poder da justiça, de banca-rota e outro>. . . . . 

Do julgamento desses crimes · pelos juizes de direito, 
como era natural, algumas duvidas e difficulclades re
sultárão ; e entre el!as tornou-se notavel a da compe
tencia para julgarem os crimes connexos aos de que f~lla 

'essa lei. 
Alguns juizes de direito, e entre clles o humilde ora· 

dor que tem a honra de occupar· a attenção da casa, · 
entendem que .não devem julgar em caso. algum ess;~ 
crimes, para ps quaes não· têm competenc.ta,, f': que saoo .. 
ila do tribunal do jury. Conforme esses pnnetpios, tend<>. 
de julgar um precesso pelo delicto de tirada. deu.m P!'e~o 
do poder da justiça, por occasião d.o qualse cornmett.,ra~. 



duas mortes,.emitti s>riiinh~ ·opinião mediante consultà 
verlial do jui~ municipal do termo ~espectivo no sentido 
ele ·se· instaurarem dous processos, a . saber : um pelos 
dons homicídios para serem julgados pelo tribunaldo 
p.iry, .que eú julgava-o competente, e outro pela tirada 
·do preso para ser submettido ao julgamento <lo juiz de 
direito. 

Daqui resultou um bem para a ordem publica. A po
pulação tomou indizi vel in teres se por esse a;;smnpto, e 
os li.ccusados· farão con<lemna<los pelo jury á pena ulti~ 

·ma, o que cleu grande força moral ás autoridades• que 
intervierão no · processe, e foi clemais um exemplo de 
.;onsideração e respeito ás leis do paiz. Entretanto, se 
essa decisoo fosse dada pelo juiz de direito., é pmvavcl
mente . certo que o espírito ;, puhl[co menos illnstraclo 
>tcoimasse-a de injusta e tal ~ez de arbitraria. 

O SR. ti ANTAS: - Apoiado: 

O Su. CosTA MoREIRA :-Oltht!ameJite porém, Sr. pre~ 
sidente, lendo o relatorio do nob~e ministro da justiça, 
il.flpareinellc c.om o. aviso de 27 de Junho de 1859, que, 
<Íec1ara compententes os juizes de dh·eito para julgarem 
os· crimes conncxos . aos que se achão mencionados na 
lei de 2 de Julho de 1850, embora sejão de differente 
cspecie e maior gravidade. . . . · 

Sr. presidente, por maior respeito que um niagistra<lo 
Jeva ter ás decisões do poder executivo, tenho para mim.· 
que a doutrina deste .aviso não se deve adaptar; com 
dfeito, além de dar um golpe mortal na instituição do · · 
jury, com grave offensa dos direitos mais sao-rados do 
cidadão ; semelhante doutdna encontra abe~tamente ·· 
todJs os principias do direi to criminal. 

·O Sn. DAN'rAs : -. Apoia<lo. 

O Sn. CoSTA MonEIRA,:-Em geral, Sr. presi<lentc, a 
c~mpe.ter;ci~,só_pocle ser ~ad~ po~ _l~i expressa, presup
poe a Jlmschcçao e autonsaçno posltJva l?araa; hypothesé 
determinada, e não riara outras diversas; e para fir- · 
ma-la deve-se ter em vista a uatme.za do dclicto e a 
qualidacle da pessoa. Assim, se muitos indivíduos tive
l'em coinm6ttido um crime .commmn, cada um delles il•á 
l'e"{londer perante o seu juiz competente; os desembar
g~do~es, deputados e senadores vão responder peran~e o 
tr1~unal competPnte ~m a~tenç~o á sua gerarchia e privi
legJOs, -e· o snnples culadao Vt\l.rcspomlcr pc~ante o tri-
hunal do jmy. -

Um militar p6de na mesma oc.casião commetter clous 
ou mais crimes, sendo um propriamente militar, e an
tros communs e conncxos {>quelle, e nino-uem dirá por 
certo que elle deve responder perante n~ conselho de 
guerra por todos elles. Ainda maís, no crime de con
trabando, por exemplo, quando se dá o roubo ou estel
liato, · aquelle é _processado e julgado ailministrativa
meD;te,, e.. estes. são processados pelas· autoridades civis 
c cnmmaes, e JUlgados na parte crimt:l pelo tribunal do 
;~ury, e da applicação destes princípios poderia apontar 
alguns precedentes. 
' A theoria dos crimes c01mexos, Sr, presidente s6 

p6de ser applicarla quando a atltoridat1e ou trib~nal 
que tem competencia para julgar o <·.rime ptincipal 
tambem· a tem para tomar conhecimento do crime 
accessorio,- afim de qpe nã.o se debilitem a.s provas com 
a separação dos processos, e não se <lê o conflicto de, 
diffe!entes julgamentos ; mas nunca póde dar compe
tenCJa· r;. q~1em n;Lo a tiver expressamente por lei, por., 
que o ÜJrelto !lão depencl.e de uln facto principalmente 
em materi.a dessa ordem e gravidade.' 

Esse .avtso, portanto, como já clisse, al6m de ser 
contrano aos princípios elo direito, além ele dar o maior
~o~pe que se tem _dcsfecha~o contra a instituição elo 
]U_:J\ entrega a v1cla c a liberdade elos cidaclãos nas 
m•:o~ de um só _homem, que, por mais justo que seja é 
SU.Jetto ao erro. . ' 
. .Felizmente, S1·. ~residente, .esse av iso não se acha pu
bhc-:do na collecçao <las deCJsões do governo ·do anuo 
r:·oxrmo passado ' ; e eu peço ao nobre ministro da jus'
~IÇa que quanto antes trate de revoga-lo, para qne não 
oenhamos ~e lámentaralgum assassinato jnridico 
'i~r. pres1del?-te1 um dos males que flagelhi:o a u,opula

~Í das p1·ovmmas do: norte do Imperio é sem a!! viela 
guma o furto ele arumaes. (A,poiados.) Este cnme á 
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commettido em grande escala, havendo mnitos .indr'-' 
. viduos . que fazem. delle profissão e meio de vida; . 

• Ci SÍt. D MI'F;AS . - Isto succede em todas , as provín. 
c1as, até no Rw-Grande elo Sul, donde veio .uma re
presentação a tal respeito. Ha tambem ufu · projecto 

, que trata deste assnmpto. .•• . , · 
·O SR. CosTA MoREIRA: - Sendo crime particular 

e afiançavel, a autoridade não pó de proceder contra elle 
ex-o{ficio As pessoas offendidas de ·ordinario são po-

, bre_s , e . não poclem dar uma queixa e seguir os: ui
tenores termos do processo até final julgameiLto; e·o 
J'esultado necessario é a impuniclacle dos-réos em face 
<la população e das autoridades, com grande detrimenfo 
á moralidade publica. (Apoiados.) 

,Qu:mclo entrei no exercício elo lugar' do juiz de di
reito da comarca de Atalaia, · encontrei a população sob 
·essa pressão hGnivel. Um meio se offerema para- conter 
os cnmino··os ; mas era mister usar d.e arbítrio e vio
lencin, '~ '' "rbitrio e a violencia repugnão ao meu. carac
ter e aos meus principias. Em falta de outros meios, diri
gi-me em particular a todos os funccionarios e empre
gados ele justiçada comarca, e lhes pedi que fizessemces
süo de todos os emolumentos que. por direito lhes com
}letissem, no processo dos ci'imes de fmto de animaes. • 

O i:m. DANTAs:- Esta medida aproveitOu, posso 
assel'era-lo. Em horp:a do nobre deputado devo fazer 
esta declaração. Foi um ·serviço que V. Ex. prestou· á 
sua província. 

O Sn.- CosT.-1. i\IonEmA:- Os meus desejos forão sa
tisfeitos, e hoje na. comarca de Atalaia, para ser proces
sado e julgado um ladrão de cavallos, basta que · o 
queixoso apresente as testemunhas e assigne queixa, 
sendo até esta feita gratuitamente, nada se âespendendo 
com procuradores e advogados. Esta providencia tem 
produzido bons resultados, e a tal ponto que hoje na co
marca de Atalaia já não se commette esse crime em 
tamanha escala. 

Mas essa proviclencia é de um caracter provisorio, e 
talvez não possa continu.ar por muito tempo; .entre
tanto que a respeiio dos outros •lugares o m?l não tem 
cedido de sua ilitensiclade. Assim, pois, julgo de abso
hita necessidade que os pode~es do Estaclo <lêm qual
quer providencia tendente a evitar a continuação des·se 
flagello. : 

O SR. DANTAs ::.._Basta éoneluir-se a iÜscnssão de 
um pr'ljecto que existe. 

O Sn. CosTA. MoREIRA: -Parece-me· que ha um 
meio eflicaz, qúal é ·o de elevarem-se as pemts desse·c:ri
me, colloeand.o-as no mesmo gráo das do erime de roubo,', 
como se praticou com o furto de escravos. Assim ·.tor
nar- se··ha inafiançavel o clelicto, e as autoridacles poli
ciaes e criminaes poderão proceder ex-o((icio em taes 
casos. 

Se razão houve para modificarem -se as penas do cri
me de furto de escravos, entendo que, · qüalquer que ella 
fosse, deve militar a favor do de fur.to . de anil'naes, por
que um animal bom de sella tem hojb o mesmo valor 
que tinhão outr'ora os escravos. 

O SR. D~\NTAS:- A's vezes um cavallo é toda a for
tuna de um pobre homem. 

O SR. CosTA MoREIRA: - Senhores, . segundo a nossa; 
legislação, os crimes cujo ma1<imo de 1~ena não f~~: 
morte, galés,. prisão com trabalho por se1s· anuas, prt
são simples por oito e degredo por vÍJÍte, são afian:.; 
çaveis, 

Mas, além das difficuldades que snêm encontrar os 
individuas na prestação de uma fianr;a, accresç;e gue, 
segtmdo a intelligencia aceita no fôro, só poderão_ pres
ta-la no lugar em que commettêt·ão o delicto, e pela 
autoridade que os tiver processado ou que os houver 
prendido. Entendo que essv. pratica é offensi v a <lo di;'.~ito 
de liberdade do cidadão, e que a fiança deve ser pres · 
tada em toda e qualquer parte do Imper;o em que ·o ' 
~éo por ventura se achar e quizel.' presta-la, ·porque ·o 
<lireito que tem o individuo como cidaclão brazileiro no 
mais remoto lugar · do Imperio, 6 o mesmo ~ne. tem e 
deve ser garantido em qualquer parte do tel'ntono bra-
zileiro ·eni ·que se estiver ou residir. · 

Par a corrigir semelhante pratica parece bastante que 
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.se tome .a providencia de ordenar que os promotores pu
blicas sejão ouvidos em todos os processos crimes antes 
da su&tentação da pronuncia; devendo declarar . no seu 
provimento se o crime é ou não afiançavél, praticando 
o mesmo a autoridade que tiver de sustentar a pronuncia 
no ·despacho respectivo. Isto feito, entendo que em 
qualquer parte se deve admittir a prestar fiança o in·· 
dividuo que estiver nesse caso, comtanto que apresente 

· um documento authentico com o qual prove que o crime 
é afiança vel. . 
· Sr. presidente, eu desejava ainda fazer algumas con

. sideraçi)oo ácerca de outros objectos que corrém pela 
. pasta da justiça; mas prohibe-íne de continuar o es
tado de prostrayão de forças em que me acho, devido 
aos incommodos 'de saude que tenh0 ultimamente sof-
frido. . 

Confiando na illustração e patriotismo do nobre mi
nistro da justiça, espero que S. Ex. empregará todos os 

· meios a seu alcance para erguer a magistratura, a cuja 
classe S. Ex. pertence, do abatimento em que se acha 
(apoiados), elevando· a á altura de uma verdadeira in
depeudencia, que deve ter, e sem a qual não póde 
preencher a sua importante missão. 

Tenho concluído. (Mttito bem.) · 

(O o;·ador é comprimentado.p01' alguns Srs. deputados.), 

O S1•. At•aujo Jorge:- Sr. presidente, desani·· 
mado por rriuitos motivos, pela inconveuiencia até desta 

' hora, e mais que tudo pelo afastamento em que me 
tenho visto da tribuna, devido . tambein isso a uma ou
tra serie não mui ·curta de ra'zões , como que hesitava 
.em pedir a palavra ainda mesmo no orçamento da jus- . 
tiça, e em servir-me della neste momento em que V. Ex. 
faz-me·-a honra de a conceder. 

P edi-· la contra, Sr. presidente, constituir-me-hia em 
opposição; eu porém, comqúanto já não possa nem 
deseje desconhecer que é muito de meu natural o ter 
mais tendencia · para aquelles que não acompanhiio 
sempre, de corpo aberto e a todo o transe, um gabinete 
qualquer, ainda composto dos mais distinctos cava
lheiros, ainda dos homens mais dignos de affeição, de 
sympathia, respeito e veneração por serviços anterior
mente feitos em .épocas dadas, cuido ao mesmo passo 
ver um tanto de solemnemente pretencioso em declarar
se qualqúer pobre homem um opposicionista (risadas); 
porque opposicionista, cá para mim, sempre quiz·dizer 
uma causa assim á modo de candidato, ou candidato dos 
candidatos a alguma daquellas seis cadeiras (apontando 

· para as dos Srs. ministros), que dentro em pouco vere
. mos elevadas a sete, faltando-se embora com isso a toda 
a idéa de symetria. (Risadas.) 
· Sendo-me. livre dar destas explicações quando hou
vesse peõido a palavra contra, não seria uni grande 
eml>araço se o tivesse feito. Aconteceu, porém, pedi··la 
a favor, como a muitos, e a alguns com verdadeiro 
constrangimento, o que eu alias não sinto agora, obriga 
e fórça o apertado dilemma do nossQ regimento. Revela 
uinda dizer que,.pedindo a palavra a favor, eu tenho ne
cessidade de declarar, e bem clar.o, que não me deixo 
levar do desejo de que se me supponha no gozo de úma 
honra a qu~ eu, que me conheço, não podia aspirar, 
sem que houvesse de minha parte uma certa ... não di o-o 
bem, muita falta de modestia; f alio da honra de home~ 
s~stentador de um gabinete-eu?! ele hombros fraquis
s~os! (Risad~s e na:o apoiados.) E para defender a quem 
nuo está debau~~! (R isadas.) · 

O Sn. BEZERRA CAYALCA'Sn: - Isto é que é ex.cessi .. 
va modestia. · -

O SR. AaAu;o JoRGE :-Deixe-s. o honrado membro I 
nestes termos rentes do aue em outros. ..- I 
. E', porém, ·verdade, senhores, e verdade que desejo 
Igualmente patentear, que, sendo ministro' da justiça -
actualmente o me;;, nchre amigo, o muito sympathico 

·Sr. Paramtguá, desgostar-me-hia muito de mim mes- ! 
mo se a minha hoc<. se abrisse para· pedir a palavra 

·. c· contra '(r iso)'; :?.inda quando eu ·tivesse tanta cousa a 
dizer contra.a actual ordem de cousas que por isso pu- J 
desse legitimftr um contrà li no caderri.o. da inscripção. · 
(Continuao as Tisadc;• .) . . . · 

Mas, . visto que me escc.pou esta phrase: -aind~. I 
quando eu tivesse a d izec· muita cct\S:>. contra a actua1 l 

ordem de cousas-, acudirei por mim accrescentandó :
não pareça haver nisto uma espeeie de reticencia ; não 
ha ahi meias palavras; não: Se a administração:da 
justiça, de que ora terei· de occupar me ainda, não vai 
bem no paiz ; se defeitos ha, e multiplicados e graves . 
se ainda orga11isado se não póde dizer entre nós 'o pode; 
judiciario ; se até hoje quasi' não temos codigo algum 

. outro além do criminal •...• 
Eu .sei que ha um codigo de commercio desde 1850 . 

mas digo: se quasi não temos ainda codigo algum se: 
não o criminal, de nada disto é culpado certam0nte 0 
honrado ministro da justiça; nem tão pouco haveria 
justiça alguma no gue achasse ahi o primeiro ou o mais 
grave càpitulo pam accusação ao proprio poder legis
lativo, aos supremos poderes do Estado. 

Nós somos um imperio nascente , somos um povo que 
veio a nascer como tal n'uma época das menos infeli
zes, sem duvida, para a humanidade ; ·mas~ é por isso 
mesmo que só então nos foi dado abrir os olhos., quan. 
do outros já no cabo de peregrinação de seculos tanto 
caminho,havião ganho no desenvolvimento intellectual 
e moral do q1undo ; é por isso mesm·o que toda essa luz,. 
já então diffundicla, embora nos attrahisse por sympa
thia irresistivel, nos teria de deslumbrar antes que acer
t assemos com a senda mais segura ; é por isso mesmo 
que bem difficil missão se deverá confessar que era a dos 
nossos primeiros e tão poucos homens, e clevia ainda de 
o ser por mais de uma geração ele seus filhos, dos filhús 
do pa.iz sob~e o qual por tantos tempos se accumulárão 
trevas. (Apoiados .) Aquelle que apenas abrem os .olhos, 
pm· mais que dotados sej ãó pela natureza de grandes 
brios, por mais que favorecidos sej ão pela natureza de 
talento, de capacidade, só rriais tarde, só muito adiante 
ainda poderão medir-se rosto a rosto e ~antajosamente 
com trabalhos arduos; poderão rosto a rosto encarar a 
missão de de~ tmir os erros do passado sem comprometter 
a propria existencia, e mos.tmr demais disso qu~ bem 
acompanhiio o passo j.á mais adiantado, rapido, pro
gressivo e illustrado dos outros, embora seguindo-os de 
lunge. ; 

E quando ainda mui cedo se queira comparar .seu 
trabalho, se meça e contraste o resultado do que tem 
consee;uiilo com aquillo que já foi obtido e é patrimonio 
abundante e riqueza daquelles de que·ha pouco faJla .. 
va, como deixar dever, de reconhecer e confessar queha, 
e com razão iievêra de haver não pouca distancia?! 
(Apoiados. ) O orçamento da justiya porém é a materia 
em discussão. (Risadas.) Pari passu com cada um dos . 
paragraphos deste arti~o, e á medida que fôr lendo as 
suas epigraph~s, farei algumas considerações que snb· 
mettereiao illustrado criterio da camaradosSrs.deputa
dos, e muito especialmente do l;wnrado membro della , 

. que é o muito digno Sr. ministro da justiça. 
Sec1etaria de estado. - Parece-me, Sr. presidente, 

que temos uma secretaria de estado optimamente or-
ga,nisada. -

O Sn. V'IniATO: - E bem· paga. 

. Ó Sa. ARAUJO JoRGE: - Não tenho presente neste 
momento o decreto pelo qual foi dada pelo illustre ex
ministro Sr. Nabuco de Araujo 110va organisação á secre
taria da justiça; mas conservo toda á impressão do 
juizo favoravel que formei pela sua leitura. Eston 
persuadido de qud esta apreeiaçãõ é commum a muitos, 
assim como de não ser exce siva a retribuição que se 
assignou ao serviço dos respectivos · empregados. 

T?'ilnmal s·apremo. de jttstiça. - !:ll-. presidente, ao 
passo que se diz .. -.. e tanto se diz que a muitos já pa
l"ece dizer-se com · verdade, ou com muito fomento de 
verdade, que não tem sido sempre muito reliO'iosa e fer
yor,asamente respeitada a constituição do Estado, eu 
vejo que 'ha, que tem havido de ha muito um certo es
crupulo , ·não só entre os homens pequenos, porém 
mesmo entre os grfl,ndes estadistas, naquelles até i!e 
quem por·vezes se tem pensado que demasiada cor~gem 
mostrüo no afastarem-se do nosso catholiéismo politlC~.' 
dando e impondo interpretações individuaes e as ma1s . 
largas á nossa biblia política; tenho visto escrupulo que 
chamareitambem por minha vez demasiado em aterem-~e 
á letra dos artigos relativos á creação do suprem9 tn
bunal de justiça, da organisação que deve ter, e dr,& 
attribnijões que lhe competem. 
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.Dizem os arts •. l63 e 164:(U.) · 
O . escrupi;tlo de que fallei consiste em que a lei de 

1828 que deu organisação ao supremo tribuna~ de jus
tiça, conservando-lhe, como uão podia deix~tr de o fazer, 
a attribuição de conhecer de delictos de certa ordem 
de empregados do paiz, de decidir conflictos de jurisdic
ção, designando em que con;~istia conc~der ou negar 
revista, ou por outra, determmar a manetra por que a 
revista seria concedida 'ou denegada, dizendo, como de
vêra dizer, e disse muito bem, que, só provada a injus
tiça notoria ou nulli:lade manifesta, a revista seria 
concedida, não quiz senão que uma outra relação desi-· 
.,.nada pelo supemo tribunal de justiça tomasse co
~!J.ecimento da causa depois de ser a revista concedida ; 
não o quiz sem duvida alguma senão porque é deter·· 
. minado no art. 158 da constituição que não temos ter
ceira instancia , que as relações são creaclas para julgar 
as causas em segunda e ultima. 

O Sa. CASIDIIRO lVIADUR~IRA :-Apoiado. 

O Sa. AaAUJoJoaGE :-Differente, e muito, senhores, 
é a missão de julgar uma causa apreciando todos e cada 
J.m dos multiplicados factos que haj ão dado 0ccasião 
ao pleito em juizo, aprecianclo todas e quaesquer das 
variadíssimas circumstancias,· segundo as quaes as SO·· 

luções terrro ele moldar-se, e com modificações tantas 
quão mudaveis podem ser até ao infinito essas· mesmas 
circumstancias_, já. pela propria natureza dos factos e 
occurrencias, já pela má vontade dos litigantes; díffe
rente, e muito, é isso da tarefa de outra ordem, de outro 
alcance, que désempenha o tribunal a quem fôr dada a 
attribuição d:e pronunciar ex-nfiicio sobre as nullidades 
manifestas que se hajão dado no feito, desnatmanclo a 
fórma regular e imprescinclhel do processo, obliterrrndo, 
se não destruindo, boa parte ela possibilidade de atinar 
com a verdade, e deturpando, quando menos, a cligni·
dade das decisões e sentenças. Alli julga-se a causa; 
e déveis notar bem que (na phraée elo art. 158) o julga
mento em segunda e ultima instaucia é o julgamento da 
causa ;-para Julgar as causas·, diz a letra, em segunda e 
ultima instancia--; aqui, porém, não jul~a--se a causa, 
nem ainda o juiz, nem mesmo ainda o ctireito do juiz, 
mas sim o· direito do juizo. 

Entretanto, segundo a legislação que temos, o su
premo tábunal, ou conheça que ·ha injustiça notaria, 
·ou veja mesmo antes de apreciar a boa ou má ap~li
cação que· houve do direito aos factos, ou veja, digo,, 
e decida que se deu e ha nullidade, enullidademanifesta, 
isto é, falha, erro, contravenção consummada e pal
pitante na aplicação não da lei aos factos, mas da lei 
.ás normas segundo as quaes deve uniformemente e 

. sempre funccionar o juizo para ser considerado com
petente, segundo as quaes cumpre que seja necessaria·· 
mente exarada a attribuição de conhecer das questões 
relativas a todos os direi.tos que constituem o homem; 
o supremo tribunall comquanto supremo seja, ha de 
sempre consultar, como qualquer advogado, sal v o me-
lhor juizo ! (Apowdos.) . , 

. Eu chamo a attenção du honrado Sr. ministro da 
justiça para, reflectindo sobre· esta. · differença, contl'i
buir quanto puder, ajudado dos bons jurisconsultos que 
temos no paiz, e que já têm opinado mais ou menos 
por esta maneira, e não só opinado, como até traduzido 
o pensamento em projecto (sei que um ao menos'pas
sou até em 3' discussão nesta camara em 18.54 ou 1855), 
para que, ajudado deste modo, cont\;bua quanto antes · 
para que seja definitivamente suprema a decisão ácerca 
da nulliclade manifesta, quando .conhecida pelo tt'ibu
nal supremo de justiça; embor<L c~ntinue revisor ainda 
quanto ao julgamento propriamente da cama, um tri.: 
bunal d!l categoria menor que aquelle ao qual pareceu 
n.ecessarw rever e reconsiderar os factos, cuja má apre
Ciação acabava. de determill!rr decisão notoriamente 
injusta. 

Ser:hores, Çlêpois de _apurados os factos e suas circum
stancias to_:la_s, depois de ver7se pelo relatorio prelimi-. 
na_r ~a de~Isa_o, pelo cpntexto mtegral da sentença, pelo· 
comctdenma 1rre~usavel de uma e outra .c•~•usa com o 
que de feito os autos rezão ; pelo allegado. confessado e 
d~ todo o ~odu prcvado, acontecer, e bem raro será isso, 
nao o. duvido, acontecer que a lei ex ·vi da qual a clechão 
se haJa dado, de fim,, ordene, e mande evidentemente não 

qualquer outra causa,·mas o·contrario, precis·amente o 
contrario do que na decisão se observou; teremos só in
justiça ás })artes que figurão na causa que tomei por 

. hypothese ? ! Teremos sómente nullidade por questão 
de formulas ,e formulas mui garantid0ras dos direitos, 
ou teremos o mesmo direito indubitavel, porém despro
tegido e deixado ir á sorte ? E por quem? Pelos primei
ros guardas da lei, pelo tribunal que, devendo ~er a 
primeira atalaia da justiça, não pôde entretanto valer o 
direito que em balde reconheceu a todas as luzes· que 
havia sido offendido! (Apoiados.) Abi ní'io havia uma 
causa deste ou daque!le individuo a julgar, não havia 
questão 0pinat1va de jurisprudencia, era sim o direito 
mesmo em pessoa que tinha de ser julgado; o tribu
nal, sem ser mestre, tem, ou deve ter portanto, vir
tüalmente, necessariamente' o direito de ensinar . 
· Em boa hora, senhores, nii.o forüo pel(\_ constituição 
reconhecidas e consentidas mais do que duas instancias; 
sojiio em boa hnra as relações os tribunaes ele segunda 
e ultima instancia ; mas eu peço ainda licença uara 
dizer neste recinto que a constituição não collocou por 
isso o supremo tribunal em nma tão grande abstinencia, 
como parece a muitas pessoas a quem aliás devo t1·i
butar e tributo o maior respeito. Assim é que este alto 
tribunal é juiz e decide contenciosamente em mujtos 
casos, bem que só no crimE: é o ;\i 2" do art. 164; assim 
é que -eleve conhecer e deci<lir sobre os conflictos de· 
jurisdicç~to e competencia .das relações, e que esse CO · · 
nhecer da competencia de tribuuaes, me pareee pam 
que não seja essa uma attribuição incompleta, illu-
soria, e quasi. sem raz:to de ser ; me parece, digo, im-: 
portar o mesmo ou ser parallela da attribuição de ele·· 
cidir definiti~amente ex.-ofticio, e por acto dos que 
chamamos de jurisdieç:ão volnntaria nos casos que ., hll 
pouco eu procurei figurar. · 

E' preciso que, cleHninclo as&im as attribuições deste 
primeiro tribunal do paiz, segundo a constituiçiio, reco·· 
nheçàmos-lhe de um modo salutar, profícuo e ao mesmo 
tempo maislogico, o seu pap.el de encal'l'egado pela cons
tituição, como sem duvida o qucraquelle § 2' do art 164, 
de corrigir os erros de direito dos tribunaes de que é 
chefe, erros que podem ameaçar e trazer em constante 
perigo um grandíssimo numero de interesses os mais 
legitimas, e a dignidade mesma da justiça; em tae& 
julgamentos, o que o tribunal determinará .é.que_não 
valha o que ipso jure não deve ter valor; o que o tnbu
nal poderá então desempenhar é a missão d€' amparar c 
valer pela lei e com a lei, de um modo mais proficu0, a 
todos aqnelles mesmos que não houverem sabido estat· 
em tudo vigilantes e úlerta na defesa de seus direitGs; 
como amestrado e mais alto atalaia poderá melhor 
velar em favor até daquelles que menos me1·eção por 
haverem afrouxado em sua diligencia. E será mais facil 
o acudir com o remedio legislativo, porque mais facil
mente se conhecerá qual a corporação elas ·gue . consti
tu.em o poder judiciario, a quem cumpre ajudar para que 
se melhore a administração da justiça, ou reprimir e 
conter para que diminuão e exth·pem-se os abusos. 
(Apoiados.) 

E nada disso, ser.hores, é julgar a causa, que fica 
sempre, na letra· da constituição do Imperio, art. 158, 
júlgada pelas relações, que por isso não deixão de ser, 
antes espero que sejão cada vez mais dignos tribunaes 
de segunda e ultima Íllstancia. , , 

O § 3' do orçamento da justiça trata t'las relações. 
Sr. presidente, o honrado Sr. ministro da justiça, .no 

seu relataria apresentado este anno, reconheceu, .com 
todo o paiz, a necessidade de augmentar-se o numero 
dos tribunaes de segunda instanroia. 

E pat·ete incrível que depois ele tantos annos, depois 
do augmento de população qúe temos tido, ainda con
tinuem a existir neste vasto imperio tão sómente quatro 
trilmnaes de segunda instancia para julgarem no crime 
e no cível, não fallando de outras attribuições. O 
s,·, ministro da justiÇa, reconhecendo esta necessidade, 
vio-se inhibido de pro pôr que 1fosse eU a. satisfeita, eno 
n :zílo do consequente accrescimo de despeza, que no 
estado actual de nossas finaucas se tl·aduz em uma dif-
ficuidac1e gravíssima. · 

Esta razão é de um alcance que todos comprehendem: 
ms.s ;j, vista de necessidade tão palpitante (apoiados), e 
cujs. satisfação é .tão urgentemente reclamada, cumpro 
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1·eHectir que é já. à.e h a muit\) que ·estamos em divida 
pai:a com-ó paiz, e que não é possível deixar de se 
Jazer álguma consa para solvê-la. E'- cas.o de tentar 
impossíveis. (Apoiados.) 

A razão do .augmento de d.espeza, tratando- se de um 
tal assumpto, não tem procedencia alguma. 

Pois, senhores,, havemos de reconhecer qtte ha uma 
grande neüessidade, cuja satisfação é urgente, e have
mos de clei::m-la de ptwte~ só por esse motivo, qumulo f e- . 
lizmente os meios não nos faltão para satisfazerem-se 
outras despezas 'ainda ·maiores? Hn motivo que baste 
!)ara se lançar no esquecimento essa. necessid.ade su-
prema?! · 

Senhores, o que é ·no Brazil o beneficio do haueas 
c01·pu.s para quem mora em Goyaz G Mato-Grosso? 
(Apoi,;r,dos .) Póde-se di. er r;•.te o.cidadão ln·uzileiro que 
habita naquellas rroí1incias goza desse beneli.cio nos casos 
em que só pelas rela)lões póde ser concedido 'I 

Demais, senhores, conservão-se como jnizcs de direito 
,do civcl os juizes municipaes gue são' despachados para 
exercer esse grande cargo ; mas é certo <iUC esses (não os 
chamo Juizes municipaes) juizes de dit·cito do cível são 
contra o que está. dGterminado na coustituiçfLo, porque 
são juizes quatriennaes. Ellesentrão para esse cargo um 
anno apenas depois à~ formados; porque tanto m mta a 
expressfw-um anno de pratica. (Apoi.ados .) · 

Acontece cdm ·esses j,uizes -_ que quasi todos os seus 
·iulgaínehtos do civel estão sujeitos á. apt·eciação 
da ·segunda instancia, pois é e deve ser pequena süu 
alçada, . 

Quauclo outras difficnldades-não houvessem, a relação 
ila côrte, por,exemplo, conhece em segundainstanciaclas 
cansas de sete ou oito províncias que constitüem 0 dis
tricto eles se tribunal, que já tem a s~u cargo a côrte, o 
1ue já impor tat·ia uma tarefa immensa, quanto mais 
,_·acrescendo pro"Vincias tão populosas, tão florescente:; , 
de tanto movimento commercial e inc1ustrial , entre as 
quaes cst:í. comprehenclida a de Minas , a província de 
y inte deputaclos, e em cujo tet'ritorio existem dons 
bispad0s. 

A', vista deste quadro , embora tão rapidamente esbo
·~ado, ainda ·se póde recuar sómente J?elo motivo ·do ser 
lJreciso despender em outras causas? (,[ual a que se po'de 
dizer rn.ais instantemente reclamada, qual máis digna de 
sacrificios, quando· os sacrlfirios f<;lssem necess:J:rios? · 
(Apoiados.) · 

Sr. presidente, o honrado membro que me pracedeu, 
assim como o qne hontem orou na ultima hora, expen
clêt·ão considerac;ões em cujo senso eu abundo. Não 
obstante . aind~" respigarei na mesma se:Lra. F aliarei 
por:;anto mui brevemente em respeito á composiÇ.iio des 
tribunaes Je segunda ins~ancia . ' 

Seahores, os grandes talentos são raras. O homem que 
estudou apenas · alguns dias no decn1·so ele -cinco ru1nos) 
e ouvia breves.prelecções nas faculdades de direito; que 
depois ele servir quatro annos o emprego ele jtúr. mu
nicipal e d.c ot"ph1ios no sertiío, desajuclado e 'desassis . 
tido de livro;, de advoga,dos e accessore;, não dcpa
.i:anclo alg11mas vezes cattsas que o ohriguem· a fazer um 

t.al ou qual csLuclo, póde no fim de quatro mmos, quan-
do muito, ser um juiz de direito soffdvel. . 

1\'Iás, a· que é que em reg~a se faz delle quando vP.m 
a ser juiz de à irei to ? E envia do as mais das vezes 
para os sertões mais remotos e in'cnltos, onde a . 
gr':nde tarafa desse magis~r~do é presidir ao j ury ! 
Pots um homem por ter presult,lo o jmy no sertão por 
espaço ele dez ou doze annos acha ·se habilitado para 
set·. membro ela um tribunal de segumla iq.st'anéia? 

O Sn. CRuz JlíACHADo: - Muitas vezes nem sabe 
fazer um requerimento no inventario de sua propria 
casa. 

. O SR, AHUJo JoaGE: -Quanto ás funcções de ·cor
·cegedor, mio sendo o juiz de direito obrigado a exercê
las pot· provocação feita pelas partes, póde ser ·neo-li
gente quanto quizet·, pócle .deixar ele fazer correiÇão 
ou_ fazê-la nominalm:nte, de maneira que nem apro·: 

. v~ntem o~ seus co~~rcoes, nem elle mes~o venha adqui
rir pratica e penelf!:· E se elle não t1 ver meios pm·a 
transportar-se .. aos diVersos pontos ela comarca comó 
ha de isso ter !ugar ? (Apoiados,) ' 

Portanto, d1go que é. ma.nda,do sómente a presidir o 

jt1~y; . e depois de por muitos annos desaprender, é eri
tão chamado para membro effectivo de uma- relação, . 
que entre as suas attribuições até lhe cabe.-a de apre~. 
ciar os julgados,dd supremo tribunal. 

Melhor fôra, senhores, se. ainda ·por bastante tempo é 
forçoso que tenhamos lUti juizo de direito do civelsem 
aguella . iudependencia ou aquelle simulacro · de iilde
dencia propria da sua classe; se é forçoso que tenhamos 
esses juizes de direiw do cível com vencimentos mycros
copicos (l'isadas ) e clnração ephemem, melhor fôra, 
cuido, que se lhes désse entrada para as relações. Para 
que esse segundo gráo, quando aconstituição não o ad
mitte, pois só reconheceu juizes de -facto e· juizes de 
direito? O juiz municipal julga definitivamente; e se é 
ele juizes de c!ireiw de primeira instancia que devem ser 
compostos os tribunaes da relação, parece que os juizes 
chamados. municipaes deverião ser chamados para esses 
tt•ibunaes · 

Sabe-se que ha juizes municipaes e ele orphãos q~e 
têm muitos quatriennios de serviço: ·não deverião esses 
ser preteridos na promoção para membros da relação . 
por outros que, tendo. sídó apenas promotores ou juizes · 
municipaes; interrompêrão depois os pequenos estudos 
e as pequenas habilitações que tinhão para ir,em presidir 
o jury no sertão por espaço de doze ou quatorze ann~s. 

Eu rogo ao meu nobre amigo o Sr. ministro da j us
tiça que tique certo ele que eu, fallando neste sentido, 
não eswu fazendo increpa9ões nem ao ministerio actual 
nem aos· ministerios qne proximamente· o têm pre-
cedido. • 

·Mas por isso mesmo que o mal se vai prolongando 
por tanto temro, que em razao disso vai sendo conhe
cido, àpreciado e apalpado ainda pelos homens menos 
competetltes para conhecerem destas co usas, é qúe de -· 
vem~s braàar pela applica.Ção do remedio. Está chegado · 
o tempo de um ministro, como é o . nosso . honrado cal~ 
lega o Sr. Paranagná, aproveitar a sua es tada no •ga
binete para promover a passagem · de certas reétifica
ções d" nossa legislação , que, felizmente não são das 
màis d.ifficeis, que se podem exigir algum ·augmento de. 
desp·;za, não superior por certo aoe no>sos recursos, já 
não pedem n0vos e longos estudos. -

'E uma razão demais eu 'tenho. para ser benevolamente 
ouvid.o neste momento pelo hom'ado Sr. ministro e pela 
camara, para insistir neste pedido que faço a S. Ex., de 
pôt;-se á frente destas reformas ou destas . rect ificações· 
ela legislação, e é esaa razão o ver que o honrado minis
tro na verdade cuidá de assumptos seme1hantes. ·Ainda 
ha ponco, com muita sn,tisfação minha, e creio'que .. de 
toda a catnara , o honrado ministro apresentou nesta eása 
dons projectos de lei mui proncuos. 

A proposito de justiças de primeira instancia para ' 
que agora passo, occorre-me, e fallarei desde já ne~te 
ponto par::t que depois me nê\o esctueça, a necessidade de· 
lembrar a S. Ex. um projecto de resolução diminuindo 
aos tribmu1es do jury um certo tracalho. Não dimi~· 
nuamos ao tribunal do jury trabalhos, como parece 
querer o aviso ha pouco citado pelo meu honrado cal
lega ; esse aviso, .se·na verdade existe, nunca o vi dos 
olhos (risadas), quiz diminúir muito a tarefa elo juizo· 
cr·iminal que nos deU: a constituição, havemos de vê-lo; 
entretanto ha ahi um trabalho que não deve· conti
"''' 'lr a pesar sobre ·elle, é 0 de julgar os crimes le
ves perpetraelos par escravos . Haverá necessidade de 
reunir o jm'J, ele ser convocado com grande incommodo 
elos cidadãos que o compoem, e com todas as solemni~ 
i!ades proprias e indispensaveis, para a applicação de 
penas que t<oclae se traduzem em açoites, e que são 
iguaes e não superiores a que rada u:m, ppr autoridade 
propria, ein sua casa, decreta e applica , a toda a hora? 
Sem que aliás se possa deixar de o consentir emquanto, 
por nossa tão grande infelicidade, abrigarmos em nossa 
sociedade a escravidão civil! (Apoiados.) · 

Não ha a menor necessidade ; é o que se chama per
der tempo. Duas .pennadas, pois, erão sufficientes para 
acabar-se com isto.- Não posso conceber que alguem 
haj a que se opponha a esta idéa, apresentando razões 
valiosas, entenda- se bem; pois ha· gente que se oppõe a . 
tudõ. (Risadas.) · · 

T ambem, Sr. presidente, ácerca de penalidade, de que 
vou,.fallar e de que igualmente resulta alliviar o ju~y 
de mais uma funcção inteiramente dispensavel, pod111 



ter <cabiwen~o .mesmo .ew Pm .dos qous _proje'~ós que 
s: Ex. ·o .Sr: xm.nistro J4 of:l'e,recC)l .á. constderaçao desta 
c~nia\:à. Tr~to da penalidade docrilíle de uso de armás 
defesãs '; é uma penalid!ide excessiva, incommoda muito 
os· tribunaes sem verd:adéira necessi<).ade. < · · 
· ó ·facú~ Ínater~al é ter sido visto este ou aqúelle .in

dividuÓ Jllllnido cl,e alguma arma .daquellas de que· só 
rriediantdicença, .e depois de satisfazer certas prescrip
ções da lei, poderia usar; facilima é se!llpré sua. apre
ciação ; o c.rime, emfim, a todos os 1·espmtos constdera-· 
do, 'nunca épossivel eleva-lo a t al ordem que exij ~. 
punição mais severa do qr:e.a do.con;mun; c\as contra
venções das posturas mummpae~, e Jámats uma_rena
lidade tão excessiva como a da lm de lll31, que tao· sem 
alcance apreciavel veio substituir o _art. 297 •. do codigo, 
e tão sem razão tem sido até hoJe respeitada nessa 
usurpaçao. Sufficiente penalidade para tal crime pare
ceria a prisão de não mais de cinco a quinze dias, e 
multa .irual a esse inesmo tmnpo ou ao seu duplo. 
Aind~ a proposito das justiças de primeira i,nstancia, 

e tambem por lemhrar•me do que · fôra dito hontem 
pelo )1onrado deputado da província ele Sergipe, que 
encetou este debate, ácerca de alguns desmandos de 
dons juizes municipa~s de cujos áctos elle se occupira, 
sem comtudo dar jmzo algum meu contra qualquer 
daquelles senhores, aos qt1aes não tenho a honra de 
conhecer, eu me abalanço a pedir e rogar aS Ex. o 
Sr. ministro da justiça, permitta-me' dizê-lo, o maior 
cuidado em examinar tudo quanto conducente seja 
para conhecer se h a vocação, aptidão, perici!t, etc., etc., 
da parte de qualquer homem que pretenda ser juiz. 
(Apoiados.) · 

E' muito difficil, é qúasi impossível, que o ministro 
não se engane muitas vezes nessa escolha; mas o pri· 
meim·remedio que para este mal eu tomo a liberdade de 
lembrar. ao honrado Sr. ministro da justiça, é- não 
fazer . caso de pedido de deputado amigo. (Risadas.) O 
depuhdo pede para que um individuo . seja nomeado. 
juiz municipal, por exemplo; responda-lhe o nobre mi
nistro: ·aver1guarei se seu amigo merece,se está nas con· 
dições de exercer bem esse empree;o, porque V. Ex. 
deve ser mais amigo da boa admimstrayão da justiça 
do que dessa pessoa a quem deseja empregar, e deve 
tainbem desejai' que eu, ministro e seu amigo, esteja 
sempre em tal altura que nem ao menos- se possa dizer 
que pareço descuidoso no indagar da aptidão e perieia 
das·1Jessoas que têm aspirações a exercer a magistra
tura. O primeiro remedio, pois, é livrar-se da pressão 
dos Srs. deputados. (Risadas.) 

O SR. TomAs LEITE: - Creio que' a observação de 
Y. Ex. não tem applicação aos dons juizes de que hon-
tem se tratou. . ' .. 

OSR. ARAUJO JoRGE: - ·Estou fallando em . geral: 
e quanto a esses, esteja V. Ex. certo de que não tenho 
ainda formado juizo algum meú. quelhe seja desfá· 
voravel. 

O segundo remedio, e remedio muito possível, é man
dar sempre ver na secretaria da justiça e examinar bem 
as informações semestraes dadas pelos juizes de direito 
que, não forão mandadas escrever inutilmente. Eu digo 
isto, Sr. presidente, porque ainda ha pouco tempo para 
a miJ1ha província foi nomeado um moço que não 

, devêra ser nomeado juiz, bem que seja um excellente 
moço .• ~. 

O SR. CASTELLo .. BRAi'ico: - .àpoiado. 

o s~. ARA.u.TO JoRGE: _, ~ . por cuja boa ürtuna e 
prosperidade eu faço votos, e que, além de meu· patrício, 
é parente de pessoas que me honrão com sua amizade; 
mas !1-ão podia ainda agora ser juiz municipal e de 

. orphaos. 
E áctrca deste moço, aliás probo, um juiz de direito, 

gue não ·!oi outro, mas eu mesmo, havia dito em uma 
~formaçao que elle não podia ser promotor porque era 
Imperito, absolutamente imperito, e. dei disso a razão 
pelo modo que exige a legislação respectiva. 

o s~. CASTELLO-BRANCO : - Apoiado; e por ca:usa 
dess:- mformação foi com effeito demittido pelo vice
pres,dente que administt·ava a provil,wia. 

' O SR. ARAUJO JoRGE:- Eu ignorava isso, ago'ra é 
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q:ue. ~ei qúe S. Ex. ovice-presid_ente da_ minha provin
GI~,.tinl:a dado esta honra á n::'nha . informação, que 
ahasfo1 dada na éppca determmada. por lei .e quanJo 
aquelle vice .. presidente ainda não o .era; e ~.stou certo· 
q~e se o nobre ministro da justiçot tivesse lido essa 
mmha informação, tambem não o nomearia parajuiz 
municipal e orphãos, ou mesmo se visse o attestado que 
lhe dei a seu mesmo pedido. -

O Sa. CosTA MoREIRA :-E' infelicidade da ·comarc·a. 
da. Imperat:i~, de certo tempo a esta parte, ter sempre 
JUIZes mummpaes dessa ordem. · 

Çl 

O SR. ARAUJO JoRGE:- Peço agora a S. Ex. o Sr. 
ministro ela justiça que mande metter em processo um 
~?\'O a· q_u~m V. Ex. removeu para o Amazomis, e em 
JUIZ mumctpal e dG orphãos, antecessor d.este do que 
aeabámos de fallar, na comarca da Imperatriz, e que 
servio alli àe juiz de direito interino. (A.poiados ,do, depu
tação das Alagõas.) Não póde ser demittido, é verdade; 
mas · pó de e deve ser mettido em processo. , Creio que ' 
:'-em preciso dar os motivos deste meu pedido; os meus 
1llustres collegas da província sabem muito liem quaes 
e quantos· são ~lles. (Apoiados da mesma dcptttação.) 

O SR. F .. ÜcTAYIANO:-M~s V. Ex. está fallando para 
a camara,; seria bom expor esses motivos. -

O Sr.. ARAU,JO JoRGE:-A razão por que eu queria dis
pensar-me de os expôr era porque esperava a asseve
ração que tive da parte de todos os meus collogas de
putados pelas Alagôas. Era um juiz de orphãos que, 
indo fazer .. um inventario, apresentou um Crucifixo á 
viuva inventariante, e ord'enou-lhe entre ameaças: -
Jure aqui qpg os dons filhos que você tem não são filhos 
de seu fallecido marido ! 

(Oh! oh!) 

UMA Voz: -Admira! 
O SR. ARAUJO JoRGE:- E' isto uma verdade, otc · 

não~ (Apoiados da tleputação das Alagôas. -•E' apura, 
·vrJrdade.) · - ' 

O SR, DANTAS: - O nobre deputado sabe qu:e não 
havia lá juiz de direito. 
· O Sn. ARAUJO J OME : - .Como fallei da necessidade 

c indispensabilidade de ser mettido em processo esse juiz. 
municipal e orphãos · accresceuto que não tem este facto. 
só. contra si c.omo juiz, tem outros, cada um dqs ·quaes é 
sufficiente para ·ser mettido em processo e perder. o em-
prego.· · 

O Sn. F. OcTAVIANO: -Basta este. (Apoiadosr) 

o·s.p,. ARAUJO JoRGE :-Bem, tratarei ele outra co~a. 
Ainda eu p>ediría ao honrado Sr. ministro da justiça 

que se dignasse de ajudar-nos, danclo impuloo e anda-, 
meúto á discussão do projecto que o armo pit.~sado f.oi 
offerecídó pelo honrado Sr. Sergio deMacedo,mandaudo 
pôr em execução no civel alguns artigos do regula .. 
mento n. 737, creio eu, de 25 de Novembro de 1850. 

A convenienci::t de applica.r essas disposições do pro
cesso ao civel é tiio patente, é tão evidente, que não 
precisa-se dizer m'ais cousa alguma a respeito. 

Semina1'.ios episcopaes.- Um honrado .ministro da 
justiça dizia não ha muitos annos, de um modo in·· 
justo, ni'to era só exagerado, que era necessario elevar 
uma barreira de bronze entre· os aspirantes ao sacerdo·· 
'cio e .... ; o que é verdade, porém, é que o nosso ~lero 
precisa de ser, já niío digo illustrado, precisa de ter 
alguma educação, carece inteiramente della, fa)landc 
em geral, porque felizmente h a exeepções, e eJ;.cepções 
não mui poucas. Filhos do antigo seminario de Per .. 
nambuco, fundado por Azeredó Coutinho, ainda exis .. 
tem honrando o sacerdocio poucos e já no ultimo quar
tel da vida. Filhos dos dons seminanos e erectos e man
tidos na Bahia pélo venemndo Romualdo, . arcebispn 
metropolitano, ahi estão, mercê de Deos, para honrar o 
sacerdocio ...• 

Mas BO geral, meus senhores, vai ser o sacerdo!e do 
christianismo, do catholicismo queiJ). tem contra SI pela 
boca de seus proprios pais o dito-não serve para nadR 
este meu filho; vá ser padre. . 

Esquecida está de ha muito (e eu peçJ ao ?onradr, 
ministro .da justiça para que se entenda com os tllustre:; . 
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biSJ10S do Brazila este respeito)~, esquecida ~stá ,dç; .~a 
multo a lei ecclesiastica ácerca do patrimonio dos orde
nandos; se della se falla é sómente para illudi-la. 
Ajudemos aos nossos illustres bispos, de quem muitas 
vezes parecem andar tão arredados os n.ossos governqs ! 

Ha uma grande porção de moços sem vocação para. o 
:;acerdocio, vocação por certo difiicilhna, sem illustra
ção alguma, pobres como Job, proletarios, e arr.anjão-se 
não sei de que modo, que dentro em pouco envergão a 
sotaina, olhiío para um ritual, decífrãq algumas pála
vras delle, repetem, e ahi estão fazendo dinheito pot• 
toda a parte!.:. Ajudemos nossos bispos. . 

O Sa. F. OcTAVIANO: -Felizmente o ritual traz os 
assentos para se saber quando é' breve ou longa. 

O SR . .AE.A.UJO JoRGE:- Entendo, Sr . presidente, 
que não se pôde prescindir mais de um curso superior 
.de thBologia (um só, não precisa vamos. de dons), mas com 
mn peswal habilitado; desej ára que não sP. creasse uma 
co:poração scientifica para dar modo de vida a algumas 
pessoas, e que por acaso, como rara_ avis tivessemos 
alguem que entendesse de seu officio; procuremos gente · 
muito perita, muito consummada, que reuna para ser 
lente de theologia, para ser professor de alta theologia, 
ao muito saber muita virtude. Um curso superior de 
theologia por ora é quanto ba;ta. . 

O. Sa .. F. OcTAVIANO ; - TamJÍem ha no seminario 
episcopal algumas aulas. 

O . Sa. ARAUJO JoRGE: -No· seminario episcopal , 
diz:nos o ho~rado memb~o., tambem ha algumas aulas\ 
razuo de ma1s, como d1z1a , para que não se cree se
não um curso superior de theologia; cuidando-se po
rém já em ql!-e u!n só dos bispados não ueixe de ter um 
pequeno semmano ·ao menos, e que tenhamos, não em 
todos, mas em alguns bispados, grandes seminarios. 

A este propos1to peço ao honrado ministro da justiça 
que me diga se será possi vel tirar alguma causa desta 
<•.erba do .~ 7•-Despezas secretas e repressão do trafico dé 
Africanos, 174:0008.'-Se pudessemos fazeresté serviço 
com 100:0008 tínhamos 74:0008 para .... 

o SR. CRUZ MACHADO : - Para augmentar os orde
nados dos juizes de direito, ao menos dos que têm mais 
antiguidade, ou a gra~iiicação de exercício. 

O Sa. ARAUJO JoRGE:-Não, senhor; temos causa 
mais necessaria que esse augmento aos juizes de direito ; 
é muito necessario o juiz de direito, mas o sacerdocio 
ainda é mais. 1 

., 

_ Mas supponho que e~tes 174:0008 podem ser reduzi
dos a lOO:OOOS para despezas secretas e repressão do 
trafico de Africanos, que creio já está muito reprimido 
pois agora não é preciso empregar a força para reprimi~ 
lo, mas só velar quanto baste para não relaxar-se a 
vi~il!lllcia; h a mui~a differença entre não relaxar e re
pnmlr á força. Crew que 100 0008 ma tavão muita rela
xação (apoiados; risadas), e os 74:0008 que ficão eu qui- . 
zera que com os 50:0008 duplicassem a quota especial da 
verba do ~ ll. 

A commi~são que examinou esta parte' do orçamento 
pedia que a verba do~ llfosse elevada a 982:0008, sendo · 
50:000S para reparos de palacios episcopaes, aluoueis 
~e casas e.; p~ra~entos de bispados novos, etç. Cuid~ que 
<>0:000~ d1mmm~.?s ctesta verba dos 174:000$ (repressão 
do ,trafic.o), podiao se reunir a esses outros 50:0008, 
ass1m como os outros 24:000S podião vir tambem para 
o ~ 11 - Se~?i;tarios _episcopaes. 

Se o S;. m1mstro nao achar mão o que digo, como é 
~em poss1vel, d?tará es~es serviços, pelos quaes me estou 
mteressa;tdo, amda mats abundantemente, porque estou 
~rr~p,;n~1do. despe _t'i.o _po~co_, desta t3Jlta exiguidade que 
mdtque1, pms podm .d1mmu1r-se mais da verba das des
pezas secretas e repres;;ão do trafico de Africanos, por
que temos uma verba não pequena ( 481:0008) com o pes
soal e material da policia, temos mais l40:000S com 
sustento, vestuario e curativo de presos. 

_:;;~. preside~lte,_ tambem faço votos para que o honrado 
mm1stro da JUStlça não deixe fechar-se a sessão deste 
anuo sem passar uma resoluçãozinha, na qual se diga 
que para ser sub~clegado de prov.n~ia n~o é preciso ser 

magistrado. cha~o subdelegado de prél~inci~, perdôe
se-me a expressão ; no '()ri!lcipio de mlnha carreira 
tambem fui chefe' de policia,. e é a es·ses que chamo .. 
subdelegados de província, que não têm {á parte as 
attribuições da auditoria da marinha). senão as mesmas · 
dos delegados e subdelegados, exercidas porém em: tod.a , 
uma província; e para isso não se precisa .,:;er magis
trado; entretanto é a porta mais aberta para·destruir"Se 
de um só golpe certeiro, infallivel, ·a iridependemeia 
não digo do poder judieiario, porque os juizes dest~ 
poder é de fé que têm muita forç_a, ~11as a independenCia 
de alguns pobres hom~ns. q,ue. sq:va~ cargos na corpo
ração chamada poder JttdlCtano. (R tsadas.) ·. 

H a um juiz c e direito que está muito descansado 
fazendo excellente serv1ço; lá um dia manda··se .. Jh~ 
dizer: t Tenho sympathisaclo muito com os serviços de . 
V. E.x. (se fôr i!.(lputado além de juiz de direito); está. 
V. Ex muito LO caso de ser chefe de polida de uma 
província de primeira ordem. > l'orém amanhãa o meSD).o 
ministro ou outro, tDlvez que com toda a razão diga: 
<Não me mereceis como chefe de policia toda a confiança, 
bem que tenhais toda a minhasympatbia e' todo o mere
cimento para outro qualquer cargo, mesmo para perdera 
comarca que tínheis. >E ahi está o pobre homem avulso. 

• E neste caso foi ou não removido o homem? E continúa 
a ser de fé que o poder judiciario ainda assim. é inde
pendente. 

'uM: SR. DEPUTADO : -Nem foi removido; foi posto 
no andar da rua. 

O SR. ARAUJO JoRGE· -A remoção traz ou não. o 
resultado de ficar· avulso"( Pôde designar-se uma co" 
marca de tal ordem que s~j·a impossi vel ao magistrado 
que presume ter prestado serviços importantes aceita. 
la sem desar? Digo sem· desn1·, porque sabe-se que, não 
no paiz só, em toda a parte, é meio de castigar dar 
um lugar muito somenos a um homem de certa ordem, 
que se não aceita, fica avulso, perde o lúgar. 

Entendo, pois, que o lugar de chefe de policia, que 
não exige precisamente habilitações de magistrado para 
ser exercido não deve jámais'ser ob1igatorio para elles. 
(Apoiados.) 

Eu, quando era menino, e li essa lei,·fiquei contente, 
e disse: quando eu poder ser magistrado, a primeira 
causa que desejarei alcMçar ha de ser o cargo de chefe 

· de policia, por ser considerado pela lei serviço relevante 
o que nelle se presta. Entretanto o que succede a quem 
acaba de prestar serviços relevantes? Ficar sem gra
tificação algumã', nem de juiz .de direito., nem de. chefe 
de policia, embora diga que quer continuar a presidir o 
jury no sertão. Pois é assim que se reconhecem os ser· 
viços relevantes? · 

Encarando a questão mais seriamente, pergunto, é 
necessario ser magistrado para obter a nomeação de 
chefe de policia? Pois .o cargo de chefe de policia vai 
ser honrado pela circumstancia de ser exercido por um 
magistrado, quando nem ao menos tem as honras 
exteriores, visto que perdeu a béca, e ficou enfiado em 
uma fardeta? (Apoiados e risadas.) 

Tenho excedido da hora; não posso mais pedir ao 
honrado Sr. ministro que trate ainda este anno da le· 
gisla.ção hypothecaria , de ~úe t~~?~o e tanto carecemo;: 
disto se occupará o honraao munstro, eu de coraçuo 
d desejo, em outra sessão e legislatura. 

A camara me ha de perdoar haver eu abusado por 
tanto tempo da sua attenção: se não m~ perdoar, pa· 
ciencia. (Risadas. Mui to bem ; muito bem.) - · .. 

(O orador é comprímentado por muit,ps Srs. deputados.) 

A discussão fica adiada pela hora. 

Dada a ordem do dia, levanta-se a sessão ás 3 horas 
e meia da tarde. 
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Se,ssã~ em f9 de Julho. 

PlUi:SIDENCJA 1JO SR. CONDE DE BAEPENDY. 

- SumiAniO.- Expediente. - PretençiXo do instituto phar
maceutico da côrte--'- Pretençao d• D. C. J. da C. B. de 
Almeida.-~Orderíado ao porteiro da academia das Bellas-· 
Artes.- Pensao a .P. J. Cardoso.- Matricula de estu
dantes.- Orçamento da receita e disposições geraes. -
Ordem do dia. - (,reaçilo de uma nova secretaria de 
estado. Discurso do Sr. Duarte Brandilo.- Juramento 
da princeza ÍJ11perwl.- Orçamento da justiça. Discurse 
do S·r. Casimira M '"Jureira. 

A's onze horas da .. ranhãa, feita a chamada, achão-se 
presentes- os Srs. conde de Baependy, Pereira Pinto, 
Candido Mendes, S .. iles, Gonçalves da Silva, Casimira 
Madureira, Macha<:..o, Araujo Jorge, João Paulo, Tei
xeira Soares, barão .lo Bom-Jarilim, Sergio de Macedo, 

• Francisco Campos, Duarte Brandão, Cyrillo, Paula 
Santos, Souza Leão, Lamego, barão de Mamanguape, 
Fernandes da Cunna, Augusto Chaves, Martinho 
Campos , Landulp!Hl , Garcia de Almeida , Tobias 
.Leite, Serra Carncl;o, Sampaio Vianna , F. Octa
viamlO, Ferreira d 1 Aguiar, Cruz Machado, Cer
queira Leite, Rocit<t Franco ; Manoel ·Fernandes , 
Xavier da Rocha, J:--lebias, Villela Tavares, Tavares 
de Mello, Abelardo ·ie Brito, Baptista Monteiro, Cu
nha Figueiredo,- Sar,tiva, Franco de Almeida, Alearr
tara Machado, Rego Barros, Almeida Pereira, Dias 
Vieira, Caetello-BnwcQ, Belfortl Paeheco, Barros Pi
mentel, Paula Fomeca, Silvino Cavalcànti, Sá e Al
bug_uerque, Jacinthv de Mendonça; Mendes da Costa, 
.Luiz Carlos, Costs. Moreira, Dantas e Calheiros. 

Comparecendo depois os Srs. Viriato, Fausto de 
·Aguiar, Pedro Moniz, barão -de Porto-Alegre, Peixoto 
de Azevedo e Torre,-Homem, abre-se a sessão ás onze 

·horas e mei~. 

Comparecem dep(HS de aberta a sessão ós Sr. Mon
teiro de Barros, Ara,jo Lima, Teixeira Junior, Henri
ques de Almeida, Ji, nriques, Paes· Barreto, visconde de 
Camaragibe, Pintt· . .ie Campos, Costa Pinto, Para
nhos, . Toscano Barreto, Pinto de Mendonça, barão de 
:Mauá, Paranaguá, Brêtas, Bello, Lima e Sily,a Bezerra 

·Cavalcanti, Diogo Velho, Paulino de Souzá,'Ancrnsto 
de Oliveira, Jaguaribe, Pedreira e Coelho de Castfo. 

.Falta com partim]Jação o Sr. ,Athayde. 
E' lida e approvacia a acta da antecedente. 
O Sn.. 1 o SEcRETAR lO dá conta do seguint,e 

EXPEDIENTE. 

Um officio do 1o secretario do senado, enviando are·· 
solução do mesmo senado, declarando que no acto do 
juramento da serenis:mna princeza imperial a Senho1·a 
D. Izabel obs~ryz.r-se-ha o mesmo ce1'emonial adopta
d0;ce:" ><ssembléa geral pm;a o juramento da serenis
snna princeza a Senhora D. Januaria.-A' commissão 
de policia. · 

Outro do ministerio da fazenda, enviando o' requeri
!llento do feitor conferente da alfandega da província do 
Pará, Fernando Felix Gomes, pedindo um anno de li
cença com todos os seus vencimentos para tratar de sua 
saude.~A' commissão ele pensões e ordenados. 

Outro do mesmo ministerio, informando sobre are-
. presentação, na qual o provedor da Santa Casa ela M:i
se~i~ordia da côrt.e pede isenção do imposto a que estão 
~UJ~Itas as carrocmhas que conduzem os caclaveres dos, 
md;&entes, e os que são remettidos pelas autoridades 
pohmae,~ par~ s~rem gra~uitamente sepultados nas val
l~s _dos cemltenos pubhcos.- A g_uem fez a requi .. 
u~. - . 

Outro d~ ministerio da justiça, informando sobre a 
· r~presen:açao en: que Antonio Zacarias de l'arro ;, ex
d~spe~seiro do bngue -escuna O linda, pede S< r pago do 
premio qu: lhe pertenceu pela·apprehensão de Africanos 
boça.es fe1ta pelo dito brigue-escuna. -•Ao mesmo 
clestmo. 

TO~iü I! 

Lêm-se, e são ·approv~dos sem debate, os seguintes 
par~ceres: 

PRETENÇÃO DO INSTITUTO PHARMA.GEUTIGO DA GÔRTE. 

< O instituto pharmaceutico do Rio de Janeiro, que
rendo dar animação aos seus alumnos, solicita da as
Bembléa geral legislativa a graçs. de poderem receber o 
gráo de bachareis em sciencias naturaes todos ag_uelles 
qne se dedicarem e completarem os estudos de phar
maeeuticos. A commissão de instrucção publica, dese
jando tomar em consideração o que reguer o mesmo' 
instituto, é de parecer que primeiramente se consulte o 
governo imperial, ouvida a faculdade de medicina da 
côrte. 

< Sala das commissões, 15 de Julho de 1860.-Cu-
nha Fig>Jeil·ello.-Gomes de Souza. ~ · • 

PRETENÇÃO DE D, c. J. DA c. B. DE ALMEIDA. 

< A' commissão de pensões e ordenados foi presente o 
requerimento em que D. Carlota Joaquina da Costa 
Barreto e Almeida, viuva do brigadeiro Vicente José da 

. Costa e Almeida, pede que, em attenção aos serviços de 
seu marido, a camara lhe decrete os meios de snbsis
tencia de que precisa, visto não terem sido defe1'idos os 
requerimentos que dirigia ao governo solicitando uma 
pensão, e achar-se reduzida aos minguaél,os recursos do 
monte-pio; e porg_ue não seja da competencia do poder 
legislativo a concessão de pensões, nem tão pouco a 
iniciativa elos actos remuneratorios aos serviços presta
dos ao E~tado, é a commissão de parecer que seja inde-
ferido o reg_uerimento da supplicante. '· 

< Sala das commissões·, 17 de Julho de 1860.-Silvi
no Cavalcanti de A lbuqtterque.-Anionio José Machado. " 

Lêm~se, julgão- se objecto de deliberação; e vão. a 
imprimir para entrar na ordem dos trabalhos, os pro~ 
jectos com que concluem os seguintes pareceres: 

0
1
RDENADO AO PORTEIRO DA ACAD"ElUIA. DAS BELLAS-ARTES~ 

< A' commissão ele pensões e orclena:lus forão presen
tes as informações que solicitára o armo passado ácerca 
elo re1uerimento em que Victorinu Pinto de Sampaio, 
porteiro da academia das Bellas-Artes, pedira q1l!:l fosse 
convertida em ordenailo a gratificação mmual de 200fi 
que actualmente perceb~! 

< Attenclendo a commissão aos bons serviços pres
tados pelo supplicanteno·espaço ele trinta e quatro !tn!los, 
e comprovados pelos documentos que a commissão exami
nou, dos· quaes se vê que tendo sido o. supplicante 
nomGado porteiro da referida academia desde o tempo 
de sua creação, exercêra sempre o referido lugar .com · 
grande zelo e assiduidade, é de pm·ecer que seja de
ferido o seu requerimento, offerecendo a seguinte re
solução: 

< A assem bléa geral resolve : 
< Art. 1 o Fica elevado a 800fi o ordenado do porteiro 

da academia das Bellas-Artes, o qual nenhuma grati
ficação perceberá d'ora em diante. 

< Art. 2.° Ficão revogadas as disposições em con
trario. 

< Sala das commissões, 19 de Julho de 1860"':-Men~ 
dança Castello-Branco.-Silvino Cavalcanti de Albuque•·
que.-Antonio José Machado. ~ 

PENSÃO A P. J. CARDOSO . 

«.A commissão-cle pensões e ordenados, a quem foi pre
sente a copia do de·creto ele 30 Je Junho do corrente anno, 
pelo qual o poder executivo concede a Pedro José C ar·· 
doso a pensão annualde 400fi, examinou attentamente 
o mesmo decreto em face do requerimento documentado 
elo agraciado, e é de parecer qu:e se approve a referida 
pensão, para que offereee o seguinte projecto: 

< A assembléa .geral resolve: 
< Art. 1.' Fica approvada a pensão annual de 400fi 

concedida por deereto de 30 de Junho do corrente anno 
a Pedro José Cardow. 

27 
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Art. 2. • :Ficilo Te\"O~ as disposi~ e111 COil~ 
trãrio: · · . . 

< Salr. das commissõcs, 19 de Jnlhn àe 1860.-Á nto
mG .fooó MachadD.-.Mtndtm~ Ca.!~ello-BranllO. ~ 

<A' CÓmm!$E·[o de instroe~o publica foi J)retente o 
re~uedmento ele Behrmino José Ferreira da Silva, em 
que. pede ser !l<imitt.iilo i. lllll.tnenla. do lll'ÜXIciro aDD.o 
de> eun.o phlltmac:eutieo a .. fscnldo.de de medicina da 
.,ürte, que. frequente. como ouvinte, indep<>ndente do 
-e:samc ele ms.tbcm4tio..,, q_uc 11i10 pudera rcali:nr em 
umpo por motivo de mol.,.tia • .A comwlssuo, julgando 
attenclivei~ as ruões :Ulegadas pelo peticionaria, <J,Ue 
tem aut<>rls3.do a .onb'os = me!m!IS c!rcnms~meas 
ign:ll ·fuvor, é de p:>rccer qne •• lhe collceda a Teferíd& 
matricula, àepe11deudo o c=e .iessas ma.t.erlas de 
mathematic:IS que lhe falta; e p:l.!'a esse fim subrootte :1 
spprovaç~o da c.omara a reguinte resolnçiio : 

<A Msemblé" ger:ll resolve: 
< Art. 1.· E' o governo 2utor1saao n maudar me.

tricnlnr no 1• nu rio <lo cnrso pharmiiC<!utico d~. faC'Ill ~ 
dadeJe· medi~ dn e<lrte,<jue frequenta oou.o ouvJn
w, n Belanoi.no Jooé . Ferreira da. Silva., depelld<:lldo 
po~m o·=~ dessas mnteriu• do· de mat.lu:roal.lcas, 
"lne lhe í :lltll. · 

< Art. 2. • F iciio 7evogadas as dil'pGsiç<;cs em con-
tr:lrio. . 

.,. Paço da c.=ara dos depnt:ldos, = 17 ele Julho 
de 1860.-Yirialo.-Gomu deSotca. > 

c A eommiss<io de i.nstrne<;iio pub1ic:>, :1. quem foi 
-ptc!e:~te o r':9-uerimo:nto que a esta c=arn diri .. io 
:.\!arcos de Olívcim. Anud2. Filho, :Ulcgando qu~ lior 
f:Ut:u--lhe o e"'amc ilc bistoria. n:o poderá matric:;.
lnr-•e uo primeiro anno da fa.cnldatle ele medicina d:t 
côrte, que pretende •eguir, mas M d" phnrtn~eia, e 
como ouvinte M ·auh de nnatomin,·nquer fozer della 
e...~me p:ll'a. proseguir no se~cdo ·S'tlDO ~ me!-ma. fn.
euldo.de, preCeden<io a habi!ital'ii<> do prcpar:~torio a ue 
lhe falt:l. A co:rnnissilo :iulga..,do :~ttendi-vel a ni p
plicn do pc~iciounrjo, que tem em reu i a('Qr coD~sões 
Jcentic:lS, _. <le parecer que !e lhe clefirs fa,·onwel
mente, e para. ~ qne offcrcee a. regnin~ resolução: 

<·A ttsserobiéa ~rsl resolve: 
«1\.~t. 1.· Fica o governo autorisado a IU!llldar admi· 

'ti.t ~ e:u1me de QWltorc.ia, GUe freq_ucn~'\ como ouvi.nt~, 
nn. faC'!.Üdn<lo ele medicina da dirtc, a M:~rcos uc Oli
'ccira Anu.d.n Filho, n U.o poc.!.enJo., port!m ~ flt'<l$Q.gtlir no 
~ildo :umo d:1 mesmn. f~eul<Iade.!>ern a. habüit:>çiio <lo 
prcparatorio d~ bi.storia que lhe f:Ut!\. 

< Art. 2.' Fie~ re•og:1ihs as disposiçues em con· 
tr:lrio. . . 

~ Paço <1:1 c=:ll'a dos àf:pu!:!dos, om H de Julho de 
1860.-V irio.!o.- Gomu tle Sov:<>. > 

LG-se, julôa·!e ob!ec"t.o de delibel:~~. e vai a ünpri· 
mir. p!lf:l e::>:r~ nn. ordem dos tr:lball;os, o scgui:ttc 
prOJe:!:O: 

< A :tsscmbléa geral resolve : 
< Ar:. 1. • O govenh.> é .:.utonsndo " ID(t.:>cl~r <tdmitti.:: 

!!. ma!rlccl.'\ e eX'.me d<> l" anno do CU1"!:io n1eJieo Õ3. 
"onde::ois de rnedicina d.a Bani<~. o clumno do l" onno 
Jo our.o phttm.o.centko dn. mesma·:~c:~d=iaJeronvmo 
LoureuÇt' ~e AT-'lujo, <J.Ile fl~ ;;_uen.t=. a · aula de llllat~mi:l 
precedei>uo ? e:nme de }'hllusophi:>. • 

•.:\.r~ 2. • Fict-o rev:>gad!I.Sas disposjçücs cmcont>'lrio. 
" Paço <!a eo.:narn dos deputados, li de J ulho o:!.e 

1860.- llat üo do Bom Jardim. > 

O me>mo ';:lr. sccre::.:rio ciecbr-~ acbar- S<> sobro aUlcsa 
e que v.U a i!ll!'rlmir r= entrar :o.a ordem <los tra~ • .: 
lhos, a sego:llnte proposta do orç.mlento convartiàa em 
f't~jctt? Ce l~l pel:s. resoer:tJva <'~omm!~s.ão,. r:a p:u-t~ re ... 
.2.t1\·a e ro~Jta ger:ü Jo l!Dper:o e ru•l'<'Sl~~; get".es, 

c A 1• eommisaiio·de QtÇ&lllento, tendo cuminadocom• 
8 merecida attmção a: proposto. ao ~Q-ren\0 ~ .. 
rec;oita g.W dolmperio para o e:.erci~ de 1861&1862, 
e bem &SSlm o rel&totio do Sr. ministro da fazenda, 
aproeen~ado na ac5$llo legislativa . ~to.al, VI:ID ~ub-· 
metter §. ~oosa ~ecida: deliben.~o o ~te pa~ 
rec:c': 

•.A recch orçada ~ndo :> propósta 
dá. p..re eote UetClcio a imp!>riOll~ 

• CÚI, Qe' • • • • ,. • • • 

que lCWllda aos depositos de to- . 
d~ tJs Ollg~ ()'!'~OS elil. • • 

apresenta como reenr!Q& do thesonro 
Ilo mencionado exercício. • • • 

3,561:692$000 

50,221:343l!OOO · 

c Preac:!ndindo da impor\mleia dos depo~to&, reeur
~os momentan- que ~ grande parte se azmcllão no 
~.o= do e:<erclcio, p:n-a só COllSiderar os que· d~.em 
fazer f~e e.oa serviços decretAdos, Diio ~ :l mm
missiMl deixar de demo~o:r-se um pouco = · apreciaçiio
da receita orçnd.B., ncrn tarnbein <iiA•imulo.r suns Fe
visüe• icere& do algo.ri•mo & que foi elo.-ada. 

• A rendA orçada de 46,659:651 R é o resultado, nil. 
f6rme dr. lei, da arrecadaçiio médi& dos trea u1timos 
e:<~rcicio~, dedw:idos os· direitos ~e 2% uddicclonacs ria. 
c:<portaçüo, cuja cobra.nç" ct!•ou. . 

• E' fac:t<> constallte e incontroverso s.uci tJ.uós'a retida. 
p>tbliea, por ecu&:u aliát bem apreciadas, há »ensivel
mcnte decrescido no ultimo e no corrente e:<erclcios ; 
niio póde, port:tnto, um c:llC'!.Üo bRSeJ~do rios don.i exer
cidos de maior anecndaçiio, como forão os de 1856 a 
1857 c 1857 n 1858, inspiriU' i eonu:oiosiiO a. conô.an-;e 
de que o o.lgaris-cno or9ado , • .,_..,ha • ree.litllr-!c. 

• Tmt:u.do dn orçamento .J.:. rc-ceitn pa~a. o e.'<etdeio 
<1c 1860 a 18Sl, li. eoD>mi.são """ignal"~a ji no anno 
F"' •• do a cloc:tden~-ia de no..•sao ren<l•s !lOhlicas, e n~o 
occultuva soU!I receios de que a receitn ~e 1858 n 1859, 
conbccidncpor orrecadar, male.'c<:~eri:l. n.os 43,<l47:QOOS 
c:llculano~ pelo t he-.,cmro, isto cl, inferior cerca de 
õ,OQO:OOOS a doprecedentec:<erticio: o (!Wlnto no l).ue 
ÍJl começar, o dt 18.59" 1860, or~ «>rrellte, Xl1:lJlÜ~tn·Ja 
i~;uaes receios, senõio maiores,em vista ds tond.:neia 'l.Ue 
~a not:tva. em non os. principnei mercndos .. 

• Dns tabellns que ecomp=hâo o rel otorio do millis. 
ter io ela iuendo. se vêm rc:l).iz:lchs as previsiíes .J.a 
oommi,.iio, porqunnto n. ren.:Ja arrec~d:tdu no exercício 
de 1~8 n 1859 ni!o passou de 44.2B0:6i2~893, e a do 
oorrcnte já conhecida. e por ~rrClCadar é cornpntr.da pelo 
tbesouro em 42,703:70IS0&.1. [l'al>ollA D· Z.) 

< Perd1lrando, ccmo infeHzme11te ~u.r-:!o,. as cau
•as que tanto têm &<:tuado porn a dimin:oiçiio d3. 
I!OS03 principtl tenda. - a ele irnpartSÇiJO -, r.e\!1. 
tendeucia· mtLr.ifesta c gl!ral para 11 rcstricção do 
con!Urno, nno póde a commiosiio alimenw a esperança. 
<la que o prodtwto de noss:ls rendas ordibo.ria.o no 
excrdcio de qnc <e mt:1. forn~ ao tbot~ os )?1"!
citos meios p!tr:l t:atisfn.zer os ~s encugos, :~.inda. 
qua.n.dc •c ~eaUzas•e o. roeeit:. orçadn do 46,6s!l:651,S, 
o que uiio ous:1 :1 co'lllmi~!ão c~ptrar, p:ttecen<lo-lhe 
que umn. jndiciosa previ sã<> ... conselha que se nlío conte 
·com mais de 43,000:000,'1. ma..~imo qnc julga poderá.. 
a tting'.r o c:sercicio de I Sol a 1862, regulnndo.-•e ·peJo 
corrente e pelo !l:Dtcrior, c ~erifioadas algumas d:IS 
hypothescs qçe, ~e;:!undo o ulatorio do miní~terio d a 
fazenda, dev~m itllluir h~oravclmente em >llgúns HI

tigos de rçceit.a. 
c O mc<~mo re]:ttorio, ílo dcm•i•, exbih!ndo M dado• 

•obre qne fôn. orgP-Dissdo o orçamento pn:al86l "1862, 
<lecl:ua, earn lonvnvcl franquezn, que n.lo .er.í. pru
dqL~~ confiaT muito ou cxclu•í•IJ.meute nas b:~>es em . · 
que clle assent.1.. 

• &=do ;~ tabclls n. 6, :1nnexa ~o relat.orio, a !'.!<is
U!ltcia ãc 2,'i88:384S222 de s!lldos em <llvers05 v:>lores 
nos cofres do thesou.ro e thc>omnri~s de f:ucndn, per
tencentes aos Mtcriores c ao c:x~rcicjo corren~,deL-c ~trin. 
presumir !ll~ nu>cilie> para o ~e 1861 a 1862, ~ taes 
qu:~ntia...() 11Ho dnç~setn !;,~'!' eonBidC'l"a.do..s. , oomo ~ffecti
,·um.tl)t.f!. süo, ~aldos mm-amente de cnix:u, Cllpth·o~,. 
a!Jm diS$0, a cmptnho• dos ant<:tiorto, do nc-tu:U exer
cicio c do que brevemente teri ele romeçnr, e. pórtanto, 
evidentcroenw fvra de toda I""'·is~o radon:.1, <J_u:mdo 
•• trata do exercicio cle 1861 a 1862. 
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• A.~sim que, tome.nda a bàM da.43,00<Y.il00S oomo n 
>mais provllvel e segura da renda do l~UfCiÓ!>d" 1861 a 
1862, ~a com1JÜS'õ.oe~ oa-.il"'• a que 
t em élla de &&tiofsz,er dursnm o mesmo eurcicia. . 

c A daspezo pedida ·pelo< di1'8n011 llliiililterios vem or
·ÇR!Ü< em 52,842,118~; .a noceita, segw>do a propost&, 
foi eeicnlacis, como Jico. dito, em 46,659:651$ 1 -~1-
to.ndC> desta coxnpuaçao o deficit .desde j ;!; p<emw d~ 
·6,183:330$087. . ·. ' 

c No pareoer; pooom1 d&C<I=i$stio, e pelo ou~ fi~ 
ponderado, o detlc!t de~râ ainda a•ultar, j á pe"la deti
eisncia pre•ista da ttnda, já. pel3> de$~a.. que possílo 
ser de·no~ ereadas,ji pela insufficienCUL de erodito em 
:..lgumas -.erb3ll, j~ finalmente pelos serviços a qne estõo 
affeetos credilos especi!!.,., set"Viços que 1'1 comm.issiio de
plora n[o ver todOs cont~pl1lli.os com verbas noa rc•
poctivos orçiUllentcls, comO r«:O!II!n81ldiio.os arts • . 13 e 
.l4 da lei ll. 1,04.0 de l4 Q.e Setembro de l8õ9. 

c Confionào entrot=to no patriotis-.no do corro logi$-
lativo, qu6 niio aggrn~ar.> com novo• encargos o thc,ou- • 
ro n<iciono.l wm re~Jlhecida. e mgente ·:necess1daiie, e \ 

·n o zelo e illnstraçlio do governo, que saberu liilulter o 
w tviço publico co~ "' .ecollomi:~ qne s s cirClll1lstallci>tS 

1 
comlll&Qdio, a commissüo partiri da ba!e indictda de 
43,000,0008 de renda. pt!blieu para consnltar os meios 
de C(!nilibt'l'-la com a. a~pezs (!o exercicio. I 

< No, po.reeer da eommiMiio seria pois o deficit prcsu- 1 
miào de . 9,183:330$087 ; tendo porém .propostO, com 
!lnnu.encin ·do Sr. ministro, a suppr~são da verba de I 

"'2,000 :000S do § 4 • .J.o ~t. 7• da propo~u; ioruecendo no I 
mesmo pa""o meios. de satisfazer uo compromisso com o .. I\ 
b:mco do Brazll por emissão de apollces, ou por qual
quer outra operação de credito, se os recursos da renda ! 
ordinaria -o nlo pm:miiti.rem, fic.'Uldo dest'arte úi:altn- 'I 
t iTa a dsspezo, pensn a eommissão que póde eliminor 
:.o <Íeficit C3ta qUJUltia de. 2,000.:00!JS, reducindo-o ao> . • 

. termos de 7, l83:330S087. . . · 

nggravai- inutilni.ente "' ooniliçii.o do contribuinte ci!ll 
tMÍore! oo. novaa deopozs.s de anoecad.o.~. 

< Neate pt'eSUp})_Oito .tem " ~omm~oiio" i. honrr. cl.e pro
pôr-•os: •t•; o unpéist<>a~ de2 as %·do valor 
das m~ri~ eatl'llngrinos doapaeb4d&S para consn
m<> e i:upon..daa dimcts.~nente; ZO , o imr-~•to :uidicio
nal de 2 % .obre a export~çi.o dos prod~tos nacio
uaes P"'" portoi· Oilt:ra.llg~it~>S 1 "õlljeitos ·ectuslmente aos 
direitos J.e 6 % :· 3", :> '!le,.açi\o. -a 12 %" dn• impostos de 
11 % das loterias e premios . exceden~ a l:OOOS ; 
4", el3v~çiio - do eello fi:ro d.e 100 atá 200 ~. pór·meiafo
lh~a de papel, fleru~doiguahdas ·as t ruttlll para tOdos.os 
r•a:peis forenses de que trB.t.l o art. 34. do decreto e M
gn.lallle~to de lO de Julho de 1850, e do oello propor 
cional até a.o dobro daa to.xa.s aetnae5-

• P.egn.lo.ndo-se pebs rendas de iniportaçiio ·e e~
!l"rta~íio anocaclMR$ no trieruúo .lindo, a CO"'-mis•il.o 
confia que os impostos addiciOil!I.CS propostos poderlo 
produzir 3,000:0005 o da importaÇiio, e 2,000:0008. 
o d~ exportaçiio, pti cerca de S,OOO:OOOS a.mb<ls, e 
pelo xnesmo calculo 450:0001). o das loterias, cuja 
receita foi . orçad~> paro. o exetl:!icio de 1,86l a 1852 em 
858:9008000. Qunnw ao do scllo, falleeendo 3. co!lllllis
süo d:tdo• t.io positivos como n X<$P"..Íto doi. impostos 
de 'loo ..cabo. de falla.r oll'nr~ a proposla; só por osti
m.atlVa poder :i. a jnizar dos e\Tcitos d<i ang=:uto. pro
posto; m& aoredit<1 que elle nao prodttÜri meno$ de 
l,tlOO:OQ0$1 co111 o que poiterá. a~pro:.imar-ss .are
ceita do exercido ~o cquilibrio desej!ldo. 

• E incum'i)indo-lh~ p ropor-vos os m cios dopre<~ochcr 
este deficit, e\1& !olg"' d.e poder desde 36. concordar com 
o Sr. ministro ~fazenda, q tt<Uldo aconselha o d:ll' d" 
mlio aos en>p:o~timos. N" verdade, senhores, nenhum 
rccl.lrso é maisprecario, nonhurn meio ma.is pcrigoso, ne-· 
nhum regtmen fin'!nceiro. mais ruinoso, ào que esse de 
contrabir emprestimos para occorrer a despezas ordí
narias quo dev&m ser satisfeitas pelo imposto e regu
udas. por nma ~ever:>."ecOI\omia. E' a ecouomia, !Obretudo, 
que em materia de _6.-:nçHo do despezo.s deve const!lllte
men.te = a norma de.. que d i;poem d" bol<:1 dos contri
buintes, aind" em épocos de pro•peridade publica, c 
m1lito principalmente quando, como act~:.:llmente, c:~l:l
mid.ades successh~s tt:m agorellt:l.do os rer.ur>os e 

• A preforencis dada MS illlpostos addici~naes 
sobra os direitos de c:onsutUo na importação e n a. 
c:..:portaçi\0 Jl:>recell :l commiSl'iio just1ficruh pelas ur
genciM do E $tad.o, pela. fs.cil.idad<l dn ntreeadação, peJa. 
SCjtllt:lln~ dos resoltacios e pol,.. geoera.lid•de du con
tribnição. E•t& ptefeteucio. t...m ainda em seu :ipoio, 
qua:tto aos dir3i~o• do imporea~iio, o exemplo de nações 
muito ...W.nt11.dao n~ ma teria, c quo nos podem"mostrar 
sempre o bom ~nmi~bo, b.es eon1o :.. Inglaterra e os 

I E~tado•-Unidos,q!le .em cir=~t:wciss ldnticus IlUUc!l 
I t~m hesitadocm t irar recursos damesna fonte dc~-

meios da populaç;;o. . 
< Nü.o cnt.Mde no cntsnto a C<lmruios~o, trnh~dn d~ 

econo::nia, qne 44 nc~osidru!as indecW.a,·eis da admi
nistraç® puolico. deviic •or protcrids.s, nem que soB'rão 

1 da. E se p:1ra a lguns o imposro na exportação dos pro-

l
i • 1,(\uctos 11ncionaes 41 sempre . um novo ollus l•.nç:ldo wbre 

a producçiio, oqua acommissiio niio· sefsr:l <!llrg<l ·de 
ora investig'J.X', é fõra. do du'lida entretanto que, uiío 

I exist indo c:1tro nós ilnpo•to territori:ll que pese co~ · 
<taLte sobro a ~gricultru::t, n!io deve, ctn boa jn•tiçn 

I
' distributi-.•:>., ser osta illdustrio. U!entu dos encargos 

I 
q_u.e :stJhre outt':ts. por ventnra meuo.s Froduetiva,:,, sUo 
lsnçado:; q u!Uldo "-' nrgencins do E stMo assim o higem. 

I .. Pelo qne ecncerl!e :1.5 loteriu, :nüo se demornri n 
\, ?O:nmt•s.io c:u ju•tificnr n sta propost"- LanÇ2.do o 
, tmposto sobre espoculnçüo t uo aleatorin, o.~ •e :>cb:o 

ose;:adn " ]?opulnçüo p<>r um d\ntuTllo ''llgOdo, a suo. 
vantagem se apresento. dnpla :> co:nmi-.ão, se em resul· 
t ad<> conseguir ta.."'lbem enfrnquecer tão deplor:m~~ 

i 

I 
I 
l 
·I 

tendenciu. · · · 
< E, fin:llmente, pelo que re5Rcita :w sello , a 

commissão obser~arã que "lliio só "['C! 9. relaçlo exis
ten:entc entre estes e os m:ris impostos, que consti
tuem o. rcnds do Estacio, re n üo t>Cln exiguidaci<: 
d:cJ t a:ts'l a.ctua.el ..,. é este , &e:n ::a. menor d c.vid.n, 
o que m~lh?r SU\'~rt.l. 'l.uaJ.que: 9.Ugn>onto • .em tro.zer 
\"CL'Ilne as >nd n•tnos do pB.lZ. 

< TodoNÍtJ.1 sendo extraordinnrins, no conceito dt\ 
commh,siio, o.s c!rcum.J;tancias que · afi'ect~o nosS!!l-3 

. tlll:UlÇ"''• posto lhe n~o sej" ·dado prefixar a época em 
que elbs voltado ao sea esta.do norm:ll, niio entende:.. 
commisoiio que fiquem penn!L~entcs todos os angroentos 
de i mposlos que propõe;· e t>el6 q'll& diz res~eito ao dn 
e::~:portsç'".w, s6 propõea.sua cobrança até :\O limdo e:ter
eU:io da presente lei, eomeç:mdo, porem, " •= percep;.ão 
dêsdn o l " de J aneiro de· 1&61. · 

· com. i ssG cmbarayo o:J melhor::unentos zn.aterin.es qu~ 
im?crios.mn~nte recla.w.üo os Íl\tGrc,se~ economicos. do 
pai•; "qu• cstüo lig a.dos o seu presente e futuro, ~ sco 
gr:md~za e prosperidade. N.:o 6 oeoulto !l. eommis<ao · 
qne muitos desses m~[llorome:ntos encetndos n ãopode:n, 
um v~rd:uieiro desen-iço, ficsr interro111pidos; outros, 
COlltrat...dos, reooUS::.o na bos. fé do ~overno, e n"-0 po
deJ?l, sem ierir:se a co!l.,cienc:is publica., ser suspensos 
n a expecto.tivn de melb.orcs d~eaalstanci<>& lir&ncei<as. 
Aguardando, pois, àa prudcncia do g overno, que não 
tomo.ri. no•os empenhos, c procu\'ar~ me~tM >uavi!ar os 
ji eo.,trahid~, oeru qttebr:o d :1 fé publica oom sacrificio 

·dos intere•~• d? p~h, .nd.i!lndo par~ tempos mais pr<>s
pcros s. rea!iz:.ção de :nelho.-amenws que por ..-entur:L 
:.enb:o em vista, embora de u tilidade publica; " com
m issiio pensa que, psrn e~uilibrur com a despeza a ro
cei:.:. orçada pa r& o exercício de 1861 :t. 1862, -~~ mister 
lnn~"" m:".o ele amb<>s o• meios indieudos, isto é, o do 
impo<to e o da rednc.çio nas despazo.s, se com clU não I 
so!frer o .stOrViy"9 p:;,bt\~o. l < Obtidn eoro. o angmento de i l!lpostG;, co!IlO espera 

a cornmi<>iio, um" rend:l. supplementar de cerca de 
6,000: 000,!1 l'ara o e:<erdcio de 1851 ·a. 1862, e <iest~nrte 
r .,duzido o deflcit a proporções exiguns, julgs a COI:I· 
missüo que o equilibrio desejado c preciso re de,erâ i r 
bul'<:ar n:~o ndueçõ.o ô.edespe:ta,!; ~ue l'<>$""'0 seml»con
ve:lilmtes,do serviço p11.blico ser a.iminuida.s.. 

< Na ... rdaa t-arefa que o ..,u dernr lhe impüe omtre " 
e !o<: olha de <tear no>os ÍII>po·s~O$ ou a de e lev&r alguns • ' 
do• e.ú.ote!lt>;s, nilo hootoa a wmmis•ilo ro~ d ar prefe
~ci:. " es\0 ultirao-t.hi :re, procurando =ta -.!scolha 
t<ttender aos oue menor infiuenci"' poss:i'l exercer sobre ,. 
:1 indn.stri!l. dÕ p:l!.% o n<> bem-es:ar .U. cllt3Ses 111c""' . 
bvorcd·i:Js; attend.!!!do. t!L!D.hem ~ conveniencia de niiO 

< F <li ·neste in.'1lito qile, como teve já. o. honra de 
ponderar-,·oo, propõz; com o :OS!'!Iltimento do Sr . mi
ni~trG d~ f:!.~enda., S ~l\minação ds Tet~O Qe 2,000:0')\)~ 
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Ill.l respecti oro orç:unento de de>p.eta. E não -pmnittindo, 
como ss.beis, a natnra"'\ dos ser~<ll! a cargo deste 
ministerio maior t'Qd.u~n, fmys é que a commiss:;o 
indi.quecoa :que, na SUA :<>P;,.iilo, -podem offerecer =~ 
"'~.sem detrimento da a<lm~trayiio; VISto 
eomo em grande parte atw><leope:z;as têm por objectoo o 
=teriàl do aervi~,cnja acquisiçlio p6de ser rostriDgid&, 
ou mesmo ad.iad.s., e eropreu.s.que podem ~dias 
mais prospero~. Os orç:unentos da. gallml, marinha, e 
mesmo d<> m\p.istecio do imperio, podem, no >eotir da 
Ol~, fornecer reàucções que ponh'io ea1 perfeito 
Equillbrio a ~ta com a de~ do exercicio à.e 1861 
" 1862. 
. _._ Nrro tt:e eJlC':ltte,g~rá. entret:mto a eom~i..~aiio de 

ae:oignu quacs ttS redac~. deixando essa tarefa. ás 
illllBtradas eomrnis..<õeo a. quem beumbe o exame dos 
oryarnentos a.,.te• ministcri<>&, se a.ooim o entend~rem. 

« Mo•id& peias ··on>.iderayões que ficiio expostas, a 
rommissiio propõe :< vo~sa appro'\':tÇiio o orçw:nento da 
receita geral do Impc.tio p:u-n. o c:s:etcicio de l861 n 1862, · 
qual se neba n~ prop?stn do govemo, com as emendas 
c artigos :>.dditlvos qne igualmente olfereee ã. vossa 
esdarecicla. deliberaçno; na.<r quaes tev~ ~m menU> 
satisfazer a dí"ersa.s neeessidaàes da. admi.ni~traçi.o, 
UlllO.S lembradas na robtorio do Sr. ministw da f3.:1;end&, 

• <:>utms su~gcrido.s pela •= Fropna. reflexão e estudo, e 
toda.s cona.ucentes a melhorar o serviço publico. 

.~ Pa.m es~e fim tem a hmm'. üe c!ierecer o seguinte 
lJrojeeto de lei · 

CJ.I'ITULO n. 

1\ ECEITA CE~ A L. 

Renda. ordinaria. 

< .\J:t. 8. • A reoeita geral <lo Imper;o é arpda na 
quantio..de • • • • • • • • • 45,659:6~1SOOO 

~---

··Art. 9." Estnreceitn. será€ff~ctuadaeom o producto 
<h renda geral arrecadsd.~ dentro do exercicio d9. pre
sente lei, ;ob o> titnlos abaL"<o designados: 

1.· Direitos de importaç'ío para 
eonstJ.!nt".l , fic::ndo isento delles o 
":i! estrru1gr:\ro • . . . '30,44~: 613$000 

2.• Ditos· do baldcapo c reo"r<>rta-
-;ã<> ••••••••••• 

3. • Ditoslit=p~a a.Costa.u'Air\ca 
4.• E:spedieuto dos gencras estran. 

,g~s nti.vegM.o; por cabatllg'Uil li·· 
1.·res do direito de constuno. ~ • "· 

.S. • E:tpedientc do• gcncros do pniz 
6. • Dito do• ditos lh"tC • • • • 
'7. • Armazenagem • • • • 
s.· Premias de a.ssignados • • • 
~~."' Aneoràge:m ~ . .. • • • 
lO. D.ireitos de 15 % aa. emba~M-

o;ões estrangeiras qae passoo e nacio-
n.nes • • ~ .# 

11 .. Dita r:: de 5 % n.n. compra e .. ·~n
.:a d:ts embnr.e.nç.t1es • . • • • • 

12. Ditos de 15 % de e:<porto.ção cl.e 
pão-brazil • • • • , • • • • 

13. Ditos de S% d~ exportay~ 
14:. Ditos de 2 % idem • . • • 
15. Pito& de 1 % idem ile ouro em 

barra. , • • . • . • . • • 
16. Ditos de )i % aos diamantes. 
17. Expediente das cnpn~ias. • 
18. Renda do correio ~eral • • 
19. Dit:> da C:t3n d.a. n:oeda • . • 
20. P..enda da ~enhoringezn dn prata 
21. Dita. da tJPOp-aphio. nadon:ll 
22,/Dita. da cu~ de correcçii:> • • 
23. Dita da !abriea do. -polvora. .• 
24. Dita da de ferro de Ypancma. 
25. Dita dos arsennes • • • • 
26. Dita de proprios nacionaes • 
~-Dita de tor=os dirunantinos 
2B. F óros de terrenos e ue mari.-

28:089SilOO 
1:-l.oaaooo 

369:101~000 
SB:678SOOO 
26:786SOOO 

205:028500() 
212:857 SOIIO 
l82;905ii000 

3D:i52~000 

50:000$000 
5,122:'U9SOOO 

11:589/lOOO 

348$000 
15:464$000 
98:44.5$000 

2!l5:4fl9$0GO 
4l:iOISOOO 
52:194,'l000 

llO:i&2SOOO 
5 

2:921$000 
13;.'i63f!OOO 
14:449$000 
63:li0$000 
48:495$000 

nh ... , Eto as ao mnnicipio a~ 
cõrte, e ue+.o da venda das pos-
ses ou minios uteio ds.quelles ter-
renos de · marinhs.,. Clljo e!orn.-nellt.> 
fôr pl'etendido pot I!UilS de um indi
viduo 11 qnem a. lei n<:o maneü!.~ der 
preferencia, ou niio sendo esta reque
rida em tempo, os q=es l!eri.o pos
tos em hssta publtca para serem ce
didos a quem mais der • • • • • 
· , 29. Laudemios, nã() compmendi
dGS o• provenientes da.s vendos de 
t=os de marinha• da eôrt.e • • 

30. SiZJL· de bens de raiz . • • 
31. Dec:i= urbana de um:>. legus 

~ém dad~~ •• • • • • 
32. Dita addiciou.l, da.s corpora

ções Ge rnüo-morta • • • . • • 
S3. Direi1.os novos e velhos e de 

chnncellaria • . • • • • 
34. Ditos das patentes 'dos offieiaes 

dn. gunrda nacional • . • . . 
3..5. Dizima d~ cbancellstrla. . • 
36. Joias dus ordens honorificas • 
:37. llb.trieulas das faculdades de 

direito e de mediei11a • • 
38. l\Iultas p<i• infracçii<' deregula-

meutos • • • ~ • • • 
39. Sello do papel fi :;co c proporcio .. 

nal. • • • . • • • • • ... • 
4.0. Premi os de depositos pub!ic6s. 
41. Emolumentos • • • • .• • 
42. Imposto dos de<p:tebnnres, <'!<lr

retores e agentes de leilões • • . 
43. Dito sobre ]ojo.s, casas de des-

contos~ etc. • • .. .. .. ~ • · 
4.4. D1to sobre ca~as de nlO"'els, 

r onpa, etc., fabricado& em paiz es
trangeiro • . .. ... • .. • . .. 

45. Dito $obre barcos do interior. 
4.6. Dito de 8 % das loterins~ • • 
47. Dito à.e a % dos premio• das. 

mesma.~ . ; . ~ • . 
49. Dito sohr~ a min..,açüo. • 
49. Dito •~brc datas mineraci. 
50~ Ta~a do!li i!~C!rá'\:os • • .. 
õl. Venda de te>T"-• pnblkns. • 
~2. CobraiJça da dh·ida octiva • 

Per.uliaru do municipio. 

53. Cone~•iio de pe-.mllll d'nguo. 
54. Dizimo$. • . • . • • • 
55. Decimn nrbanf\. • • , • 
5õ. Etnolnmcnto• elo (l('liril\ • • 
57. Imposto •obro ~n•~ de modn.s. 
58. Dito de patente no con•umo 

c1e Dg\lat"dcnte.. • • • • • • • 
59. Dito do gado do ~onsumo. 
no. M eia.-llit:l <lo' cscrn.vo~ . • 
Gl. Sollo ele hctllll9n• " \cga<los. 
62 •• ~rmuer~agett;. de ~gttnrdcntc. 

Extra.ardinaria. 

63. · l;cntrihuis:Jloparaomonte-pio. 
64. Indemnisaç<íes, incluído o pra

<lncw das loterias <J.Ue o governo deve 
mBlld..r ~"trabir no• ~tinos do tllt.l• 
da lei n. 696 de 20 de A gesto de 1853, 
e do 2" da de n. 979 de 15 de Sctem- • 
bro de 185~. • 

65. Juros de capitaes nacionac~ . 
6n. Yenda de genen" e proprios 

.nacio;oac!l. • • .. • • 
67. Re<'<'ita e,·entn'll • - • • • 
68. Prodncto de loteriM par:t f3Zeto 

fa.ee >l.s de<pe:::fl.< da "~" dé eorrocç.iio 
o clD roelboramento sanitnrlo do im
!"'rio. 

7:98&SOOO 

8:799$000' 
2,14.5:79\1$000 

9:4398000 

78:34.88000 

250:8628000 

9i:lllSOoo 
55:0956000 

6:363SOOO 

92:063$000 

115:2858000 

],531 :8608000 
l0:192SOOO 
8~;480SOOO 

32:7668000 

8~:7<iôSOOO 

18:4808000 
15:665$000 

sa6:oaosooo 
2R2:820SOOO 

24:896$000 
948000 

249:s67nooo 
;;:a37SOOO· 

198:6<18SOOO 

24:S3\SOOO 
20: 1228000 

839:7398000 
11:03~8000 
15:ss~sooo 

2ao:aoasoon 
135:441~000 
l30:473,$000 
20\ó·,soosooo 

IS,207SOOO 

206:0098000 
223: 826SOOO · 

64.:021$000 
231:406aooo 
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1.• Kmpres,timÕ :ao éOIW dos or- · 
J)hios~ • •· • • . • • · ·• ~ • 

·2-- Bens de clefnntos e IU!Silntes 
3. • Di toa do e.cnto . , • _-. • . 
4. • Premios de loterias. • • • 
5.' Sahrio de Afrie&n<"~ livres. . 
6 _• Deposito <le diversas orl~s . 

1;607:7~8000 
. 725:312SOOO 

2:322$000 
48:059$000 

4:525SOOO 
1,173:7!29/iOOO 

3,561:6926000 

. . c Art .. lO. 0 governo fica. antorisndo panr. cmittir b i
lhetes do thesouro >Ué á. somroa do 8 ,000:0008 como 
u _tecipaçiio- de receita no exercido desta lei. · 

CAl'lTtJLO m. 

c .Ar_e. ll. Fieiio em ''igor todas as disposições da lei 
ào orçamento ll:ltoeedente qtie llÜO ~ersarem ]l8rtlCU· 
làrm~te sobre a. · n~w·cla ~ta e despezs., eniio 
1i=rem sido e!<pres~<<tinente revogn<las. 

< Art. 12. F ic;;o re••ogadas as leis e dispo•i~ em 
eontra.rio .> ·• · · 

c Ao art. a. • An:ceita etc., emvez de46,659:651/ldign
se·49,000:000S ,~e forem votados os impostos qtle prop<jE! 

' a commissiio; e Diio o sendo, dip;a- se43,000:000gOOO. 
c Ao § 46. Em vez ele 8% diga-se 12 %. · 
c Ao ~ 47. Em vez de 8 ~6 diga-!e 12 % ~ 
do o.rt. 11. Snbot.itur.-•e pelo seguinte: 
c Fieilo em vigor todos as disposi\)Õ'!s·<hs leis deo~a

meuto <Lntecedentoa que niõo vers-.m pnrtieuln=ente 
sob:c 11. n:<llçlio da receita f, despez&, on •obre autorisa
ções para fixar em augment ar vencimento• de empre
g.olo~ publicos , para " crea~ilo . de novãs d~peuu , 
reformas ele rep:u-tiç<~ts ou de legislaçio 6seal, e que 
niio ti>·erem sido expresslllllente revogndas. 

< §. Snpptima-!e os quantias em que si< o orçados os 
diverso& t1tnlos de neeita. > 

· Arltgo• additi<oa. 

• .Art. 1.• O go~emo fica de•de já autori•ado: 
c ~ l. •_ P:u:a eobrnr na2 lllbndegas do l ml"'rio um 

imposto oddiciouoJ de 2 nte S % sobre o vr>lor das mer
cadorias despaebo.du !!ara COilSUmo, <:Ollforroe a qua
llilade desta& e os dire1tos a que já esth·erem sujeitas. 

c § 2. • Para cobrar até ao fim do c:ccrcicio desta lei o · 
imposto lldd!cíonol de 2 % t:ebro a expor'..açâo para 
:Portos c!tl'nn~ d~s productos nocionnes netual
mente njeitot a direitos de 5 % de c:o:portaçiio, come
çsndo e. •ua cobrs.aça do l' de Janeiro do 18ôl. 

~ ~ 3. • P11r.11ub•titmr " pena estabclteida pelo oh·Al'&. 
d! 9 de Junl1o de 1809 e art. 23 do re~mento de 11 
do Abril de l842 por mna multa -do 10 n 30 ~ do valor 
~o escrnvo, rep~tortidamente entte o ,·endedor t compra
dor, a qaal seré. imposta pelo chefe da estiiÇão fiscal e.n
c:arregada da :~.rreea.dnç3o do imposto. 

c§ 4.• Para niei:ar, quando julgar eomenitnt.e, ao 
pagamento dos direito• de conromo, os eouros, char
q_ue e mais produc tos do gado im~os pe!G interier 
da pronnoia de S . P edro do Rio"'G=de co Sul , de 
qnalqner porto do Estado Oriental, 0 11- dos antros E s
tados limitroph~, para serem- oonawnidos no bnperio; 

"' e para impõr direitos de trnnrito sobre ·<>o meanos gc
ncrO$ destinado! pua. O estr,.,.geir<>, Jicando. neste C:l.SO 

revog~do o art. 2S d a. lei de 18 ds Setembro de 1845. 
< g, .S. • Para EUb~tituir o imposto de 2 % de cbanrella· 

· rja,. estabelecido . pelo art. 9' § 2' da lei de 31 de Ou
tubro de 1835, por unin multa até 4% sobre o valor do 
]>edid9 ti8B acçõeo ci\'cis on crimesc:ivilmellte intenta
d!!.., e ~~e! &óme>Ite · noa. C1IIO$ ào reeurso de appel 
laçio; gnsrdada.,~rém,M i•mç<ie!.~tatnldas no art.1" 
"l' e 2" do decreto n. 153 de 9 de Abril de 1842, e 
.art. 8' do de n •• :113 de 10 de J unho de 1845. 

I 

I 
I 
I 
i 

I 
i 
I 
I 

l 
I 

. •_§ __ 6.: _Pan, wui:.nr _ !1 vend.Ldos proprios pacionaes 
' q:qe for~!? demec:Cf'sltios ao_seniço publico, e <J.1le ·~~ ·~ 

~ àe:remam rend1m~t:.t> ~~ m_Cilo~ eqaivalente t. d.ea~ 
pe:as õ.e ,S<;U cus;~~' .on ao juro eon~~ ac) seil 
_ulor, -: : .. . ,_, . 

.• ~ 7. •Pan.aforu olite..'1'e:Ilos e4t~~ jtmt.o• ao clo
mmio élo Estado ou <kvolDtos qoo estiver.m enera•·a
·aos nas po'I'O&Ções e •en• am\o!~res até ama legtUL de 
distancia. Esta disposiçlo nea ~i-m a ·q_uneoqucr 
outros terreaoa devolutos naa meoma5 eandiçüeo. 

•§ · 8. • Para· afo,._r ou V!lll.ler, na c<ri>formidade da. ler 
· n: 601 d~ 18 dé Setembro de 1850, oa terrenos perten
cente• á.s antigas missões e 31dêu d 015 i11di<ls 'qlle e>tl· 
tive.rem abuíêlonados, cedendo t.odavla a par-..e que 
j nlg::r_ sufficiente parO. co1ttlrl< dos qne nelles ainda. 
·pel'Dlllllocerem, que o requererw>. · · 

L Art. 2. • Fie:~. prorog:ídn até ao fun d"o eom:nte ' :umo 
civil a llUtomaçiio . eco cedida ao goyerno pelo art. 1S 
§ 2' dl\ lei n. 1140 de 15 cie Setornb:r<> ele 1855 parn oJ
terar o syo~a do arrecaàs.ção d9 imposto do •ello de
~retado não s6 n.as leis de 21 de Ontabro de 1843, 18 
de Setembro de 1&45, 15 de Junho e 6 de Setembro ' de 
1850, e 17 de Setembro de l <l51, COmO DO decreto de 6 
de Setembro de 1852; devendo 11a sua reforma obser-
varem·•• aa sq;ujntea d;.-posiçôcs: ·. _ · 

• § l. • As tnus do •ello pronorcional poc!erão Eer 
elev'ldas .até M dobro da~ que forào est:tbeleddàs pelns 
leis anteriores; e comprebenderá~ em ~eral todo• os co.n
·trat.os, titulos 'e papeis qne contiVerem p:romessa. on 
obrig:~ção para sati•í:uer, preotar on fAzet' alguma 

. coma, ou distrato ou exoneuçio de obrigaçio aJém 
dos mencionados no art. 12 § l" da lei de 21 de Setem
bro do 1843 e ttgnlnmento de 10 de Julho de !850. 

• § 2.' JJ, te:>:a• do sello fixo licito dev:>Ja.s de J 00. 
até 200 reis por C3.da. mei:1. folha de papel, COilforme o 
·seu formato, 1gua)ad311 ~s de todos os pftpeis forenses de 
qu~. tra'a o art. 34 do rogalamento de 10 de Julho 
à e J 850 ; ficando a· ella sujeitos em geral. não •I> 05 
p apeis e documentes que. uctualmente as pagiio, mas 
tambem todos os qne :tizerem pnrte, forem j!lntos oo. 
appen~os n. proecs~o~=o · 1lc!tnini~tn!ti vos on jndit!iarios 1 e 
t odos os oontratos, titulqa e papeis_ do que trata o ps
rall:npho antecedente · quo ailo esth;...,. rujcit;:)> :to 
telh propore~onnt- O J>llgamento d as novas taxas •l:'ti. 
obrip:atori<> do 1• de Jlllleirode 1861 ern ·diant.e. 

• ~ 3. • F ica ret :~aào o art. 13 de lei n. 939 de 26 
_de Setembro ue 183• , e arevalià.açiio à~sp:l.peis obri

gados co ~Jlo rerá regnlada t=e\4 maneira segt:inte: 
i ~ l •• o~ ducumentos ou papeis de qulllqner esp<lCie I . aprescnt.ado& em_ juizo ás auootida<ieo on n as repar· 

tições publi~, sujeitos ao '!ello proporcional, que o niio 
I ti•e:rem pogo DOS pr11.20s est .bcleeidos nos regnlame.ntos 

I 
do go~rno, d8\·erl~ pags.r 5 % do :r~~o vnlor até 
á vesp:111 do veneimeato, e ÍO % depois de 'I'!IIcidos. 
Se porém hon,•crtm pa~ dentro do• prazc;e estabe 

1 lecido•, rnu iiJferior • t83:a qne de•crií.o ter 1atisfeito, 
1 • " revn!icln~o será iguAl a.o triplo da qua:ntia. que fal-

I
' -tar, se fclr paga ató :L ve•nera do ~81lciin~to, e uo se:<·· 

tuplo •o depois dG •·enddÕ. · 
1 < 2. • Os titulas c netos sujcitOl' ao rello fu:o q_t;e ui. o 
' forem ~ocl.os DO prnzo eompetcute, oer~o rov:Uidndos 

pag:u>do um !ello clez: vezes mllior olo qao o wareado 
nas tabeURS, e o quadru!)lo da clif'e~ça qnnndo hoc
verem pngo :u.a. rnmor à o qac a devtaa. 

c § 4." A~ traruferenei~• d:tS apollces da divida pu~ 
blica e quaesquer letras àe cnmbio ou da t~a sa.::a·
rla• pelo -~verno e oeus agente• a favor de pnmculm:es 
íiciio soje1taa no ~!lo proporcion:ü. , 

c Art. 3. • O go~emo fiea autorlsatlo para ·mbstitair o 
iznposto estabelecido pelo ~ 2" do ah·ará de 20 de Oa
tubro de 1812, e alteTado pelo ..rt. 8' ~ 4'· da lei de 
22 de Outubro de 1836 e art.·1o da de 21 de Ontubro 
de 1843, por uma tá= que deverá comp~der to.Jas 
a.s indu.strias e pro6•sões que_fotem e:ttre~das "'!:" dif
ferentes cidades e villas ao lm'{lCrio, eom e:teepç!lo. so
mente da! quepélanataruaprivU.,giadaclasl'ell~~vss 
~""' pela recnnbeclda insufiiciencia e penuna de 
sen• t'I!C!tm'o• n.iio " t!ev~ ou· pnilereut •uppol:'tar. 
~ .A referida taxa seri em p:lrte lixa e em parte 
~ ... ~ • .,..sentando o. fi= oobrli a ,.,turez., clasoe.e 
concliçiies uM indust:ria:. e pro6&ol>es, • jm~C>9 
coDllllercinl da! clc:dcs e villas_em quo forem ~>UlJ'<'>àas; 
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• ~ & variasel sobre o v :>lo~ locativo d() predio ouloed ~rn 
que fll!ledcnurem. ' üns. e olltra Mrio estabeloeidM 
pelr. ~vemo, ui::> de"iendo po~ ~r s. t.a.xa -.aris~ 
vü "1.0 % q~ &e der 110 mesmo tempo o pagamento 
da fin, c a 30 % no ea.w contrsrlo. 

< .Art. .4.' Os bilhetes premia~ du loteri:>s niio 
.reclamadO!> p=e-<= no tim de cinco IUillos, contados 

· àv dia em .O.UC .forem recolhidas <>li . \-.lorc~ conespon
. .lent-es aos co~ pulilieos.. 

• .Art. 5. • T<ldos os proprlos u adon&et que ~tiveeetn 
· . .i -d.i6po6iç~o. àQs. d.ltTercutes .l!Üni!ittrios dever:l!l ser mcn
. ciQ-i>.~os =tuümentc DC$ respecti"IOI :rel:a.torios, com 
· de.:hraçiio ~o servi~ em q-ti.e se achiio, se pnblioo ou 
pnUoalar-, e .oeste cuo se por loc:IÇiio ou conces&iio ;;ra~ 
· tuUs.. e po~ qae titulo. 

• A desP?ts. com o• proptios ItaCion:les qu~ estiverem 
· :11.0 ser•~r.o dos di5er•utes tninistcfio.• eotrer~ por conta. 
· doquelle que os nt.ilis:tt,eser~ psgn peb verbs.-Obràs-
do mesmo rainí.sterio. . 

< Art.6.•0•eontr:l.tosdc q=lqucr n~tnre~a.que seiiio, 
· eelebra<l.<>"~'.o• di:ffeNnt~ minhterios, <lli:eet=ent~ ou 
por oens d.e!eg11clos colllpoteutemcut.e "" tor isados, e que 
ex~e1erom do ,-aloT de lo,ooos, de•·eciõ =menciona

. do.; llO~ res;:>eeti"IO! rehtoríOS" c =c:taõ.as copi:!:> dos 
.::neomos contratos. . . 

< A(t. 7 •• Ficiio appro•ados os decretos es:ped.idos pelo 
goycrno saõ n. 73ti de 20 de Nov~mbro de 1850, 
n. 87CI dõ 22 de Novembro de 1851, n: 2li3 de 29 de 
J anoiro d.e 1859 o "· 2S48 de lO de MarÇo do corteute 
llm>O, Ó11e Wor:nirr\0 O thewu.-o D .. CiontJ 8 the'-"U
l'll~Í:lS d'e f""'enàa n:u provil::ci:.s, e estabe~i!rão re.gra.s 
JY-lra "' tom<>da de tonta> do• respons:tveis_p:>ra ci>m a 
f=d.1. pub'ícs.; e =im t:unbem as tabellas :umexas 
·aos deer<J;os n . 2,532 de 25 de F~ve.-~ito e n. 2,SSl de 17 
de Marçe t o .corrCJlte anno, que fil:áriio os vencim~n
to• dos = ?reg:tdos d~ o$cina. da estampnriD. e isnpres
sfto do the•ouro. e das reccbedorias a:t côrte e provin· 
eias e os vencimentos dos ~mpregaàos d1 typo;;~~phia 
..n:>ci<>nlll e~t:l.beleei.io• Do decreto n . 2 ,4.92 <1e 30 de 
Setembro de 1~9. 

• Art. s.·· Oa p:.rochos collad05 o o~ ..-ig arios ~rnes 
· es-t;;o comp:~Z.endid<>' p!\ra o pagnmcnto do~ ros~tivos 
d.lr~it<>s n o § 3· da ~bell"' axw.c:.;a oi lei de 30 de Se· 
·1-C&nbro de 18.U. 

• ~i.· O l!rt.37 da lei de 30 deSctembrodcl3U com
pr~h~nd<l "- oroiero. de Pedro 1, =d~ por decreto de 16 
de Al>r.il. de 1S2ti. 

< § 2." Os ::.gr®i:tdo• cam distmcç\íes de q_u:m~quct 
or<'i~cs hotJ.o:i!ieo.a do lmperio setüo ob.rigo.dos a !intis ... 
iar.cr or. ditei:~~ relati"Vol fi todos oo gr~os :m.teriores 
eomprehct>.di.io$ na ultima guça qn~ não o tenhão 
feita. 
· <Art. '.) .• Fic<.o N~~ndru; tod:ts ru; l eis que tê:n con
·ocdid<> :~o gotern;, eredlt·,. cspedscs p~r!\ ~iÇ09 não 
·con:~:uplndos até ngors nas r>ruro•t•~ de lei de orçll
m ent?. e alll"."ll:ulos o; re$peotivoo croditos , ou. rojüo 
·doHn idos ou i:l.dotinido., ne. parto q1ie nU.o ti<er •ido ou 
n~o í&r do•ncnõid!\ :~té tt0 fi;n do cxorcieio de 185B n 
lll;l9, e uue"n;;o estiver •ujeit:l. a <:Ontrnto5 celebrado• 
-com 'l"aÔliq>:.er individuas on comp:1nhins, dc,·~udo o 
:gov.:r.•o md:ll:- espccificnõ.am"ntG n ll8 [Utur!IS propos. 
t!IS · de lei à~ orÇ~U:~cntG UI>to :u •ommss que forem 
.prtci<M pnn occorrer aDS mesmos $Cl\'tços, como ptlrtt 
pa~ar os jt:ros g9.mntidos &s comp111b.b.s dru; <!!!tr~dn.s 
l.lt:! f~rro c d~ c·~t:-as emprt!Zttf indust.ri.a.es, t:J qu.a.esq_ner 
.subyonç<;es cem que 5(> tenhc. obtif;o.dO a au-,illiu-lns. 

.. ~ Art. 10. Fid o governo autons:ulo pnr:. tllZQr doado 
.jô. 1\$ opcr::..;::1c:; a~ credito que :forem nece~sari~ para. 
cuw.rtir os cc:ltratos Jus cmprostimos externos ~e 1824 
·elll"-13. · 

• Art. 11. O ~:ü do. sec:ret:tri3 de estado dos ne
l{~io.; de. f:.ze!lda .fica. lllgtnent!Uio com mais um 1• o!
Jicinl c dons 2'", os onncs terão <'encimCiltos iguacs ~os 
do; cotistenws e~ mismn categoria. 

< Art. l2. A. dispo•i~;:a ~.o art. 11 dn lei n. &l,O de 
l-5 d-o S.tcc:<o:c> da 1855 nea c:tcnsiv:l. ~ eompra e vcnd:!. 
do; C:SC!'1!.~o•; devendo ser tr..,~pto no tttt>l.o o co
Dhuci!r.cnt(l cio pagament-o do j:opoab ela metn ~i.z-3, o 
qual fi.oa de&<!c ji sub•utaido pela tax:1 lha de 4.0S por 
"fendo de <:"'...in c:<cr~,·o. 

< .• •\t"t. 13. A de:;:"rc::ç::o para pag31ne:1to do imposto 
da de:i~~- ~b:il:l:t ;:1 ":m, estabelecido pe!o § 1' do 

art. 2" da ~soluçi!o dn 23deNo\'embro de 183~. é aq11& 
existia naquelle :t.llllo, feita pela· ean:~a.~ m!Ulicl pal, e!D 
\"irtnde do art. 4,• da lei cw· 27 ce Agosto de 1830 • . 

< Art. 14. Fiéio pmhibiiins as ·cartas de orderui par• 
as "ll!ina.ss de osemvo•· entro· pessoas ausentea; devendo 
toea-vendas serr~• -pOr l!leio de prccurat,>ões es
peclaes, sob peu de nnllidàd~ <nn 'juízo das <i._uc. 6 fot'ea:t 
pelas sobreditas carta.s , u pttblicaylio _de•talei ein diante. 

~ ·S.U.o. d:u oommi•W.,s dll C\Utlur:t dos àeputo..d.os, 2S 
de Junho de 1860. -L • .A.. àe SrJmj)<liO Vw"fl<l"·- A. J
B.,uiquu.- Torm-Bam..,. (com res~eções). • 

L!i-se, e ~ntrs. em discu!>s~, a ~ç~o do proj~to . 
que 9..lter& di~e= disposições dn lei n: 381 <te 19 ·de 
Agosto de 1845, o deçret.() n. 842 de 19 de Setembro 
de 1855. . 

O Sa.l>fu?r!<aO C-'""' (pela ordem) '..:._ Sr. ore<í
i!cnte, niio sei se procedo de uecilrdo com os pr~rcd.ente;; 
ds cosa, n>ns procedo de accúrJo eo:ll. ~ boa raz~o, eom. 
o.• ~elbores convoníoucias, p<~dindo .. y. E,.. e i e._
mara para que esta. red.:t.eç~o liq11e oobtc a rue,.,, e seja. 
..-o ta do. :1manhãs, depoi.l! dt ÍIDJ?l"'>S:l. no J OH tal do CQrn
me;r(!'o. 

A demora de vbte e qaa.tro hora:; n<lo p6dc ·prejndle.ar 
em nada. O l?rojecto ê tio i111portanw, os :>.rtlgos I) 

p:t.ragraphos t~o numerosos, que 111e p:t.r~<:e que é de 
algnm:t eon"/en.íenoill pnbliea que a 1ppro~açfio d:t re
dacç:io tenb.:. lag:l!' det><>i• de termos conhecimento dell$., 
e o!thccimento que nilo podemos ter pelo. leitum ~apid!l. 
que o Sr. 1• ~creto.rio a.enba. de i'uor. 

Ae•im n>io ixn!»>gno a ~edac~ão, niio estou b:>.bill~<ldo 
. p:u.-a U.t~, .nem p= opt>rovo.-lrt.; creio niesmo qne esta
rá de perfeito "cciitdo cam o Yencido; mas nii~ vejo in
conveniente algum em qnc fique sobre a mesa par:>. ser 
wtada :un<Uihãn. Suppon.ho qne com isto não periga a. 
ordem publica. 

Linuto-mc :1 est~ pedido, que a. cam:u-a e V. ·.EJ::. 
tomaráii n:~o coo.siderD.Çtio que quíuretn. 

O Sn. 1?rt~$1J>~:<n: - O nobre d~put5do t~á · o. 
bond3de de ms.tidnr o seu requerimento, !W"'l.ne elle 
importn um adiamento, e por is<o é necessario •ujei-
ta·lo :tO ·apois.men\o. · · · 

O Sll." l'rL.111'n<o& C.\Jf.POs: =. Sim, ~cnbo~, en man~ 
d:u.·e: o reqUerimento. .. · ~ 

Vem á mesa , é lido, :lJ?Qindo, e entr:l em discu•5io, o 
seguinte. requerim.e!ltO : 

• Re'l,ueiro 9.nc ~ reli:.cção fique ~obre a mc>a para 
vot~-~ a:n::w.liiia, sendo entretanto impress!l no J orrt.C 
da Co-nmercio.-.~IJr"l iJJ.M Campos. ~ 

O St.. A.t.l!I"EI"t>.l>. P&n"--JU (mmi<l"c do imperi~): -Não 
me le<'l!lto par:t impugnar o requ erimento o.o nobre 
deputado: Comq_uauto n~o cstcj:l. no; estylo; C.o. es.s:t, 
me parece muito r:tzo:n·el o q us pede o nohre de;JUto.do; 
por isso ereio que n C3m!lr:l. me ncomp~n!t:trá n:t appro. 
"Yaçiio d<J seu rca.uerím.ento. 

A com:ll'3 :~ppro••a o. requcmmeuto do Sr. :r.rarililbo 
Cnlllpos. • ~ 

O Sn. Jo:<o P .. ~;r.o (peta ordem) : - Tet:J.? cs jor
no.es & h oje onnnncia.J.o o fallO<>iUlen~o do iüus:~e •c
n:t.dor Antonio Pedro·da Co~t.. Ferreira (La~ãQ ;,le Pi:>
daró) qu~ bojo mesmo '" ha. de ~t:U" em um dos re
mitorios desta cidade; peço ~ .V. E:. que nomêe. a:n:: 
àcputação d~sta camara. p3ra por p:trte dell:i ir :com~ 
panhe.r a enterro do illustrc fuiado. 

A. c:.ro~rn ro,oh·oquc scuomôe adeput~~iio rcquc-rid:~ • 

O Sa. Pna:srnr.<TI' aomcb para a deputoç~o qn~ te::~.. 
de !l.Ssist.T ao furóér~ do Sr. SCDador o:rr·:io da Pm
da~é os Srs. C:t.ndi~ IIICDdes, Fr:tn~ de A!:n.eià.:l, 
Martin!to Can:pos, Sergio . dé M:lCI!do e Belfort. ,... , 

PR!."riElRA PARTE DA ORDEM DO DIA-

CII.E.<çlo :DE ElU l'O'U Sli<:RETA&I., l)t ES~\DO. 

Con:iD11:>. :1 !i~scussão d:IS e~adz :l?~O~~dJ.S pclo 
SCU!1clo i pro;>o!tÇ~o desta c= ~uc. ~3 U::l'- ~cre
tari:l àe cs:ndo com a denomina~ de ·~~:ui.:l de 
e'it~~ dc1 n~~oti'ls de ftgt"i(ultU!:l, to~~l!~~io e obttl$ 
llll.b.t~ns. 
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o Sr. b~ B~IOlciAo' -Sr. preeideDte,,uma 
ooenrrencia tio di..U..uta . quanto desãgro,dai'Cl,< pro- 
voc:ad& na ses&io de bontEm pelo nobre deplltado"te
pre:oe~~tll.nte do l' dlstricto de l'ará troU»--me t ta:ibuna 
para · expellder a minha opini!o acerca da mn:.m& 
sobre que vers~ as em~mw ·&p!'Oftàa& no senado • 
subm.s;tidas -;. d~o dMta CU11. -

A cam:ua cot:!!ptehende qne en xú10 podia deiur 
passar desapercebida a !IWleíra Xl1enos e<»:nedida -por qne 
<> ClOllega a quem mo reliro acolheu o . "-!"'® que tive a 

· honrA de lhe dirigir, ou para servir-me de •UA pro[ll'ía 
~r&..,iío, quG llie 'traD.-itti. E, tiellhoros, lu nm n>o
rivo ai!IU. forte, usaz ponderoso, que a.ctna constnnte
mel~e no meu éspirito para. retl'ehlr-me ao silencio de 
:minhu obscuridade. Tenho a for!'Onu. de- conhecer e 
ll>edir o· espaÇo aClUih:IJo d.e minha capacidode (nclo 
<>poiado.); abste:ll!o-me de tomar parte nos.d<!batH im
JlOrtslltes que ~e agitão nesto recinto, parque enten
do que o paiz luo-..r& m.ois ae o men voto íôr a.nteo 
guiado pelas .luzes e conhecimczlto dos . oradores enli-. ' 
:neutes que ornão a ca.mara dos deputados, do que sendo I 
prC<:cdido de um:. e><posiçlio defeituosa de motivos, feita · 
por voz fraca e lliLo. autorisada. (Nil<> apoiad.)s.)' I 

· Mas, Sr. _pre•idente, preciso de c:olma, . preclo;o de 
_ .-dlex:to para JlOder dioenti!' com o nobre deputado pel'l. 
provincia do Pari as emendas· vin<bs do senado, qne 
nutorisiio o governo a datribuir pelos different.es mi- I 
nisterios as n~tribuições que devüo competir a eaàa Ulll \ 
delles. Aguardando psrn o 5nal de millhas cbsenações 
qualquer :.preciaçiio qu~ por ventura -l.ellha de f<>%er 
sobre ma -.eopost:l- ao mca. aparte, appella.xernos defi
:citivo.mente pura o. juizo e•c~cido da cama::" dos 
Srs. depnt.:idos. I 
. Senhor~, q_u•u o argumento mais valente, qu.1l a 

m-ma mortüera, manejndn pelo honrado membro; p:b 

1
~_ 

fulminar a autorisaçi'io que se vni. commetter ao poder 
eseC'IÍ.tÍ>O ~ Q nQbfC deputado appôz l\ violaçio de u:n 
preceito coustitucional, - e l eu-uos o an 131 da con;;ti
r:llciío poli ti~ do Impi!rio. Lerei tambe>n esoe. nrt•;;o. 
< Haverá differen!~s secretarias de estado; A lel d~l!l
nari 0$ negocies pertencerates a · câ.la. nms e _Efm nu
mero ; as reunirá. ou sep=.rarâ., <:oroo mais conVIer. , 

E..ta dioposipo não :n;p;o_gM inteiramente com :1 
opinilío f:tvoravel á. idlla -· .co~Uignada nas emeud:5 do 
:senado, como y:.ssarei a demonstrar ; e de pc.ssagem 
afianço ao nobr>! depl'.tado que, desejando ugu.me.nt:\t 
de boa fé, '-não me hei de transportar :to enmpo das 
declam~ções. 

As notulles secretzrias de estauo t~m sido cre::~dns 
suc~ssiv~mente por lei, c S'tU\!i o.ttribuiç:ões respectivas 
desip;nad:lS igw~lmcnte por lei de~de o :umo de 1 !!21 :ttá 
os ultiwos te:npos. Rerorreudo iL liOSFa legislaçiio ~i
"e.nte .. encontro difi"erentes creações feitas na rec:ret:ll'ia 
âc est,.do dos negocio• do reino, depoi& cha.m,.<ia do 
imperio. F~i n•sim que " lei de 23 de Agost~ ti<! 1821 
dhidio em dans est:~. secretaria, creAnclo :. ch justiçn, 
cuj:LS atu-ibuiçõos c depeade:>cia.• iorüo clcoignrul4s no 
dccret<> de 3 ao Julho ac 1822. 

llbis tarde nova creação operou-~c em \ 'Íl:tuclc <lc 
uecre:o de 13 de N()vembro de 1833, pelo quo.! ficou 
ainda. separado. :1 dos negoeios estrangeircs. Fino.l.
~nte, ns 5essiio do :m>:>.o -p~ac!o, o nobre .Jeput:uio 
pelo-Rio de-Janeiro, e}.·ministro do imperio. oife1"3ceu 
nm projecto a ·esta c:t.-nan, qno o ~pprovou, o qu'\1 
:acaba -ciê •er ta.-r-bcm apfira.:ldo pelo senado, e em brevo 
seri lei do E st:.do, crcando o m.inisterio de agriculcnra, 
eoxmnercio e obr:>s publicas. Ora, ·perg:munei ao uobrê 
<le~ntado, •e eonllar ao go•cmo a t&elll<!ade de di&tri
bn•r ou repartir nttribnlç-:ies já ma.rcaaa. e defuúchls, 
na forma d'l. cons~i:níçiio, é da\" ~- poder e:<:ecuti\·o o 
dlrcito ele estabelecer ou crea.r 5eerttl\l'Í.a~ de <!btatlO e 
designar os negocios que devemjten~r a cad:. uma~ 
Certamente oue n~o\ (..ipoi<l<Ül•. .. 

E po:. h •o diz\:!. eu no mtll. apsrte, <rue o termo~ 
pregt.d.o no rrojcc:o c~ diçtri~uir e nã.o dic_idi;, .~Jsto 
col!lo C!! te ttltimo verbo 110 S<lntido de legislar "gDlficc 
:;i.s '\'czcs cnar: dhiclir, por e."<elllillo, ·uma _rep:u·tiç<io, 
prcsnppve. aug~ueuto. de-pesso~l, d_e :m....:erial e \feu
cireentM '-"OS N >pecti\'OS Íllll-CClonatlOS. 

Q:l3.1ldo o ::obre deputado leu o projee:o prokrio, P?r 
«;ni~o=o~!~ez. ?- p:üavrndíoidil' emlas;a: d': ~olavndu
tritwr. \ t:'~ r·C':~.- 'i.UC O m!!:X nr2rtC lluO tl:O.!'l~ por fim 

ittogar . U'Qla ofl'eil9a' to- nobre t!et>-c:t~ào, · com qnetn ji 
tiwe. a honra de estAr li,:tado n~ta e~s e eujo Cl>l':lCt>.:r 
nprecio, apezar de ~ua V ' Ex. n.lio co-:-responc!.e a estes_-
~ti.m<!ntoL {Nilo apoi<I3o•.J · · 

O SiL. ·Fu.~o M _ AUttiDA. ; - Nüo tem razf:o;. 

O Sa. F. OeT.nr.uo:- E~ uma d<>•l-11.& e<>n•as pro- · 
prias d1111 diacwoões repentills.s. _ _ 

O Sa. Dn.un Bi..•!Ô>4() ::..... Enteach, po~to, que· 
autoriundo o governo a fazer melhor distzi~uiçiio <1!" 
fnncções mÍlli$tclsec', lleta abdicamo• o uso "~ um _ d•-; 
rei~ que nos çompeto 6 n~ Yiol~mos eon!egnllltement. 
te o art. 131 do no3<0 coaigo poatlco. . · _ • . 
· () nobra deputado, que. é l_,orlll!Ulo em dire.lto~ qne <IO • 
m ais_ a m:üs_ tem pratica-ao foro .em~= pro~..nc1a, e que_ 
gosta. de ler n legislaçi.o dos p:uzes cult?s, ba de con~ 
cordar 'oomigo que nlio 56 tol!'a .. o sent1do • de ~a lru ; 
sóm~te por n1as exp<e;;~ litteraes: mtutts "'o/'5 é -
J'TCC,.O se.ber ee osprmC1p1cs d~envol_v>dos e aperf"-'S'O"- 
dos peln sciencia ·encol1trlo sérias difli~dn.des_ eii) •=' 
:>pplicaçiio, · de •o.te que .niio ha remcdio scn•'? sab-
mett«-loo 5.s moclificaç.OOs 1mposttw po< urna FtatJCO. ra---
ciono.J. . -. 

Se eu quius!e imitar o nobre deputado, ch=~ria stu.- -
::tteiiçiio pare. a . França., cuja legislo.çü9 merec~. •u:u-
. sympathbs, ·e _cli;so n~• deu prova, por oce!-Sii:.o .de •fis
cutir-se !!qui O ell!S8JilmCDto de estrangt.ros :!'tra O 
n.:>;so escrcito nn leJ de -fixaçEo de forças a e teu~. . . 

Temo, porém, que a ci:a~o . d~;:,, vez -~corra. cro. 
:~eu desagrado, e q. ue S. Ex. rne dlf!:"- que n •o n_os ·~
por;;..-_ a constituiç~o ftanceu., tendo nó~ um,a. constl-· 
tui~o .. NHo serei eu que uoo de represnlio.s, ~€!mbr:.n-- · 
<lo-lhe a existencia de uma lei nossa :t.Wd:l n;!o !"eYetga-
du, q!le permit~e o c:Jgajamento de cst::mgeirv~ pa.m ~ 
exercito e que por tanto pouco nos 1mportana. n !Cl 
franccz.~ dispondo o contrnrio em _relaçi'•o á F~nça, • 

I.imitàndo-me apenas 3 clontrllla em ctue ;c. ba.""a o 
artigo· CDl qu~stiio da nos ta Jei fund nm~utnl , ~•oubto 
a r:u:io jundiea que determmon o lcg>Sisdor a f nzcr 
depen~eutc_ das eam~ o di.reito.de tr~ a ,c~p~r:> 
dentro da;. qual deve c:.rcuu;scr~evcr-se. o. exe;_::-l: Jo ,..ü a.s 
írurcçiles- inherentes á a!ltondao.." adm11US~-....wo. _E_~Il' 
ra,.ão é .s rnesma q,ue !.f0,.11.$pu"a de. oQ.tr~ ~~tgos. 
A constituição previo s:tbiamente ·que se :w ;:ovorno 
pertencesse Ue:t~rmÍD.ar o numero d os ·sni-nis:e;l ;~B~ c- tlc· 
f:il!ir f.enD&nCtltemente quaes 3.S :lttri!)mçilCs ?. ~IU'l;iO <!e 
eada um, podt.rá. .~con~~r qu11 ~ pode~ ~~-~'.1tl"'O • 
q~ereudo· restringir ou _dilat.lr ? .c1rculo d~ >?> com
pe:encilt escap~.e .i respons~bilids.de, Olll!~::do •1-
gum:l!', ~u excedondo ·o:; limites. da lei, e.."{oTbi:.a~~r. ~o 
ontra s: tar.t~ mais quanto O tffc1to d~sse podtr d»Crl• 
cioruu-io tra.ti:. uuaugmento de d espeza., que s<> r.~ c.-~rpcl 
lecisia.th·o compete decretnr. ( Apoiado•-( - · • 

'i\rm, estaria na cotnpreh~~ão do leg•sl,.,_a~r_ ronob
tncion:U _prohibit absolntame!lte que em. C3.So 3lg= o 
corpo le~•lative>, julgando-se e enos habilit:.~o _(o_;>•o 
nffinno.-Jo) pan_ rep:.rtir e coorden:u: css..s :lt~r; ot:::ç~·c_s, 
n'lo po•!~> autora111' o governo :: í:zer ~ d,~.nf~Uçuo 
m.nis cont:eutn.ne.a. eom o. comexa~o e :úfu::ücl'"l,.qe t;Os a'!'- . 
$Umptos u.n:. .,.e~ qu~ lei• o.:~teriores já os tc~b:t <:4~:.-
meut.e ~ndo e deliniclo ? . 

Ao con:rario • me pDrece que 1::n:1 cl31Sif.:::tçiio deste 
~e~>tto Jl:u'S ~;.,; boa e couvcnicnte eleve ser :odcl:ulo. 
Pela pratica, corrigida e ,perfe~ço~". na. applic:<ç:io : <I 
\!!Da tarcf:. Je mero detalhe "'-'.mu~.-.-ratlvo, _ !ie!;u:n<lo a 
oniniiio valiosa de um. j udseon•ulto b=il~iro, ~o:n a 
qunl pretendo !\ssellnr min!l~ condusi;~s- • - · 

Eu clis::e hapouoo,Sr. pmutente, que me con.!-:;~c~~va. 
o menos cnpu para fucutir nesta C3J5a. as qn.e~:ões ~:,n
r.ortantes que cccaoiio ~ua ~t~ção; . ~, pots, Y. :!.x. 
me perm!ttirá de réi:o~ es _coll$ide_~es c;ue, •tenho 
de 2.ddnz1r com a autondade msUSJ>ei.o. de = .. U:tstrc · 
br:lZUeiro o Sr. PilPenta Baeno. bem, couhec1tlo pch_ 
moderaçii~ de sua• opiniões poli :;eas, ~ não :.a:n~ 
pol;t proSci~l~ e cr1tc.rip CO!!l que ; em oor&~~rJo .a 
no'Sa consti!ul.çao. . 

O Sa. F. OCT.l'l'l~l'to: ..,.... E t &::l co:::~il:l.:ido as ::clcga
çVes ·em tod:l.a sno. btitude. 

O Sa. D.::~an Bll.ll"DÃO: - ~:. cr.<:-e::m~ .~"<!Cpta_a.· 
esta. de que se trata, porque ao set~ \:e r !~nu~ é Dla~ 
do <lue um sh:nple!: de:3lbe d~ :!.C:;~c ~a.:on \~x~-:r.1;:Y~, um. 
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mod~ deU&, on , em outros tet!ll\>5, 8. escolha do ape
diente que maia couvenha '1dop~-se, e melb.or. í:1.eilite 
o do6exnpenbo da. st>a missio. . • 

E realmente não posso "-t!nsr com o& pengôs o os ID1l• 

les resnlt&n~s .da adopç~o du emen~t.J:a a oxdem 
ou~ .a liberdade : Seriüo !ICS.SO ab n.s noss~ 
instl~ se t.aes a.ttribuições , que actualmente süv 
exl!reid&s pelo ministre P. , p-=arem " s<:-lo siiUillh:., 
pelo mini9tt'O C! Donde o inoonveniente e ofiensa á. 
t>riÍilein lei do !mPeriO , · de eoncrem. d'orti. eni dian· 
-~il os "esrocios da gua.rda no.cioo~l p.llo ministerio da 
gutn"ra, 

0
em ·lugat: do ~o.ntiuu:>tcm ~ oecreto.ri>. .de 

-estado' dos negoeios ela. justiçs! Nas .. socied.ades po·: 
lltic:u regid"" pela n Mo:t. iõrma "de goV\lm<i ~· J?i· 
nüterios s~o . ou . ao menoa del'!lll ser • solidarlu
mente respot~Saveis por todos os actos · ministerie.es, 
tiç~&em ot4 não •ido praticados por este oa. :tquclle mi
nistro ; não :;e confllilda port:lllW a circumscripçiio da 
acçiio go<"em:lment..t com a sui mndtlidade, segando a 

· phiase do illustrado •enncior por S. Paulo, a quem me 
refiM qtte 113 sessio de 25 on 26 do mez {ll'Oxim.o findo, 
resro;,àendo ao Sr. marquez dt Olincb, e.:prlm.ia-se 
nuim-: · . 

c Se o nobre sen.ador &!<3-Sse como priD.cipio absoluto e . 
invari~vel que em nenhum caso se de\-eEse dnr .tBP.~ an
wci~, teria n:zio pun impo.gnar ..a emend :l; m:IS 
esse niio . é o principio segaido. -pe'l<? nobre x=rquez, e 
desde então h a de permittirque diga, qne-&e h.a alg,.= 
hvpothese; em que uma tal del~gaç~o possa ter lagar, é 
cita sem du,ida. (Apoiado;.) 

< N:io TOtarei jnmais p~rs que se antoriie•o governo 
;i de~retar ou aitei:ar noss..s Jcis civis, criminaes ou 
commereíaes ;-. siio usumptos C!ué de ... em indopender 
<io poaet o.drnini::;tr:ath•o, fL que itnportão direitos oa 
.o4rigaç~ do• cidadãos. Niio darei. mesmo por m: u 
v<> to :>Ütorlnçiio pan que eUe fixe os proprios ptin · 
cipios constituti~os ou fandam~taes da~c;minil;tt':l\'ÚO . 

< 111as para detalhes como este, ou mQdilidacies de sua 
proJ!l:is acçiio, e que em rigo~ lhe deviiio pertencer, <tDe 
(iuvlda posso ter! (Apciado•.) . 

< Em materia como esta ... mutoridnde s.iministrAtiva 
deve mesmo tet" um:t certa. somma de poder descricio
n~ri<> ; e n üo >Ó ella, como ainda os chefes das repar
tições &uperiorcs c pres idcncins das prorin<:Í!lJI!; é ~se 
poder, que :> lei de respo=abílidade dos ·ministro~ con
sagra, e por cujo mão uso ~lles respon~em. S~o asslUDpt~ 
que pertencem ao mw::ummo, i ecconom1o. d:~. SCÇlto 
o.dminist~ath·a , e quo n~o t.<m alcance ulterior, mns. 
cmj :~. liberdade m~to concorre p:u-a que csse pccier se 
hibilíte, e possa desempenluir mell10t sua importante 
missão. ,. . 

O So.. F. OcTn-t.<.:CO:- O Sr. mo.rquez de O!iodaé 
~hem wna gr:mde autoridade. 

O s... Du.un BusDÃO : ...:._ Niio -conte. to ao nobre 
deputado que me honra com o Sl!ll aparte n :~.utoridade 
do venerando Sr. marquez de O!ioda, não só ne;tn como 
Crtl outrns materiao. 'fods.vis, por mais respeito e nca
tameuto q ue me inspire a O(liniiio do nob~ m.arquez, 
es+..ou per>uaruclo q11e ~stn qaos:iio ell~ se dei: a. levar 
por um e>::•e••~ de zelo, pela rigorosa obser.·:>nci3 de 
iormulu coll•titc.cionncs, e tlnalmente pelo receio de 
que par:> o futuro •ina i.sc;o do pr:~ente, cf'.m de que 
" conatituiçlío solfra iD.tetpretaçües c~priehos!l.õ. (.4poic.-
do•.) . 

Passarei agor:t, l)r. r>reside11te, c outra ordem de con
dderaçUes , e ccmeçsrêi por .o.ota.r n cit._ção do nobre 
deputado pelo Psri §.oerca d o ooherencin de suas idé<ls. 
N:io t'Ostumo" a fazer ostentaç.'lod!l coherenciD. de minb.:lS 
opiniões ; m"S diroi sernf>re n~ nobre deputndo que n3 
meoma ..,.são O.c 28 àe M.Uo d.o =o pusado, trazida :í. 
reccrdo.-rõo da carnar~, th-c " bourn de pnmunciar-me 
em sentido eontr:lrio & S. E x., ,, -ie vot:u n fa.1·or de um 
projecto creando " uovo. Sécret:l.rio. de est:nd.o dos uego
cio~ . de :~.grica.ltm:l, commercio e obr:tS publiea.•. . 

O Sn. Fu,.co nc Al."'"'"A: - Não me referia :1 
V. Ex. 

O Sa. Di:AllrE B lU,.l>Ão :-.\ ouem se referi o então o 
nollre'depntado? A' maioria di camaro~ A'quellcs de 
seu, membro• que !:uem pW"tc d:> nctu:U gahine:c~ Se 
t:tl ! ·J! ~e:1 ~::l~:un'!n!o, .('O!I~bta d.i'l:e:r·llie qne n :to ~ 

cmcto. E~ ·n& · m11m0ria dl! todos i1:l eitea.mswcias o 
o• 'pormenores da& .duu qu~stl!es maia gra.as que desde
a &el!sio . p8!15W· leal absonido a · attençlo· do parlA
mento. Os ~ destacamara que professi'io cte~~çu 
consernd= a.dberi.rilo . .i creaçi<o"da noVa. seen:tlll'ia""de 
estado, &ppellidada Fda orpoeiçio- mi .. O.ttrio do 1•
nu:nto, e adoptada JIC>l' grande maioria em ~- e ee
f;Dl'd.a ~o. Chagou o pomo da dt.cordia, o pro
jeeto de lei banCAria ao Sr; ex--ministro <la fazenda; 
-rimos O. Call:llll'& dividir-se em dou.s lados quasUguaM 
e u:tremado•; vimos as fileiras da Iilalorla desfalcadas 

· Jogo dl!p<>il da primeira votaçiio do -projccto bancmio·;· c 
co:ntud.o, quando se I'Otou pela última vez a dinsiio· dn. 
secretaria do imperio, os comer• &dores di68identes absn~ 
donál:âo os ~~cos da opposiÇilo, foriio i ncorporar"•e ' 5. 
pequena mruonn pan· a~ompuh:~r-la · 7lil vo!o fmvort.•el 
i erea.çiio do novo m!lW;terio, e mantiveriio dest'arte & 
cohesiio de suas idéll!. · 

Agor-a, St". presidente, vamos á .historia d::s. uforroiL 
eleitoral. Lembra-me que o an11o passn<lo ~m honrado 
deputado pela provillcia ;;lo Amazono.s offerooeu ã deci:.. 
siio da camar.. um proiecto ele•ando o numero dos de- . 
puta.da& no districto eleitoral que elle reprosenta. Oju:
tual Sr. ministr~ dn m~tinha. requereu o adi=ento ch 
discussão, e pron11llc:ir.u-se não em contes!.Açü~ _, utili
dade dessa medida, porém observon qu~; sma mais OJ,>
portnno aprecia ·la qunnrlo se tratasse dal:clorma· elm
toral, dec!Jorando por fim qne se o governo nüo :lpre
sent~se o_pro,ieew, S. E.-.. co"! setts atr.igossujcit arlüo 
,;. sa.bedor •a cln comar" essa retorm:t., que uào era nem 
mnis nem menos do que o alarg=to dos circulos . 

O Su. Mu-.:rsTno lU M .umuu.: - Apoiado. 

O Sn. Dt.\nn: BI\L-.Il!o: - Or!!., a ide!!!. dn Nuriião 
dos circulo• em districtos de tres derutndos e uma idé:.. 
~hnente accit:l, .i i pela maioria, já polo gabinete :lc
tun.l ; logo, qual n incoherenci.a. de opiuiões politicllll ·,. 
que o.Uuah o oobro deputudo pelo Po.r:í. no principio do 
seu disca.r!o contra o objecw em discussão! · 

O SI\. Fu ... '<co J>E • .U.:nn>.: - ~üo fiz o.lla! ÜO <t
ninguem. 

O Su. Dn.111.Tr. Da.lst>lo,i:-,-0 certo ~ que :Üncb hoje 
:t impre:>S!l da opposiçiio '.cutio o é~ de V. E>:., e 
renl.mente Clll'tn-:tr.e a crer qua o nobre reprerent nnte do 
Pm-i, dotado de um espirito lumiMso, rleo de ,.,~ur'!Os 
oratorios , uv:mce proposiçüo• -em e:s:pUeaçõo J.lcs>ivel, 
sem um~ tll.2nO de ~er. E' que h ouve da parte do hon
r:>do metllbro arriêre pcn:sie, recit ando o ultil:Jo periodo 
de seu discur>o pronunci:tdo n~ ~o oo 28 de ~(aio. 

QuB.IIto ao trecho do ralatorio apresentnuo est<: n.uno 
pelo digt~o Sr. ministro do imperio, cumpre ob•ervar que 
se o n obre deputado ti""""' lido o péric:xlo immediato, 
como recl=on em a.pn.rte c nobre mipi&tro ..... 

·O S_r.. Fu!<co DI: A~,.;>:IU.\: - Poh niio li ~ 
O Sa. DenTE Bul<llA.o: - Perdôe ·lllC: V, Es. n.io 

leu: ma3 se th·es•e lido, n üo lhe !;~;!ria facil a1linnar, 
'!_uc r ccoahecendo o nobre mini•tro :L& ,-antagens pro
venientes da refortn:l. das oecretndus. deseonheee!se 
~o m esmo tempo a nece<-side<le do :ai.iniat orio nova
:neute crcodo, e ~nseg11Íllteme.nte n etistenei11 de 
lliil ag~:nte immediato do poder e:s:c<e:ntivo collocado 
no cume da ai!ministraçY.o e de>ti~>ado a. imprimir 
mo~imcnto e d.iracção Mos ncgoeios qtt.e se entendem 
com a agricultura c o• melhoramentos materis.es do paiz. 
• Ent-re tClllto .(<liz' a par t e final d o :u-tigo sob a epigrs.
phe - Secret:u:J:i. . a~ esta.lo ), nàopt:mdo a <lpÍluiic; do 
meu. illus;re " ~mtece>•or, exprest;adn n o r~atorio qne 
vos apre~ntoa·, ~tendo ser de urgente· nece.sidw 
dividir-se em·-doni o mi.D.isterio dos ncgocios do impe
lia. As r<~Zocs que justificão esto. m edida oe- aeliã o 
expreshAmcnt.! e>:postu 110 meomo rel.ntorio. N& 
ultitnn ses•!io a cmmara dos Srs. clep11t-'llios appro
' "Oll um ~~o~ecto par• o•to fim formuhtdo por aquelle 
dig11o e,:.•mtniotro. Julgo de•·er deda:rar•\'OS qull"lam
bom o lldopto. • 

Dl:'du· oo da primeira rort~ Udo 1>elo nobre dC(IU
tndo, 'tue a r~íorrun pr~iluúo m ~i• pCTÍdiçiW, t'll:Üor 
regulnri.d.ade no• tVIIl>~lh!>l d• .._l<'r.ct~rin, qua O expe• 
d.tente caminho tnab Olt~ahn:Jtiu de hu"tmnt>, e •tuo os 
llCgtXios ~te3 à.'J btthirl!m n.a t·.~! i.l u!'dment -.~ da mi .. 
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Dislerio s~ ma.is bem es~s: porém tnilo isto não 
ex~ue a !U"geocia_da~bração do 3Ctul.~i0 
do lmWlO· (J.pooadM.} · . . , .· 

A propo•ito de reforma de seerctariae, -paztilbo ~ 
opiJiiio dos. qtte ~·iio qu~ 09 ord~os <bs em~
gl<dos pec:ciio por el:<:eo&iYos compara~ ai>s que 
perc:ebeiXl' outtos funeci0113.rios i1e e&tegoria. ·lllevada, 
aos . qtuLeO est~o conJiados os direitoS m&i& sngr:ldos 
dos cldadios. 

N:i yerdacle, Sr. presidente, é dól01'05o \'er um direc~ 
tor de secçiio vencendo :í;OOOS llllllua.es e nm desClll-· 
b~~rgador 4:000S! · 

O Sr. p-idente • do conselho no. scss:lo d.a anno ?!1&· 
sado :~.presentou = M'l,nerimontó w 5enado·, pcdlnào 
para que uma oo:mri!s~o <é•se o oeu pnreeer ácerco. 
aaa reformas das secmurla.. e i.Ddicu&e quacs· 09 pon
tos que devem - retocados em ordem n eoonolllisar 
alguma deopc:;o. e o. extingwr os defeitos de que· se 
resente C$s9. rclol'lllJI,, dos <J.Uaes tet11 sido apootados 
alguns dnrllllte os tr~balhos da~ amiaras. 

O nobre depnt.ad.G allet!ou Bi11d:J. um argnmento con
:rariando ns cmend:J.s. íS'iss~ o cobre !'J,eput:l.do que o . 
governo tem a,busndc . destas . autorisações, e que, r<l
ceando. a continua.çüo dos abus<>S, niio qllcria. concouer 
com o seo. voto para <J.UO cilcs so reproduzissem. E por
•lne o nobre deputo.do dU<io os primei! os tempos de sua 
glorlooa. entrAda nesta co.sa núo co~ para que niio 
ie des!em taes abusos? Porque 11iio os combateu? Se me 
quizesoe o.~roveitar de precedentes, pod.!rill mostru 
outros mais {lerigosos, em 'Virtude dos ctnaes se tclli 
attribnid.o ao governo o <fucito de alter3l clisPOsi~ 
ds ll.O:iSI!. competoneia; .nao me consta que V."l:::x.. se 
aterrasse com os perigos que dshi pudessem rtsultnr. 

O Sr.. Fa.u.co neAt.nn>.1.:-Tenho-meprontmcirulo 
mnita,s -rezes contra autorisnç005. 

o Sa."DIJ"AD.'r& nn ... ;,I>Ão.-UClA prova em contrario 
aos 5eua tt>morcs infnnd?.dos é o facto de se tot ji 
eotabclecido, no prcjecto approv:ldo por ambas ns cnma.
rAZ, as attrlbulçües que fi.Qiio pertencendo ao chefe M. 
nova = etariu. de cst:ldo. . ·, . · 

O Sa. FJLL"fCO J>E Atscm.t. d6. um aparte. 

O Sll · Du.•aTe BRA~•o ~~laro pOsitivamez~te <J,ne 
presto ·ao minlsterio d.o 10 iW'.!'gosto o lDOU fraco apoio, 
c~m a mçam& dcdicnçiiQ, com· n . mesm:1lealdadc, e tilo 
independente ch5 rol.:lçües peSSO&eS, como. V.E~ prestou 
o~ ao gabineto de4deM:nio. (AJl<li<>®.) . 

A reto=- :.dminis~:>.:hra n ílo eacajlou pau. _!e.fll2el' 
cargu. no gabinete; a argumenta.çiio. de ctne se munio o 
nobre depntadll foi e••::J'f~':.":é" ellit're~a por todas IIS 
Opposi~ contr-.. ns m . • npre;e:itãd~ pelos gover
nos q1;10 n Go merecem a sua conlilmçn, 1sto · é, :lllg·· 
:llento de de:~pczn. • · 

Diue o nobn~ dcputaào quo 11. reformr. admini8truti
va ilúci~tdll pelo nobre ministro do imP.«.fo virin. nggrl
VIU' 11. n ossa sitM~üo. UJDa voz quo oatamQs em proiiOilça. 
.lo um dcficit, te:i.uno• d~ _au~tar. os recursos de 
OCii$4 r~OitA, O pl)r.COJlS<!ItUGnCia di.minlli~ 11. UOUII. dcs · 
pe~. Real'Ouderoi no ncl.ra cleputddo que tuço dbtw
~ mtre â.espeus nocoaaarias o do~~·s d\spellsaveie. 
Aa ~Uill DOCCSsuiu silo ~~q-cella& qne ~ 
para melhor organisltçi!o palitic::r. do Eat:ldo : mister é 
:lllO encara.nnos,o melhoramento de qualqu~ ramo do 
serviço publico 1;111ic:uuente de'b&ho do jl011to do \"i3t:r. 
das conveniencias Jl!: lit.k.as e sociaes: de'femos CI\C:>rn-lo 
:!.inda sob o poiitO de vista fin&Aceir<>. '' 

De9de que o a presidente.. tivUe:tn. .. D:i:ldadc n:1s pro
vincias, desde ~ue no. me=o :Jeaipci(:l!'::.~conooder ao 
go"Oemo :dlÕ::Tdide do organiaaru,aa ~~' c esco
l:her :nella admínlstndor~s :h:ibili~.:·dcsde q1;1c a 
11.opo da priJUeira. n.u toridade pronndal, do primeiro 
dotegado do go-:emo :aas pio\"Ülciaa . fôr couV1llliente
menw escl:~.rcc:ida por-a.n:tiliarcs, a quo se dá Dll réformn 
o Jl.ome de =elhos de t>rcsidencia, _con\'enÇ!l_-oe o 
~bre deputado ~ :IS DOS$a3 rtnda.a &erio me!hOT 6s
calisa,W, -a nossa agricultura tl!r4 ma.iol' ú:npulso, o 
por conacquencia as fonte• de noisa. riqueza se tornariõ 
maia pert!lllles, po«l'Wl em um pai;. cOmo o nosso, onde 
tudo se deixa ao govcmo, acredito pi:li:IIC:!ltc que muius 
VIUltagem hiio do pro• ir da acçiío ~;~ovemalllelltal appli
tlda aos mclhorament()s ü:dustnaca. Demos, poiS, l! 

TO:I10 !I 

~:p..r<õ ~QO 3~.P~iJeucias ltilo sejilo em-

A\"oveitaroi ~ DCCa'lio. psra . Mpcmde;-_ u 11111 topieo · 
do~ do liObre depuÍ!Ido pela ·Bah._., o Sr.- J:m
d.ul_ph~).<t"'• ~~o a reíormaelei~.e_que_óio . 
sena COlll _a ·creaçao dos ·~ de~~ CU~S·que se 
ha~ de melhorar a · S011e das ~- Suppcn.ho . 
quo o .aobre dt;putado, em vez de olhar o p:ojeeto pem 
~-erdade~ lenta pela qttal devia encua-lo,- esqne<:eu o 
ponto . ['rill.cipal, & fitou GUas 'Vistas em nm pcinto- · 
especial, isto é lo tomou um dos .%lleioa, limA d~t suãs . ..: 
JiSpcri~, pc lim que o proj~ propõe-R à cem- ~
Goguir. A cstabilldudo dó. pruidentas n~ pró\inc:ias; 
cis o fim da refDnllll Admlzústrativa, quo sstWari =a • 
neees$idadc rcclnmnda com freq_uencia no proprio · seio 
d:r. :tllpresent~o nacional, onde so tem vindo a.ccasar 
o go;eroo eor fazer demissões ot:l deslocar presiderites; 
po: niio dei%~~%-lhes tempo de poderem &pNclar melhor 
o.s necessldad~ que correm debaao.de suas vistll!l, de 
sua inspoeciia.· O !im d() projacto, pOrtant-7, .aio 6~ 
conselh~ de prosidencill!!; esta creaçiio nãoémw do qil& 
um :noio p:u-a ae obter o fim, é uma garantia. de boa 
administrnçiio. · ·. · · .. 

Fal4rei ulti~ta, Sr.pte!iàente, do um~ ligeira. 
cen~ura que o nobre aeput:ldO foz ao miriisterio. DissB 
ell~: .:;.; .Admlra-me qne, teDà.Q tl6s ·aindA de tra.tU de 
materias tiio im.portalltes, d.as leis snnnas, Eejn a clis
CU&Siio destas materias pretcridaa pohs emenaáa ~das 
do senado; que est~ cliscussiio piefira i. do orMllJGnto. 
Recordtrci :u> meu nobre colleg'a ·que bonteD:Í mesmo, 
quando eUe la:nça.-a osto estigma. sobro· 11o órdem _dos 
ILO<sos trablllbos, se achava em di.ocnssi<o o Ot'Ç&IIIGiltD 
d_!l. juatil'!'• ten.do antes já. passado = segunda discu.s~ 
suo o do unpe:no. . ·. 

Sr. preisidente; ..-ou concluir n>inhas hul:Uildes obser
':içõcs. Eu faris 8entir ao nobre deputo.do todo. á força 
de meu. iCSeutiment:o, :;e o. nobro df!tlatad.a, o.o 141hlr. 
deste recinto, não se th·er.~ &;gído o.. mim p<a'tieular
me.lte, liando 1llria explicaçiio para attenuar a inj~t!Ç3-
com que respondeu :w ma11 npart;e. . · 

o Sa.. Fu.NCO nE AuremA : -Para. dizer-lhe oquo 
lllio qui:!: offendê-lo. · , 

O ·sa. ·Douu BD..urn4o: -E' justamtz~te oq_ne_eu 
desej"''""'· Se o nobre deputado niio fizes.o 0'14 dccla- · 
ra'%o, btt..-ia de ou'Vir wna. resposta que tal..ez niio lhe 
agradasse muito; e sujeitar-me-hia. a wqns as conse
q1lCilcias <J.Ue dessa r1l!posts. 'lessem; quando se trm 
de ·=ter a dignidade peuoal, nüo c:onheço nwguem 

' acim:1. do orador que ucabll. de occupnr a attcn~o da 
cam=; %nas ji que o nobre denutadó diz que uiio hoe~e 
de sua parte a menor intençitÕ de ofiendct·me, concluo 
aqui'omeu dls~utSo. (Jfuico bcnt, muito bem. 

(O orador e comprimenta<io por ;eu• amia01-) 
A clisca.:siio 6ea adim pelA ho~ 

•t~O liA lllJ!o;cnl. Clll'EIUU.; ;_, , 

O Sn. 1' Sr.c:lJ.ET.UUu (pela ordem) téquu . urgen~ia 
para ~er a leitura do p:lreoer da COII1I!liWo de po. 
licia .10bre o officio do t • secretario do senlldo remet· 
t011do a resoluçlo d.a.ctnella. C8Jl:lllra 'carca do ceren::o
niPl <J.UC ce deve o~ no :~Cto elo ju=euto da 
~ pri:>ce;:a imJ.lCrial. . 

A. nrgeJ>cía é approvada, c em ~egui<la lê-sa c~p-
pro-n-se sem debate o seguinte ptr.reeer: · 

·• A.' commissão de po1icl11. !oi ll..rcscnto o . officio do 
1' scac~o do ren:l.do, da.ta~o <!i: hoje, rcmcttendo 
a resoluçiio daquella c= ara . <lcclMando que no. a c to 
dó jura.mcto da SCNDissilro princc:z::~ imperi;ll a. 
Sra. n; lzabcl se obscr\-e o me=o eercmoni.Jl:idortado 
pela :usemhlóa =:U par:a o jnr:unanto da SCJ'C>lissima 
princeza " Sra. D. Jnnuari~, e é ele parecer que A n · 
ferida reooluçiio en~ ~111 djscussão ecm urgc'lcla, in
Jepe:>dcntc de imprcssiio, e scj:> apl>tO\'Scl.a. ·· · 

c Paço d!l. C(l.mo.ra dos ueputa.fos, 19 de Jalbo 
do 1860.-Conde de ~jl<M!J, presiden:.e. - Antonio _P•
rrira Piilzo2·t• sectcta:io. -Can<liào Jlen.dts Je.!/rr.<•àa, 
2' secreu.no.-.J.ntor.io Fr<>n<:isco de SllZle•, 3' oocre
tâlio.-.scõalh1lo Gonralm da. S•1<d, _4 • sccrcta.-io.-. 
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ÓlrÇAMEl!TO DA. JUSTIÇA• 

Coiitill\ía a 2' discuSsão do . orçamento na. parte 
relativa á despeza do ministério da. justiça, com as 
eineridas apoiadas. 

. .J\cha-se presente o Sr. · ~inistro 1'e.Spéct~vo. 
Vêm á mesa, são lidas e· apoiadas as seguintes 

~mendas: 

< O . ~ .• 5' seja s11bstituldo pelo séguinte; - Justiçms 
d.e.l' instancia . e · augménto de ordenados dos magis
ti'àdps' e promotores, 1,496:320$.- Viriato.~ A. F. do 
Salles.-:- A. Pereim Pinto.- Rocha F1·an,co. - Taroares 
de· Mello.- Gonçalves da Silva._ ~ 

< Ao .~ 5' .accrescente-se : - Fica~ do desde já ele
vada a mais 800$ ruumaes a gratificação de exercício 
dos juizes de direito; e augmente-se a cifra com v, 
.<J.1lan tia pt:!)cis a. - Cruz Machado. ~ 

· < Ao § 12. ~ Augmente-se a verba·- Seminario3 
episcopae.s- com a quantia de 3:000$ , que será posta 
á disposição do metropolitano· para as despezas 'com 
tres· pénsionistas no seminario âinericano em· Roma.
José Antonio S ami-va.-Pinto de Campos. ~ . 

' 9'$,.. C~silllir~JtladtirÍ!ira:- Urn.a boa ad
ministriÍ.ção da justiça,Sr , presidente, ~ ·sem duvida o 
maiol,' beneficio. qu,e se 'encontra no ,estado social. Pa
:l"ece. mesmo. que a . bo.a adiJ:iillistr!lÇão da justiça em um 
pai~_. que tem governo . absoluto équivale á instituição 
·do systema representativo; porque os tribunaes judicia
rios, quando. são livres e independentes, qúando têm 
perpetui<l,ade, , qua11do estão. isentos . de iJ.llalquer acção 
est~anha; corrigem to<los os erros, todos os defeitos e 
deSI!li!ndos do pocler abso~uto. 

Assim, vemos que a.A!lemanha é um paiz tão feliz 
cómo todos aquellep que têm o governo constitucional 
repr~sentativo, e só não pede meças á \ Inglaterra, por
que na' Allémanha os tribunaes são tão bem consti
tu-ídos, e a adrn.inistraçiio da justiça é tão ré'gúlar e 
profic11a;·que apeza.r de ser o governo absoluto, aquelle 
patz prospera mais do que . muitos . outros . onde estão 
estabelecidas constituições com systern.a representativo, 
porém onde infelizmente as constituições não· são sem
pre executadas como devem ser. 

Po~tanto, senhores, entre nós, onde o systema re·· 
presentativo ainda não pôde ser lealmente executado, 
onde pelos nossos costumes, pela 11ossa falta de instru
ção ainda não está. o espírito publico desenvolvido ao 
·ponto de fazei• que se tirem os corolarios da constituição 
e se executem, contentll.Jldo-nos com os princípios, sem 
podermos tirar as consequencias, será bom que façamos 
esforços para d~rmos toda a força aos nossos tribunaes 
de jus.tiça, que nos esmeremos em tudo o que diz respeito 
á admiriistrayão da . justiça, e discutamos por con
sequencia com calma, com espaço e com imparcialidade 
o orçamento da justi9a,. porque. nelle podem-se estabe
leqer muitos meio~ p.aracconservar aos. tribúnaes essa 41,. 
dependencia e perpetllidade de que tanto precisão. 

Se a~sjm penso a respeito da justiça na sua missão 
simples çle distribuir . a cada um o que é seu, o que não 
direi a respeito das considerações apresentadas pelo Sr. 
minist;ro da justiça em beneficio das diversas cla5ses d10 
população? O que não direi das boas -intenções que tem 
o Sr. ministro da justiça ácerca da propriedade territo
iial, da agriCultura, e de todos esses meios que podem 
desenvolve. r as forças naturaes do paiz, e.d. a.t á. fonte 
mais fecunda de . riqueza que ha no Brazil, a agricul
tura, os recursos de que. ella carece para desembara
çar~se e elevar- se do ab.atimento em que se. acha?. 
. No . relatorio do nobre ministro se deparão idéas 

muito luminosas ácerca ·de credito territorial (apoia
dos), .sem :o qual, não póde a:agricultm:a. prosperar, e 
por cuja faltanão'tem ellaassümido fi desenvolvirn.ento 

·a que devia .ter chegado a industria., que nos. é mais 
especial, a que . está abr11çada pela maioria dos Brazi
lei~es, ·os "quaes 'pouco ou nada 'podem influir no com-
mercio de grosso trato.. . . .. . . . . 

Sou, como o Sr. ministro .dajustiça, .detensor dos di
reitos de cada um. Entendo que com xruito acanha-

ment~devemos encetar refoJlllas .quê póssrro · prejlídic·a.r 
direitos ~ue j'áexlsteni Iià soCiecl!ide .. ~ · .... ' . ....• • . 

A pplaudq este. trecho do seu relatono que :d1~ : (Uína 
reforma radical da legislação que cause profundo it~!llo 
aos direitos .liella filiados deve ser obra lenta Jo tempo 
depois de percorrer diversas phases e passar por muitas 
transformações : excede a todo o esforço humano a 

· transplantação de instituições, mesmo as mais bem com
binadas em teoria, quando ferem de frente habitos e 
usos que uma longa pratica tem ·sanccionado. . 

< As reformas repentinas, ainda quando. a sua pro!i
ciencia não seja duvidosa, produzem abalos que con
V0m moderar para evitar perturbações muitas vezes 
dolorosas. ~ 

Eu, Sr. presidente, já declarei na casa, desde que,nella 
tomei assento, que sou conservador, e só admitto o pro
gresso lento e reflectido. Não posso, pois, deil.:ar de 
acompanhar o governo actual' nessa ·sua reserva, nesse 
receio que tem de fazer reformas sem que um longo 
espaço de tempo venha por meio da pratica e da expe
riencia demons.trar os inconvenientes das leis que se 
pretende reformar. (Apoiados.) . 

Mas sigo tarobem a. excepção adaptada pelo nqbre 
ministro, quanto ao credito territorial e á necessi~ade 
de o estabelecermos sem demora Devemos cmdar 
quanto antes dessa institui<;ão; mas não fiquem as 
providencias em palavras e promessas. Façamos um be
neficio real á agricultura, habilitando os lavradores a 
depararem no seu capital fixo um valor corrente · nas 
praças comníerciaes. 

Porque não reformamos as leis hypothecarias, ou, 
para melhor dizer, esses retalhos que ahi existem dis
p-ersos a respeito de hypothecas, essas disposições fugi
tivas e anoma,las que aniquilão toda a regr.a para 
deixar o vago dos casos ·semelhantes, como mu1to bem 
disse o npbre ministro da justiça? Em verdade não 
possuímos legislação hypothecaria, apenas temos algu·· 
mas d. isposições svltas nas ordenações e outras na lei 
de 20 de Junho de 1774. . . 

Parece gue , havendo decorrido . de 1774 até hoje 86 
annos, não ha motivP para mantermos religioso respeito 
áquella lei ·pa.ra a não reformarmos, embora não esta-
beleçamos logo o complexo de preceitos que devem ficar 
reservados para o codigo civil, no qual ficará completa 
a reforma. . ~ . 

. Façamos isto que o Sr. ministr<l da justiça nos pede. 
Permitta-me, porém, o Sr. ministro que eu _repare que 
S. Ex, não formulasse em um pequeno proJecto estas 
suas idéas. 

O Sn; MINISTRO DA JusTJcA : - Já foi iniciado um· 
projecto no senado o anno. passado,. c póde servir de 
base a quaesquer emendas nesse sent1do. 

OSn. CAmHRO MADUREmA:-1\IIas V. Ex. promette 
dar-lhe andamento? 
o Sa. MINISTRO DA JusTIÇA':- Pretendo dar, e já 

pedi isso mesmo. 
O Sa. CÁsiMIRO MADUREIRA :-Nada é mais lisongeiro 

do que esta, promessa do nobre ministro, porque nesta 
camara se approvão as leis que vêm do senado, sempre 
sem questão, sem emenda alguma. 

Temos tido sempre a docilidade de approvar tudo que 
vem do ·senado. E este procedimento é dictadopelaprl! 
dencia; porque .aquillo que o areopago, o · corpo ma1s 
rr.speitavel da nação, discute -c approva, d~:ye-se ·presu
mir que é muito bom. · Eu pela minha parte esto11 d'ora 
ávante disposto a jurar em suas palavras. Para que 
havemos nós propôr leis, discuti-las e approva-las, e 
depois serem ·enas emendadas pelo eeuado, e voltarem 
assim emendadas, e serem essas emendas aqui .adap
tadas sem· coàtestação, sem \liscussão? 

O Sa. JAGJJARI1JE a -E' direito de cadauina das ca-
maras. . . 

O Sa. CASJMIRO MADUI\EIRA: - O melhor é q1.1e· ve • 
nhão do senado as leis, venha de .lá a reforma hypo·· 
thecaria, que e.u promettodesdejá dar-lhe o meu yoto, 
porque desejo . que se preste · .. · algum . alento á_ afW~~- · 
tura. Estirn..aria, que o gov~rno désse com ama? \(1re1ta 
esta reforma .de. qu~ a ag~wultura tanto necess1ta ; m~s 
que não tirasse com a. esquerda os 2 % que se suppn· 
mirão nos direitos de exportação~ 
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.·22.1. 

, perigo. O JIObre .iottQ. pocler..í. ciizcr ~ r.~ 11&• 
CiaD8l teínllístr1ieçlo . oe~ tem ~. ae oa. p6de 
t~::-::~7··· ,·.· -.- .· .· _,: ' ': _: 

O q~ ·~o é que DiÓ h9~'es5$ !!Oine- virO;' em 11le
juizo da 1iliérdadê do ci~o e de suas ~Ções, •. •. 
. o 1..:. j~· ~ Y~:.c;a. ,.:__sé ,,;~Ss., ~
pe~~e~ oe eidacUooo. do lierripo da gu~ nacional, seN. 
llin Gl'SDdC fawt pata O p&IZo . . .. .; . . . 

O Sa. CU&xtao :M.U>a!UJa"- '~E' pre!:i&o.· q_tie· l'll· '': , 
·formemos neeta pstte a Dossa leg:ittaçiro, Dão mjatll~ · 
· õs habitantes ~ c!dado ·á COI1di<;iio dos 'b&lNtante.. do . 
s~o e:nm.teria de cleio;ii<i : llii(> rajeit.eulos os liabi
ts.titao do' oertão da· eondlçõee doa .·habitcto:S ·c1as cidades 
quanto ao ocniço da gusrda Dllcional. · O ql>li ttsult& 
-dahi é simpl....m<iato Ve:ltlWI8 pal"l\ ~ p<)brc lavradO'!" do 
ret>.tr-o, oo. ~or do oertiio1 que·s6 .JluC\"·ctúda? das 
suu p\lWtaçães ou da !ua·cn~.· · · . · · ·' -

Em um paiz e1teow como o.noSí>ú, oncle a ci~ 
é <litfer'llllte aegu:ndo as diversas !Oealid&d.es, uiio deve
mos teNlÇI& l~Çile llllifOrme. ·~ no>SU Wa c1evem.. 
·estar de accêrd.ó"eom as. circu>nstaoeias. pbyaicas e mo
mes do ptúz; as q\aes· nrlio nu. diWrecs locn!idad.es. 

:l'at",.amos'áslei>ide l!fioíormidàile oom r. indolo das !>&bi· 
tantes da.s localidades·; nii~· queiramoS par !arça fazey de 
todo o lmporio uma peç.& intetri.,... Considere~Z~Da ·que·a 
J>Oplllll.~ão das ciüfer~teS rrovincias lliio tem n~i-· 

·de.des >gues. . · : . 
Não ' !!Ou opp<r.to li. lei da guarda Dllcional, admitto 

que tenha e=çi!o nas capitaea e ::>as cidades popu.:. 
losas; ahl :tem ~tado optunoa servi~os ·ao. EstadO • . 
. o s;.. SILVL~O CA.,·uc.u."n:.:_No Cl:n.tro /; 1lll1 excel-
lente ~~ili:lr da policia. · . 

O S~t . C.o.s•:m~to ·Íúun1:raA. :-No oentTo. a polici~ 
,enoont:tari ·au~s em. quaesquer cl.~os qliO.cho.-, 
mar para eoaàj11va-la, uiío <I n-ulo que ia·lhestragll'. 
a d~a da. farda, o de mai:s a maia li4úem ~jehoa ao 
arbitrío dos commaildantes ~pe~ e dos 'C1lmliiAII• 
dantes dos chm!l:ldO& ba.talhões. · · · · 

Sr. · presidente, julgo tambcm neces!eio· que o nobre 
ministro da justi~ modifit~ao oil . ~e o cleereto àe 
1843, .. qne desenvolveu a dõutrlna do n.rt. 20 da lei de 
3 ·de De%e!llbN de 184.1, so meoo5 emq=tõ nlio se :re
f~rm& eua loi : mclb~ 11. .iüposiçüo derie Mcrc'-.c q_ua 
<lltabtleclu o :f3re separado• nos termOs qae ..,.,.. .•ua 
insi~caztcla foriio reunidos· debaixo ~ · jurisdfcÇ!o de 
11m .lllÍZ municipal, mas quo ti-rersm numero de.jutados 
qn.alllieailos p&ra Iarm~or ~naelho. · · 

A espmencia tem mos::rtdo que uaquellea termot> 
que nio podtm~ ter iuiz mlmicipal letrado a )~ ~ 
muito mil ad=iniatrada pelos tup~lonteJ, o quo ,._ 
tormoa qize por ~ua insi~Cla estilo rCiml.clo. a 
oat:roa ae aclíil'l impos~'bffita4oa da tOl' jury. O que ae 
deve apmsr pat"a a adm!nletraçlo ela iuStiçàem um pai: 
onde oa juhdos aüo tio ~co lnltrlÜàoa, ónde nlt;) C$tl, 
bem d-'flll~ido o e~into publleG, se -DOI termos pc
quem- e PObres fúltcciona.r o ju~, e estabêl~se 
fGro pua EGb tl' lnlluencia do juiz aupplente ao l'I'1Xe•· 
lllll'lllllll.l. ~a.n·.s' . ·. . . . ... 

u_. Sa; D~.a.»>:-E' da lei. . 
O Sll. C..sr!m.~ :M.u.tllll':lu :-A: loi ~ est:~beleccu o 

jury , - o dilCl'tlto íoi qu«n in&tltuio os w pplentes e 
o fôro c::iviluo preparo d.aã C&UllliS· · • • • 

O Mw:s.o Sa. DEPCTA.Dci:-A 1ci suppõe oc:s5o de ;m 
• m:micipal mpplente. 

o 'Sa. C.unuilo t.f.&l>lm&11U: ~A lei auto~u o ·g~ . 
'\"e:Ilio &·nomear 5Upp1mtes :DOd termos cni!e Dio pude:sae 
llWitar juizes municipaes letrado!,II!m Í0!5!r coli-venien
te remür - tc::lo a on::nr.·porim o_dec:retod&tenninot:. 
qaé nos. t.amoa I'etllWJos 800 • i~ de um' 'lli: 
muni .. lmado, cmde ~ hou\"8!11e. ~s 
qualüicladm .~a estllbelecer-se jnry, se l10~:11 

l
i supplontea <llitinctoli dos outros ~npplentes dos tmnos 

~das,oe quaea e~ juriadioçio "té aalnte%19"1 
t=to uas causaa ei'Vei& como· nos in~t.ario! t partilhao. 

I 
Daqui tem -.inllo ~ ealamidada ~' ~"l.ue· estes 

. llll~tes, que ror li1l~ * mu\w imtinarios, mett=. 
. ~ ct.a..ou . eiD ébic!lZ!a, orgsnieao i:r;entarios, fa.'"ellt 
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SEsSÃO EM !9 DE JULHO·DE !860. 

se ~io oa menores, filhos da pais ;>Obres, os orphios 
qDC DiOt.êmdcio, pan toeebarem eolaceçlo;maa,como 
esU. a ~:as& teràestabeleciz:Df=to civillaadorou da edu· 
~~! Ea~ alli os~ va.dio3, daaos já ao& 'l'icios, 
qne & ~lftDCie, conwmnando to<los 06 outros, ii
lhcla de ~ pobreo onde ~as que querem oonigir 
seu tillloa, e os ofi>hi""• Do I!Orto ~ue ~&te alli uma 
~ ele m=inos e d'o rapazes de mc::liDaçõeo, da dis
poelr,.õese decondiçüei hetercg=eu ; os ~os pa:veNm 
llJ 'bOJu<, e o• boDs n!lo .podem melhorar·entn os máos. 

E.sà 277 mmtinos p;omette!Ji grande futuro & socic
clAd.e ! Nilo, senhores. 1 pot'<l.UO estio ~t:'o en- ma
d~, os udios, os ~=sos. O di.rector meomo dase 
que a · lllCIZ'al.i.açiio d os menores não podia elle Aho11ar, · 
porque os menorü apanhAdos ~· põlic:i& em rieios, e 
atá em tent&t;vas de crimes, e wa<los da escor!a da so
ciedade, que "iio t>ar& alli eomgi.r-re,~tâG mistaradoa 
com os ou~s i:AnÕamtes. Deixemos :uoqaelle c:at&helf:
cimento, oe é poasive1, : ... es menores que merecem cor• 
ret'çiio, . pozún vilo os ottttos odi1Car-•e 0111 outrO esta
belecimento~ Nüo estejiio Jla c:aaa de ccrrecçüo, onde 
estlic oa eo~adoa, os p'I'Ollunciai!os. A ca!lt. de de· 
teDÇiio mesmo de,·o te: s= dhiaões e prisõea solita
riu, como nos paae~ mais el rilisadot.. 

0 Sa. ::\ú&Tn<!IO C ..nos: - ldu oa meninos estilo 
lnteinmente Eepa:rados dos con9,emmulos. 

o Sa. c~o l'r!ADD&I!IIl.l.: - Estão misturados os 
UleDinos bons com os mtos, com os presos pela policia. 

O Sa. llú.nTJl'lBO C.&XP05: - Mas emli~~>, se esses niio 
~~&tivessem ru!i, U~D estariio eJil parte alguma. 

O Sa. C..lS1IUilo M~9Ula.0: :-Eu Iúio d!so que ~e os 
manciCl p~ra a rua; lembro qt:~ devem cz~ u'ontro es
tlbel.ecimeuto. Niio me parece po~to preciso que se 
cc:~tinuem obrs,s n'um lugar e:11 que ee inulilisiio pelo 
des!XIOrOlUimento dn montiinha : se a c:ts:s. que exi.!te 
póde servir JlUa n pri• ão pc.o.itenclari:i, a! ou1r3Ji pri.sõc~ 
® dcteoçiio, etc., <levem est3.r em outro,lugor distante 
e lnteirumente s&ll&-""-d~. . 

Estimei ler o Teliatorlo do digno ohafe de policia: :Uli 
se cliz qne o BDno p.undo · foriio presos 7 ,ooo indivi
duas, e proeessados 400. .A.s$im deria •cr quando · se 
agarra cegamente nu ru:J• desta ~pital a todo o mon
Jo e •o põe debal:<" de pris<io; e por b•o, plnl se pu· 
llirem 400 eriinlno!os prendem-se 7,000! S. E._ í:uia 
maior serviço ao pnlz. te mand~~S~;e imprimir tlunbem 
os relatorio5 dos rhefes de policia dllli provindas; tam
bem :dli ~e veria. milhores de pr~sos para se ptOCCl:!s&r 
100 OU 120. 

O Sa. M.U!.Tn>Bo C.urPos ; - Yemos cousas peiores, 
~118 ao menot abi h11 os vnP.bnndoo de : ma. grsnde 
cidade . 11110 expliciio eSJas praõc!l que "lei permitte ; 
.mas por !óra! 

o s.. c.un nno MA:DDllEiaA. : - Tambem ah.i vem 
o nume>'O W! preeo• ~r desobedicncia: já ~a qttcm 
roi • clesobedioncia; iot i pa.trulh&. Aqui niio se &!(,1m-a 
i!>to lia!! panes diarlM (pB.lete·me), n1as na minbe 
~c em Otttra! ~ e;r.licedo:-foi pmso por 

~Á patmlhL- A: o vezet, pDl't}.U& ·a p:l
t:mlhA. cliz algruna..eousa, e •o .~ ~e de =-
to modo, est& o homem prelO por ~sobe<Jiencia. Se 
é escravo, vai 111> outro dia para. casa de seu OC!lhor, todo 
csbordoado; dio-lhe com o coucc dQ anua; teuhopre
secciado muitas bsrbarldado5 feit.ae a cseravo~ pelas 
patrnlhas 11ne ro:udão a capital da minha provi%lci11. 
~~Voz:- Para a;erlguaçües u.rnbco •c prende 

mmto. 
O Sa. C.LWU&o M .. PnEuu :-l:lim, senhor ; p:~r:~. 

a.\-erlguações )'rendeu a policia aqni na cõr..e 2,095 wd.i
\iduõs. Por ilúr:tcçi!o de postnr:u, de 517 rr~sos, ao só
mente foriio proeessados ; talvez que os 437 pagasrem 
depois de pre80S as multas, o que tu du•ido, porque 
entre n6s prende-se itreSectidalllllDte a l<>rto e a direi
to : feli=cnte a au:.oridadc no outro dia :dlsn&:t soltar ; 
!liAS áa ·vc:es p~-!e um homem acos=acio "' dc: 
mir em bo& <-ama, a tr:>w-se ~om al~ deccnci..l, I) 

!em de ir passar= 11otte no xad~, em 1!lila b:u-ra 
cheia de Jn.<ec~S que O mCOIIIIIlll<Uu, Ael'll fcr clJc pr:l
ticado uimo. Ql:de fica o ar.lgõ da conttil.uiçiio q_õ18 
:1~~ afiança . ~c~çe. i:Klhidaal, se ~t=~s aso~:x> 
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sn~ a prlsã:) para ao;erignaç>.>es e sob qualq~~er 
outr<) pletcl1to ! 

Tatnbem estiio u ~ de correc~o ei!Cn.vos pre<.os á. 
aisposlçiio 4e .seus senhores.· 

O Sa. M.ur.nl'IIO CUPOs :-E' uma ncces!i<lade. 

O Sa. CA.S!!ll&O MADC11.EJU :...-, Em oub'A casa, 110 
Aljuhe, em qttalquer otttra edilicio : niio podemos con., 
ssrvar no ~=o edificio os dcten.tos, cn colldemnados, 
0'11 pro:Hmciados. 

O Sa. M.nTl~Do C.t.:oos:-Creioque erotilo se'parados. 

O Sn. CwxJto MADt'IIEtiiA.:- Os C!>ndelnllados de
vem estar em um edificio que os Ílllpressiono, que esteja. 
·isolaAlo. Pa:a ux:na. peait<>.neiari& foi quo od.i.li.cou·se 
esta. caro ciCl Ç,.tumby, Ollcie lliio devem eotar OS !>tttrllS 
prC$0s, nem -as mnlheres, Lem O$ Africano• e mai3 es~ 
cra-vos detentos á. cllsposiç!io de ~eus senhores, e aülda 
menos os orphlios e meno~ pnbn:s, destinadOs :!. edl1-
caçiio, e os Air!c:mos liweo alli postos ao serviço da 
naçio. Isto uiio pódc oontinllllr assim. 

1-:u deseja~ qpe S. Elt. fu<esse estl.belecer-ee alli o 
systcma pellit~ario e propu:zesse ps.ra isto .alguma. 
lei eacolhendo. dos d_ollS systemas eollheddos o malhor. 
O que me _pa:eco mélhor <\. este a quo mo referi, :ldop·· 
ta.do na. Peruyl~ania, pua o qttlll :.em se lnel.iDado a 
:ns.ior pnrtc das na\)lícs depois de vnrins observaçlles e 
experi.eDciao, porque em n o...:;. le:,;islayio D~a ba de 
positi"o a este respeito. O Sr. Cnnrles Lucas .llll sua 
obra sobre o syste:ua peniteucíario clizis. em 1834: 
« O :Sra:ll parace de dia em dia iacillt:u' a :ldopçiio do 
~stema penitenciario e apres~ esta êpoc:s. pelo$ traba-
lllos de melhoramento ele sUR l~sll\~iio interior. ~ Elle 
'io o co digo de 1830 em 'lue prometteu-se m elhorsmento 
:í. condiç~o dos presos ; veio nlei de reforma de s de 
Dt.zembro de 18(1, c lllllh.disp& a. r~to de prl&iio 
peiütenciari~, fcllando nestas casas por IIIcidente, snp
poudo-as estal:elsciw. 

O que me parcee ramnvcl é legi!lar ~ aproveita.r 
Q.s auaa prisoes penitenciarias ·que exi:ltem, dando-lhes 
systema _l.lor uma l~i :regulamlllltar que comp!Wlendessa 
a discipltnll quo ~ devesse &eguir unto na da cGrte 
como 11a wr Bahia, po;"que, se a íulmlnis~o da jlllti
ça é da. ccmpotencis do gov=o central, M casas pe
nitenciarias tamb!lll de•-<ml ser pelo go~o centro.l 
>1lltUladn4. 

"'rnmbem é uma boa. idéa de S. Ex. o eatabclee!mento 
w colonias pena~, as 'i Unos todA\iU niío dirpenaüo a.a 
prisües peni~cillrillll por um dos deus ays~ cOilbo~ 
cidos. Eu desejo que csu ldéA do Sr. mini•tro da jua
ti\)U niio 6qoo llÕ J>O rolatorio i qoe S. E:t. a d~-.ol>a 
e apre."Cllto em um projoclot ~ttc ecrl. um jtr~~nda 
bcziencio, um OOttOUo I. agncilltlml• Em u;n paiz tilo 
deapovoado como o noaao, tiill !~ru1, ,ODt que a agrieul
tura é a vordadeir& fonte da noss!L rlqW"ZQ, acria muito 
bom aprcveitar oa braçoa doa crimlnoaoJ quo !orem ro• 
bustcn nu colonías penacs. 

Cwnpre, pon.l.tD, que. s. E:,;. ac~II'IOka " Sllll. i~~a: 
cu vejo que n6~ temos tido m11!to bcllcs re!ntorloa <2~ 
tod.os os mini•tros; = muit:u eoli~ b~ que 
uelle$ se encontrôio llciio CUl ra1a,ns: clles tem tidO a. 
g_lDria do f.1llar, de escrever bem; mu eu d!lsejo.va (j'::le 
tive&~m ~mbcm a de dar impG!so Das =aras ás leis 
em que devem ser traduzidas 11t1::a ldérus parA pass=. 
da p.a!:l.vra a obra. O Sr.ministro do b!p<>.rio diz-il~f 
que a sua reforma dA admninistraçiio daa provillci&s é 
um progtanJ~~>a. Eu nfio o entendo assim. Prlmcira
mentc, a boa. id6:1 qna :ahi estó. lllio precisa.v11. quo S. 
Ex. nos -riasso b!JIZ<'l' em um~ ]!topoeta0 ell2 ji. ootá :>o 
senado em um projooto <le le1 ,·otado neata ca=:l o 
anno p3SS&do c proposto pelo rninioterio antcri.ór. • 

E ssn !'"opo•ição dA camaz& den aos presidentes de 
provinci!l :l attnõuiç~o de nomear o• =proe~os C.o 
Cà!egorla. irJcrio~; era mais simp1e3, e já tinha. sido 
vellclda nesto casa. O mesmo :ciio !!! póde dizer a rés
peito do projc~to qnc o mclns p:u-a. a carreira. nd:nl-
IÜ:!tr:ltÍV:I • · 

Eu niio concebo que o ordenado pa.r>l os prcs!dez:t:<' = diJJxmibilidade constit-.11\· e:\.-relra :idministrativr.: 
.o q_uc di.sp<;c uesta. part.l o ?ro)octo seno a.~:u pa.--a 
ntttori&ar oi-dcu::dos n indi viduos postos em dispotilbi
lidade c aposchtadorias !utttr;;s , para &'::lgmcntar a. 
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v~ba· ji. tão a>tàt~ de aposentados o pansioni<tc.s. 
A mn.da.nÇ& da d•o;pezo. daa seaetaria• W.o· ~incias 
cabia na lei de .oryo.mento que cotamos J.iscuti:ndo, 'se 
~- Ex. q~esse faz.er e. to. e-mola.,., pro'I'Ülcw, que es'
tilo a b.t·aços cotn despezas supedores á. SJU mesqumha. 
l'tlOOita. 

Podia S. Ex. J>l'O!llo~er o andame::tto dessa. propOsi
ç~o ·no senado , ser alli examinada ; e ~e niio so!fresse 
emencl:!.s, toruw:-oe-hia. em brl:''e lei elo Estado ; •e 
fosse emendada , passarião IL'lUi as emendas sem dis
cnssn o-~ ' 

O relatorio de S. E::t. me ofretec6 :.seumpto para ou
~ra~> con.ideraçi;es: apetar da hora adi3!lte.da, off~re
cercl _.El.li que s.gorn. me .suggere o mesmo rela.tt:Jria. 

A respeito dos rela~, disse S. Ex. que na da Bahia 
existem d.ez desembargadores, na de Pernambuco nove, 
no. do l>!aranbiio dez, e na. da côrte 22. Eu desehwa que 
tndos os trlbunaes de segu.nd:. inst.ancia fo>>.em como o 
da ci!rte. Fa.zem honra :1 ma.gistrntura ns decis(ii!s d%~e 
!ribnnal ; m~ s. justiça deve •él' di<tríbuida com tod.as 
as facUidades , deve ser, por assim di~er, levada á porta 
do cida.L!o. 

Lcgõsllllllo• pc.rn que os_ eleitores ,;;o soffriio incnm
modos de: vla~, e assim teP.hlio collegios á. po.a:tn, en
tretanto a administ.rnçõo da justiça., a ultima dedsiio, 
esti co::tcentr:lda -sómente em quatro rel:~ções em um 
paiz t::io cxteo>so como o nosso. 

Seria con'l'eniente qne ~e rcduzis•e o numero dos des
embargadores da relaçüo Ja côrte _iw que deva ser, 
creanà.o-5Cl eom os qne sobrão mais um triblllllll de ·se
gnnde.llistan~ia, no menos para a ptovinci:t ~e Mil:L:a.s, 
tiio extenl'<t e papnlo~a. 

Parecia-me convcnitnte revog:;.r a lei de 1830 para 
evito.rcse penn da f:>.! ta de certidão do excreicio de juizes 
da direito e c:onta.r-$e·lh~s o serviço effectivo a todo o 
tempo que clles n. apresenta•sem antes de ~ntrtu:em na lis-

. ta ou proposta para. desembargadores. N[o sei a re.z~o por 
que os i=cs mutJicipaespa.gilodireitos de 30%, tendo de 
exercer o ~ carllo •ómente por efiPaço de quatro arin~s, 
qunndo os iuizcs de direito ~:a.gõo tambem 30 %, sendo 
perpçtuos. E' excessivo este u:nposto : os juizes munici
)'IIIIB, tendo apeD&• 600ft de ordenado, vêm o. p<>gar 
300$ de dlreitoo e ás \"Czea mais com ao e.xoassivailob
ç~co dn& thcoow:arias ; os àire!tos de 30 % de>eriiíc ser 
r~uzidos; qumdo II11lito1 a 5% para os jllizes mnnicl
("l'ó!C• e prolliOtOTCS· 
C~io que niio terei a palavra em outras verbas il? 

orçnmento, por isso aproveito a oecosiiiq _pnra pedir ao 
Sr. ministro da mari.nhll que me dê infann~ções :J. res
paito do contrato que fez pm-a R ccnstrncçiib do pbarol 
<l.O!l Abrolhos, qlle julgo ficará á vista de Porto-5eglll'O. 

ConjUDtll.lllmt4 lhtuoga qnc lance as suas viett~S ~obre 
o pha.rol do morro da S. Paulo, que era o melho~ do Bra
zil;c talvo~ um dos melhoras dn mundo1 se jà n~onllnmis 
JJa dlatruu:.ia do 30 rnllhu, eolilO no prmcini'l, é pore•tar 
<~dlni.nistrado por quom niio •aba tlpplica.l'-the os preei~o• 
cuidadoe pnr& a eu:~. conservação. Esso phnrol é do 
•y•tema de F~ncll, que e o mclhor de todos que exis
te:n: co:no "'l~ ~c devia ser o pbarol dos Abrolhos con
tratado por 83:00C'J$, qnBllti& superior 4 que se gn.ston 
com o do morro do S. Pnulo. 

O Sa. llrmSTRo DA Mui11B"A: - Pol'ém 6Jtiae es;e 
systema m1ilii Cl.Úda.do do qne os outros. ~ 

O Sn. CASllnao MADVIIEIII." - Sem grande. sacrifi
cio se poderia ter o pessoal. habilitado para tratar do 
macl:i.ni.smo, poder-sa-bia wr o oleo qtte melhor o con
•erva. Eu: deseja-va qne o pharoi dos Abrolh->s, i vista da 
sna importanriJL, fos5e do mais perfeitb fabrico; assim 
c_omo àerejo que os pha~s •ojiio ll<imillistrados por quem 
os saiba. t;Tatar, -para que niio fiquem ~t:rag~os, como 
se achi<o os ae 1'ern:unbueo, à& B&hia, e o do morro 
de S. Paulo. 

u. S11. DEPIJTU>o:-Rererve essas ob=~iies para 
o otyamento da marillhe.. 

O Sa. CUJllnlD~fADln!.EUU:-V. E:.:. me assegnra 
que me dariio e. pal!!.na nes~ occasiíio T · 

O MESn·-s •• DuttAJ>o:- Nilo U!!6gllro, porque 
· ll~o »011 p!'e3iaellte d& camara, ,_ . 

TO»O 1I 

O Sn. CAsnuao l'>I.u>uazm.-; - O Sr. presidente niio 
pôde impedir • rolha, ~ue elle meslllO tambem · j., 
vi o a maioria encerrar a W...CUsoiio t:tue :.inda niio tinha 
começad<>, ape= da sua deci>iio. · 

T"-'llbem e. respeito de correios tenho de fazer nm 
pequeno pedido. Como jó. não sou @put1ido de ·eircUio, 
e·se í õr reeleito serei )lOr. uma zona.· qnasi igu-al i mei>L 
Drovincia, pofsopedír ao Sr. !nlnistro do imperio que au
toriw a despeza. de um ou dous e•tllfttas que tragiio a 
mala do oo=io da villa da Vic-to:ria pan N""a
reth ou V ru.ençg., por ser CQm estn.S clditdes qllé S~J_uel!& 
vil!& l<!m rel"-9Õ"s commerciaes. A distancio. é da 
60 'lcguas. A eorresp.ónileneis: p-temente rodêa.pela 
villa de · Minas do . Rio de C<>nt:.s, qne dista 80 ·le
guas da C~~<:boei:r;;. e m,.;s 4-2 da Victorla, segue pclo 
espu90 de 120 legtms,passa por uma \"illa 9.ue niío tem re
lações ~orilme~cmes como a outra. Já. mastcm .ag:mCias 
nas ditas ci<U\ães e na. villa da Victoria, bastiio os dous 
estafet:I.S para a. conducção das malas.· Tnmbem é de 
ipa.l vantagem a deopeza de nm estafeta para. con
<111%i• o. ::naJa da cida:ô.e de Va1enya par" Taperoi e 
'Santatem, ·da mesma comatc<>. · ' 

A villo. de Tapcrôâo é populosa. e florescente ; eutre
tanto oó ~e remette da capital a sua corr;;spondencia por 
Valença no •apor de 15 em 15 diw;, ~ ahi ·mesmo fica 
ella empatado. por falta de um ~•t~f~ta qne a leve de 
Yalença; de Taperoã. podi:~. ir <~- Santarém o mesmo es-

- tafeta, reguindo apenas quat~o lcgua•. São dn"" ,mas 
'que produzem farinha paru· COJ!Snrao d!!. prov.illcia. 

Os vapores da eompnnhin costeira da Bahia; s~hin
do do porto da 'ca.Pita.l, passiio em fren!e · do morro de 
S. Po.ulo, viio Q. C am3-Inú, e dirigindo-se p!ll'a liMos o 
os demais portos em que costu-.n:Io ent;ar, deL'<iio de 
o l:li'$r na barra do Rio de Contas·, 'lue é de tod:ll! a 
melhor, porqut é de pedra, l:}ão ·~o.ffre m':ld.an~as, .tem 
fundo sufficiente por ser ·o rio bastante c~ndal.oso. Se 
alli entr .... sem os vapotes, · n demora nao seria ~o de 
J><lllcas horas, e nüo resultadr. da.hi-transtorno ã viagem 
]lor poC.er~m no mesmo dis. entrar na barrn. iie.Illiéos 
que se lhe segue par" o rnl na di5t.ancia:da· dez 1egl!S.S. 

Já a camara da vill.a da Barra.do Rio de Conts• re
p-re.enton a tru. respeito ao m.inisterio por interi!ledio do 
p.r-esidW>te d~ provincin ; responde-n-•e·lhe 'J.DC espc
ra•se pelA. renovaç<ie do ~ontratQ, o quo seria o l!lt:SDlO 
que e.perar pe1J<s ka!end"" gre~;as- · 

Eu pois pediria ao nobre =istro do imperio psxu 
~andir que os VIl pores da. comp:mhin toquem no men-> 
Clonado_,porto. 

O Sa. 1\h:mno DA llfAurNtu: -E a conpo.nhia 
quererá. fa.z~-lo l.olndo nm contrato~ 

O SR. C.ur>tmo. MAI>tla&ra:A:- ÉU.. quQreria dosde · 
que se dtera.sse o contrato. 

O s... Mrrwrrao DA-. l\l.1.tuxn: -lia de querer Au~
mento àe sub~-enç~o. 

O Sa. C.ununo M.ult:REnU: - Est! clsu'o. Y. Ex. 
cbtem algu.'Il"- ~ousa de graçs. para.o. serviço publico~ 

A despeza ha de ser ~uma, porque a domora &ct:i de 
poucas horu. E' wn sacrificio mu.i:to infcrkr às vnnta
gens que delle hiio de resultar, porque a ~ma da Barra. 
do Rio de Conta!, CQl:nO ha da saber o nobre m.ililitro, 
·que jú. foi presidente da Bahia, é prodn~Jl sómente de 
fuinha.. Sé o go..-eo;.o quer n.nimar a prouncção dos ge
llCIOS alimenticios, empregue c~te meio, e veri quant() 
~eri efficaz. · 

Limito-m.;; a estas observações, e eoncluo sgrade
cendo á cama~a e a S. Ex. o Sr. ptesidente o espacial 
obseq_uio que me fizariio honrando-me com s sua bene
voln. nti.en~o em hora. tiio :ldiantad.&.. (Muito btm t 
muito ~em.) 

A disct15siio )i~a adl.c.a.. prua hora, 

Dada ·a o:dem do dia, le.,.anta-ee a ;essiio b tras bons 
e meia da tarde. · 

29 
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Sessüo. cm-20 ~e .Julho. 
- . 

J'aESJD&."'CI.\ Dô SI!. •.. CQ:<D& llE JU~J>E!illY • 

Smuu.JUo • .,-~nte.-Matn.:ula de estudtlntes.-Lo
~-~lltfl)t:fYI(I, tltiloral..-Ordom.do dia.--Ctr<mo· 

,_<!ial.:para oJura.menta da princt:4- impena./.. Vowçao. 
. ~Crea~ de .uma nota . .sc:crct.aria de e1to.do. Di~CUI'$0 

do· Sr. F~ Or.tc:tt:ia,~ .. Appr.o~.:oçllo.~N C!JOC'ias d-c:ilcraes. 
.. Di;curso do Sr. Franco c!t Almn~a. 

·A's onze 'horas ela manbiia, .feita a c1l:unaJ:>, nohiio
!e presentes os Srs. ce>nde. a~ Baepend)'' Pereira PjntD, 
Caudido Mendes, Snlles, Gont;.Uvcs . da Sü>n, Vil
lcl:~. Tavares, .Paula l'onsac:t, :?tfontciro. d~ lls!'ro$, 
Lan>o~, Pinto de Campos, Luiz Carloo,.bni-iio do Bom
Jardim, llcnevi~, . D~ogo V clho, Pachoc<>, Fr.utco olc 
Almeida, :Frand .. •eo Campos, Pereira. Franco, Belfort, 
Ccrqaeira.Leite, S"q;io ~e Jlfa.cedo, Garcia. de AlmciJ~, 
Casimira Madu:re)la, SU. e Albuq~rquc, Ca.llieiros, 
1\fanocl Fernandes, Chagas de .-\nd.r!lclc, J oão P:~.ulo, 
CUJ>ha Figueiredo, Serra Carneiro, F errcira dQ Aguiar, 
M~a.do, SoU%3. Lc~o( Pel.:toto de .bcved.o;B.omriques 
àe Almei.la,,bu:io de Mamnn~na.pc, Tobbs Leite, Rochn 
FrRlleo, ·Akantarll · Maclu>.<10, . .Di:ts Vi.cil:a, Cyrillo, 
Duarte BtaDdilo,· :Srêta•, Ta,·a.rc; d.C< :Mello, F. v cta-
1fi.c,llo, llcnriquc., TeL'<I;ira So:u:eo, Almeida Pereira, 
Mendes da Costa, Jw::int.ho. de Mcndonço., Paiva, Ne-
"hias,.Pauia Santos, Plnto <lc Mendonça, Rego .B=os, 
Baptista Monteiro, . Par:magu:í., Ftutto de Aguiar c 
1'~ .Baneto. 
()<)mp~o d<ipo>& <l1i Sn •. P:.ranho~, Ctuz Macha

do, visconde de C :unaragibe, Angu&o Cha<es; Tciscir:t 
Junior, T O><:a.no Barreto e Costa Piiito, abre~sc a scs
&iio ás onze horas c meia. 
Con>Enre~ . depol,. de abert.a "•as~ii<> os Sr.. 1\fonra 

Costa., Saml':Ú<> Villniu., Branélã,;~, Co• ta Morai! a., Abc • 
larõ.o de . Brito, Silvino Ca.valc:J.ntl, Araujo Li, a, 
Agni!\r B:aros, M~o Campos, B<:zctra Ca.valcltllti, 
BiiTos Pia:eiltolLAllga5to Conil:!,.:!lcllo;'Viriato, Dcl
]lhbio de Almeiaa, .Taguari'be,. bSJ:iio. de 'llla!lá, -barão ac Port.o-Aiegre, Pederneiras, . .AugustO de Oliveira, 
CasteUo·Bt'lUlco, Dantas, Ped.rair3, Lima c. Silva, P au .. 
lino de Sow:a, Gom~ de Souza,. Gavião Pcixow e T or-
res-Homem. · · 

E ' li<la e approvad.a a acta d!l antcoodCiltc. 
O :!11.. 1• 5Etan,\.1;o <LI. c=tn. do seguinte 

t írn o~ci<> cio ministcri<> do impcrio, eommunic:mdo 
.quo S. :u. o l:npcrador fica intcir~do 006 I>CS!.Oas 'lUC 
compocm a mesa desta ca.mara.-lut.cira®. 

Outro do masmo ministerio, transm.itilildo a cópin do 
dcerc~o pclo qual ~. ) f. o Irnpera..ior houve [l<lr bem fa2.~r 
mercí: da pi':Ilsão annwü de 1:44011 á bsroneza da Y ic
toria, repartidamente com. sua li!.he. D. Olyinria de 
GusmEo Coelho, sem prcjuiz<> do moio-soldo.- A com. 
missüo ·de ~acs o ordeníldoo. · 

· Um ,reqacrimento de,Joiio José FagnAdcs de. Rc:z.enci~ 
c Silva,.wdindo que .por lliJ1& resoloção ~ia o ~ovcr.e.o 
a~torisaao paro co.nceoer -lhe . privilegio, .Cl>elust>o po~ 
c>.n~enta :mnos, nfilll de poder emprehcndcr por oi, 01:. 
por =o. compnnbic., a <:>:ploraçúo .davra da pedreira de 
. m=o~e c:d•tente n as im.nédiaçües do ribeiM Traài
'lue, uo. tcrmo d:l \'Ula .de Oliveira, . província do Mi~ 
nas~Gen.e,, e de ou:= . ~tentes na pro.vinci~ do 
S. Paulo.- A' commissao de cornmercio, indust rja c 
artas. · 

J.ê::>-·se, j algiio-~c objec!o <!e dcli.bernç.io, c vüo a im
' P:tun,; para ~:rar .. Jla.ol:dem. dos trabalhos, o& ptojectos 
com que coll~lucm os seguintes pareceres. 

< F oi 'llr~sentc á.,~;~ de instruc-;~o nublica 03 
roqucrunc11ws dos o.!a.mnos Alitonio LW% !a Clmlu. 
l>alüano c J o<iQ .'ü,·~-s l"illhclro dG Carvlllho, sollc:-

tando BQocUe ser admittido i ·matriculo. do 4" anno à~ 
eseol.a.<:êntral, ees~e à do r =o, q~c íreqnent:W como 
outintes ; a collUiliosõo é de piii'OCcr, !I vista dos pM!· 
cedentcs ·da c.m><lnl, que ellce•sejào deferi<i.)s favon
\'elmentc; polldct:mdo que a favor do- ultimo milita ~ 
circnmsblncil' de ter-se elle dei:tndo de matrieulu per 
!al~ de wn prc)loratorio que· pelos novos ~t&tutos tW. 
escola n<to ó m:.is considerado cotno necesSllrio. 

~ A <'ODUDiss~o, porém, pond~m que fa-:ore.; dc•ta or
dem nã<> do,·em xnllis pa>·a o futuro <>e~ concedidos aos 
alumnos <las escola.::; mnthcmnticas e militnrcs, porque 
no no-vo plano de en~ino a íreq-ot!ud:::t dc,-c :ser comJtlcl~a
da como de ab~olnta !lllCCSSidadc; ~ ~e cll~ aetualmcnte 
propõe uma C:l:cepçi!.c !!. favor dos slun:u.:os ~upr:unencio· 
U:ld:os, é por aio se ach~ ainda em execnçiiG a parte 
do regul311lcnto . rciativa ao . intems :o, ! vista cio q_ue 
11 commi~"IO aprcscnta á cousidoração'da cnmar:t ~ 
seguinte resolução: 

~ A a:sembl~a :;cr:l.l resoh-.J ; . 1 
<Art. l" }'ica o governo antorisado a. ronndar.matri

cubr no qu:u-to :umo <1.n escola cGntral o. .!ntollio.Luiz 
da Cuuha Ba!Jiano, o no primeiro, dispcnsado do. c.s.aruc 
de hiswrio., ·a Joiio Alvos Pinheiro de Cat'Yallto. 

• .Art. 2.' Fic~o pllllt-cssc Gm revosad33 as disposi· 
çt,c,; em. c•mtr:J.tio. 

< P aço da C:II!lara dos deputa~os , em 17 <lo Jl!lho de 
1860~Gomt,•· dt Sou:o;.-Cunl:<> r'i!J•tiredo. > 

LOTERIAS. 

< A commissüo ile fazenda, á vista do !C'}Ucrimento 
. a~ cam.ara municipru da cidade de !lbto-G~os.,<o, da 

província do.me!mo nqme,.pcdindo o 'prod.ucto.àe wn:t 
loteria pa.ra conclusiio das obras d!l igre).a .matriz d~ 
mesma cid:lde, ps,rad3S htt mais de q!l!lJ'entn. nnna:; por 
de!icicnc~a dos t=sa< noc~ssarios, ·o do <J.UC a e:,;se ros
peit:Q inforn>.ou o ~csidente aaquella proVUieia = otn
cio do ·3 de Abril do corr.cn tc ruwo., rcmettido com o 
&vioo .do ministeri<> do impcúo de 26 d;: Junho ultimo, 
julga que a. sobredit~. stippli<:a está no c:ISO de t-er atten· · 
dida, attcllta :~. nntureza e liDS da obra a que clla se 
l'clero ;-c tem _por isso a. honra d~ offerccer .5, COll.SÍdcr:t· 
ção . da. C:uno.u o seguinte projecto: 

• A ns$cmblêa gcrol. resolve: 

< Art. l. ' Ficn concedido, pata collClusiio dns obras 
da. igrcj a. n>a.tru d..o cidade de Mato-Grosso, na provin
cln do mesmo uome, o producto do uma loteria qu~ 
corrcri nesta eôrtc, ..egundo o plmo das cl.a Santa C' !I'~ 

· d:l .Miséricordia. 
<Art. 2. • O govcrn<> .i;,enlisará a a.prlic~~<:ií<> do pro· 

dueto de quo trata o ~o ant<!Cedontc. ' 
c. Art. 3. • Ficiio revog.:<lM · ~Ui !ois c di•po•içVes em 

coatruio • 
« Sala dru. commissQes d:u:amRra dos deputados, l >l 

do Julho do 1860, - .A. J. 1/enrl~uo,,, - Sampai" 
Yianna . » 

O Sn. CA.I<DIDO ME.'<Il&S (pela. ordem) :-Sr. presidente , 
em nome <h del'Utfl.~iio quo V. E~ so .dignou hontcm 
nomear 'l'll'<n por parlé de.<ta çnmar~ assuti: no fUJ'Ic.-al 
do disti.r:Cto aen.ador do ÍDlj>Ctio pelo. pro'\'incia do ~1~
ranhiio, <> Sr. bariio de · .eindari!, cwnpre-mc cotllmu
:niclli a V Ex. e á c&mJira que a cieputnção dcsem. 
penhou sua. missão, aco!ll'[lanhando ~ corpo do illus!l'() 
tina<!<> ao ja~i!;o guc lhe fvra <le~ignado no cemiterio d~ 
S. F rli:Ilcisco Xav:~cr. ' 

O Sn. Pt.E&U>E~TE declora que acamnra fica illtcirad~ . 

• t::r-olUU.. 'ELZ:lTOf.At. 

Entracm di&eussiio, ~>é appro,--ada.sem debate, are
à'"*'o do projecto que altera. di\·ersas dispo•"içiics õ.o. lc: 
n . 387 de 19 do Agosto de 1846, o dccrc~ u. '842 de 
19 de Sctcembro de 1855. 

PIWIElRA PARTE DA ORDE~r DO DL~. 

Entra <.'lll !?.' discnssií.o e pas~a. i 3', sçm ·aeba~~. ~ 
seguiu >c projccto do scu:tdo = 
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c: A sssembléa geral· resolve , 

.< Artig!' uni~- ~o acto dí. ;iuri&mentP oh ~is~· 
prmoeza . 1m~,· a .Sra.· D. Irebel;ob~~ervu~~b& o 
me_srno eeremo~al'ndOJ>t~o pela assernblb ·gera.~ pa.--a· 
o Jtlramcato da eereru.sS>.=·tnmr:eza .. a Sra.· D.' J"
:lU:lri::t .. 

c Paço·,do sena.Io, em 19 de Julho de 1860;'-Manotl 
I 911acio ·ea~~lcanti "-' ÚV:<J:dai · pr-e.idimte.o-Mar>Qel dO$ 
SanlOJ Martins Vall4•gues, 1' secretario.-Jo•é llarlií-1• 
J~ Cru: J~bim, 2'· secretario.> · 

O Sa •. -M•_ius'J'tto no -!~"'. l'eqaer, c a cam.u:a 
approva, & a,.pensa do. mterstJ.eio e urgencia pau, 
que o mc"-mo projecto seja. da.do pa:ra a ordem do dia 
rlc amanhaA. 

' <-:o!!tlnúa a discnsslia· das emend2.!J ·do ~ooc," :t pro·· 
pos1çao dest:~. camara; qtJe = wna·•ccretaria: -clc .,.. 
!.:Ido ·com n .denotnln~ ~ s.crct:u-ia . ·ae .esbdo dos 
negoeios ch agricoltnN;commercio e obras publicas. 

· O Sr•· F~ Oe'ta'-'lano-: ·-- Sr. presidente -o respeito 
pelo~ ~"ver. ;~nt.eres.es publie<>s nos a.consell:a todos os
s:nmfic•o•, lltllD de que tenhnmos eow a!lllo lei de orça
tncnto. - · 

O gover;no :umuneia á. nnçiio um dt[icii considen~cl 
e_a nccesst~de _.dc aggravaÇiio do•.- impostos. Em taes 
ctrcumst:~.nctas, pen.o ser do meu. dever não cmharaçar 
a ado~o deota.t~ emendas do senado, para que po""amos 
exclusivamente nos occnpar· daqnenes intereaa:t~~tes no
~wnptos. (ApoiMo•.} 

~e eu.pudess~ ~nt~r .com o apoio d:l maiori<L da c:~~~a, 
segw::un~nte rOJ<lltans os emondW>; m~ niio o podendo 
a~stcnho-me de u•.~ do direii>Q 'de protclD.~ esta di9CU~ . 
~uo, porque n roedtdo. propo;ta., cmbDte inconve!l.iente 
niio tem um alc~~noe fatal: ' 

Já. no anno pa.ssndo ctunprimos o nos110 dever eomba-· 
tendo este projeeto NJr prcmD.turo ; e tüo prematuro t! 
clle, qOG um dos ma i• h aliei!, doA mai9 nutoriaadoo de
fenr.ores da ~açiio 'do N~limo miDíatorio, no eenlldo o 
~r. yiocondo de Uruguoy, !~z cons!atit a ,,. .. im~r
.:u~c•a no futuro deson•olv1monto dA miucroç.üo c 
·1~ outra.a induttri41 ai_nck em gc.-man no noa~? pÍI1.. 
.1 .. 110 11nno pu .. rlo ,- UI ca clizcndo , aumprimo~ o 
na•so dovo~ opi>Olldo-not a ~~to projeeto : no •e·· 
nndo l.llmbem lo! ella combatido por homcn! emi
nente• quo t Om tlclo ~~AIIollto nca e<n~oolhOt da c:orl)a e 
qu~ têm ll\rf!11 f?TIL~iea admwlll.rlltivn. O go•orno ins~te 
"" :J·!a; na nuuor, ... de am'bu 11t cuu pronunciárilo-ec 
a rc<pc!to clolla; dovemo-noaratign ar a 05p0l'lr do tempo 
o ~~c n!lo podatnoa ob!M dA d[IC!lAIAo. 

1· uon<lo juijtlça, devo do~l&r~r- a -..,·. Ex. quo ? ae
J1Arlo cc:-tn ea•tlll mumd111 melh1m111 o t>rojcc:to que pau 
:llli foi d~<Lil eau. O pt'Ojooto or~ dcícituo•o na sub
:otunph• o na fórm11. O 10nado :~onhec>cu quo a macilda 
cr• !lt<>omplota, que o. reform11. :lio ~r11 simplesmcte 
nccesso.r!" no toeanto o.o miniatnio do imperio, J:Ias 
q?c Jev111 ser pl!llsada. em l"<l~iio a . todos os minis~e - . 
~·os ; clcu ':os, pt>rt.anto, ganho de causa. relativamente 
a substancu• do projecto; e dm-nos tambem ganho de 
csn~"' quanto á. rcdac;;ão, deehrlWdo que não podia 
:ldopta~ ·a reclae~ Ülcorrecta como foi approvo.da nesta 
c::t.~a. 

O que cu lamento só é q_ue o ~~ern~ constitnisM o 
:;e, acl!> no. nccc••~~<de à..: su ~s~i tu.u- o prcj c c to por emen
<lo.~ oc puro e stmp\es :u-b>tno, por emendas g_uc con-
trari~o um preceito constl.tniliOD.al- · 

O Sn. Flu!<co D~ ALx~m• :-.Apoiai!o. 

O Sa. ·F. Ocr.t.Tu."o,__:_Niiodigo qnepelns emendas 
vamo< limitarou ~~ais amplitude ao poder c>:ecutivo: 
<;u:llldo me enunCio· dizendo qu• as cmenchs do $COado 
c?n:"':"i~ um (lNC"ito ~stitucimui.l., é pol'quc a. con$
t:::•Ç•~ nosrecom:aendou e'--pressameute '3."'-• íizess.:mos 
es.~ )e,. · . 

Or~, . se no g:lhin~te niio cs~i"asSem -~ bomc:ts 
no;·os, comprelieodo que, ·ape:ar ele muito talento ue 
'':'~i ea cap:cidade, áe mwta~ illnstra~.iio, ellcs ~e
r :oo a=l>ar-sc d~ apresent~ t!esde logo um !'~-
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jecto rcorgiiDi:;aclo~ das diversss.secretarias; in:u;, Sr. ·. 
presidente, . t'1l tenho · o dUeito de lamentar que 0 ga
binete, n. eujn.-tl:st:l se acha um elos homens· mais ver~ · . 
s:~dós . em":u!IDini~, ' qtier thoonca · i!Uer·ptatiéa•> '· 
mente, "n.lío 1enh: entenaido ele· •rn dever··l!ub•timit 0 
projecto qne !oi desta ea.sa por ontro ·d~vol<ide. 

Niio oomprebll.!ldo qne O> honrados mil>istros e o no
oro prMidente do OO!lselho-preci.oe:n de- tempo para co~ 
gitarem <~inda nn. reorganisaçio· das dhérsas ~em-eta- . 
rlas. Niio podem fazer depois de Ciõcerrado o corpo le
gislati~? ~ll!JÜ!t ·do que·poderiiio-fcer·na p:cseuç:t do 
corpo logubtivo.··Portanto,' da-parte- do~ honrados.mi~ 
l:list"tOS'niio· ·honve sen'.l:o nm· roá.o· gosto de .arbítrio_;' 
um dt!SIIjo de ,eomprometter a repntac;ão das dnas cosas 
do parl•menro; Del'ião' e podião. -offerece!-lhes-., pl.3no· 
da reforxna, e n~ pcclir autorisaçiic.> pnrll. c simplet>-
mcnte p<Lra fazê-la. . · 

Eu creio que.:1té cl.!sse mal, q=i!.o "'"nneei · qu~ esta: 
reforma' :JJoo .podúl •cr.apresent:lW"- por· homens novos: 
mc•rno sem Ia:ga" pr..tic:á dos negoclos; mesmo sem pro
!nndos oonh=mcnto5 lJeliSO · tme· ·!e poderia upre,entm- · 
,m pro)'IC1o'ronsnltando-seo~_trataolo•e ·obra~ ·descien- · 
cia administ!llti<'ll; ande"<l!m:compendiild:!S-~attribúi- · . 
bnições de todos" os ministeii.O:S da Frnnça·: · bastm · 
simplcStnellte ·o · e:s::IUile · 'dos' "IJ.bM~ ndmini.stra~- -
fr.uí~ ou belgas, ·onde não ·e.e!!p:t um:1 'lb dlis·eon>· · · 
petl.!ncillS dos diversos ministeri~ cb:urlicllea·paim; '!lar~·: 
em dua~ ou trcs_ noitEs com_ algnmll-boa vcntade·(!O(itt~ · 
fie ~ffereeer. :'o ~.-po ·Icgi.3hitivo um plano '~ rcorg:uü- · 
S:II'~O do n>wt5teno. 

Lamento. t>mto m:üs isto, Sr. ·presidente, quanto os 
honr~dos ministros siío todos mcmnros do pariD.=to, . 
uus figurando brill=~te no senado, e o'tltros nest~ 
~L . 

A dts~O!lSider"Yil!l que·-.-enlw o.o corpo leglslati.O de 
ntio cumprir n• recommen~·ax~e••aisda oon'•litui~ 
çüo do' linperio, se reoahu· sobriu:orpoe collcctivos, recilhe · 
C3pod.nllllente sobre aqaellils menillros que mais parti~· 
ctilarment.~ _deveriiío vdàr pclaeonsideruçiiodas ·ca.maras. 

JV. võ o.· cnmarll que. as refteX.õea que faço n~o t êm 
por fim n~m pro:elru: c. disenssno, llem cmba.raçar o 
governo. (Apo,.ulos.) ~ós. votaremoHontrc. ns =~nd4s . 
do senAdo e nada. mrus dil'(!mos, por'luo a t~ncstüo cstt!. 
julgndA pela . mAiorin. Pediremos ~ómento o.ó gove-rno· 
qu~, nõo !'?r imitar-nos, visto ·aue .•endo n6s pouco• c 
~em uuto.-ull!cle niw podemcs &en'lr de c~cmplo, m:lll por · 
Lcm ~o sua propria causa, faça 'il:!IUlt? pader 11ar~ que 
o pruz tenha um orçamanto constttuclonol ctto wuio, 
em que o proprio governo pinca ó. paiz. !lBA conferen • 
cins com. os &eus Dlnigoe_, corao ·em crlt.i.ellS cir
cumstAnCIIls. 

CC<l~mo• elo todo:; 011 meios_ ! nQSU di>~iyiio par11 
cmbornça:r a marchc. do ministerto, afim ·de ehcgar
:nos a esta ,:;ronda re;ultndo de iDteresse publico. Se o 
go\·emo niio quizer \"Cr no no~so'proceclime:>.to'naclll que 
nos ~~ej'a honror.o, ·re s6 quizet" atravês .clellc en"ergar 
tnceicas; o gçvc-rno terá pouco zelo le seu credito o 11m 
coro.çiio mnito secco. De nosss.-p:u-t;(, niio· ha tactica, h e. 
o reeonhedmento ilo.s eirc:umstanciu ·cxleicas do paiz, 
ha o clc•ejo de tennos um orçamento, ha. ,;obrctudo .a 
ne_cc;.sid~dc de ~alv!\r a nossa po;•içíio U> dia _em que o . 
nnn1tteno actnRl. ti,·er de percllr-nos ·uma !e! ·pror.o • 
g.ando ~•sas -resoluções de orçamentos- vagos c scm ws
cussão1 que 'reputo inconstitucionaes. (Mui•<>·Ocm;) 

O Sr.l'"ausro de Aguiar 1-~~- pre;idc:Itc,_ eu ti
nha pedld~ n p:ü•wTa p:ua resp<md.e~ ás"consideraçiics fei, 
tas' pelo nobre depn:ado pela provincia -do Pará., que .IJ3 

. ultima !e5!íio impugn?U o projecto e êt:'!C!!loias~mdiscus, 
sí::o,co!llqu:mto·nada S. ·Ex. ncores~enta.sse ao que ne•to. 
c amara e no senado foi dito e r epeti Co por . t3.DttU ~ezes 
&obtC O US"-Ill!>tO • . 

A' vist a , porem, do cli•cur.o qu~ acaba ~- proferir o 
!lobre · d<:p11tado pelo Rio de JRileiro, dcdnl11lldo, como 
org:io·dt> illust::l oppo:;il'io, que esta e~tlo•a. d!$poSt& IL 
nr..o c:>nt1nuar a op!'ur-se ao projccto, t.otna-se por ccr.o 
inutil que se prosi~;a :testo cilicu:;siio (Apoi••.W.. ) 

Por J.4!o1 o entendendo, cotllO o Ulmtrndo dl'!T.":ado. 
~e nos etunpre potJ.par tempo a.fím' de cuidarm.ls da~ · 
Importante~ leis-annnll"1·en nill n<G.tei da·pàla.vra pua 
o 5m p~~n ·qne • tinbJJ. pedido, ms• slm para requc..-r 
o ~llll!ent.> da dis=Ssüo. 
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Orequéritne:lto de e::~ce=mento do Sr • . Fa~to de 
Aguiar é approvndo. · 
P~o-se 11. votaçiio das :referidas emendu, são 

to<L!.s approvs.das, e remettid:IS á. oo=issiio de r,:dnc
,t\0 com :1. proposiçlo. -......._ ... ~ 

IUC:OCIOS ELEITOIL'-ES. 

CODticG:l a diseu.•!iio do parecer da ,,omm.ü;siio de 
podel'<.'S, relativo ~ eleiçiles da! fres:uezias de Slu::.ta 
ltita da villi da Codo> e de Nos~:l.Senlio:a de N=et_il 
da Tresidella da eidade de Caxias, pertel>ccnte ao ;,• 
districto elciUlra.l da provinda do !farwiliiio, 

o· Sr.*'raneo de A.JmeldÍl:- Sr. presidente, 
qna.n.lo na seosiío de 1857 entrAra em <llSCU3Siio a elei
çiio llaro. dcpntrulo gora.! pelo .circulo de C~ias, d:t. pro: 
vincJ& do MBl'o.nh~o, <m t1~c & h~ra ae off~r ,. 
conaidoraç:1o à.a casa diversos doenmentos, .Wm de 
qac .o p:u-ecer da commissiio resp6Ctiv& foo;f;e nlterndo 
no pnrtc quo dizia respeito ia !rcgueziM do Codó e Tre
siJ.ella, A ca:nara, :.ttendendo a que eu aprescnta'l'a do
cumentos rebti,os ~ CSOftl> duas !reguezia.s, approvon o 
requeriJ:nentó, trovol\'endo_ ~dos os papeis com os -do
cumentos {>.mesma. comllllSSit-0. 

Ha. quntro nnnos, pois, que pende da commiõsíio de 
' 'J)Od.erll' a verificaçiio d& v<lliàade ou nullidade dessas 
ilau eleiçiíes. 

RecGrdo·IIle de que ailtda 11.& sessiio d~ IS:SB os me:n
bros d:> mesttl'l commissão devergi~o sobre a conclns<io. 
E$6G parcc<:r nsoignado por dous membros nüo pOde Cll· 
trar na ordem dos tr~balbos. · 

Neste anuo, porém, depois de trcs ~e.<súe• , depois àe 
tanto tempo, a nobre commissiio acaba de dar um 
parecer que não pOilc dei:o:ar de maravilhar-me ; po!que_ 
nito é mais ~ue a appro .. ação de tudo quBllto d1rem 
oa inUlressados por p:trte da nm partido, em fnvor de 
uma eleiçiio íafsa no Codó, e bem 11!4i.m a f11wr da 
elei\'<lo absolut:lmonte irregular da freguozia da 1'resi
della.. 

Mara,•Uhci-mc com a leitnra de.sse po.rc"cr, porque 
esti u~ignodo por tto.'l honrados membro~, a qucll? faço 
ju•tiça, q_uc: C\m rcluçilo á tua blla fé, qner I. sn_a •llus
trnçiio. :t.tD.S um bem p:.rcec· me evidente quo n.:lO posso 
dcix11r de tcconh~or que niio applicirii? tod11 a attençüo 
devida a e< te nc;:ocio: nllo conFid«:riruo todos os do
cumlintos ofT~r~citlos 1'11rn c:um!ulll' 11. questiio; porqnc 
do outn 'orLe uiio ao púdc axpUcar 11!1 concluaiks do 
plll'ecor. 

&•IA l r r o p:u-crcr pnrn obl0r\'4r que tem por fi:n 
co.r g~nho do cnut~ ~ um pnrtldo, que rcchm:a 11 
appro•·açiio dn cleiçiio do Codu, prc1idido. por Ewcrton .•• 

o Sa. c ... '»IDO llt&~ou:- Nao "poindo. 
O Sa. Fu~co 111: ALllt tn .. : - ••• qnBlldo, .e ae co::o

puls:wc tode• os docnmentoo, vcr-~-hlo. que pro>ão 
pleno.mcntc contr~ c.'"a elciç~o. Entretanto n digna 
<:Otmniuão os nüo nttcndcn, c oó deu pcro {>.quelles 
qUG erüo Í.!l.~oraveis, 6. eleiçã? f:l.lso.. 

O Sa. C.l:<DI»o li!E~~s: - Niio apoiado. 
O Sa. F~ .. :•co DE ALXEIDA: -Sr. presiden:;e, ::Í:!o 

em. por certo este re;nlU!clo que se devi" esperar em um 
parecer por tsnto tempo meditado, e ~m face de d~

. rocutoo qu•! de\'ilo •.e: bem eAAminados e bem constce-
rado~. 

T erei occasiuo de prol':lT que ao mes1:1o tempo qt:e 
a digna commissão r ejeita"" docnm""'tos \'oliosos, np
proYa.\'3. on~ros que ut.a t i?:n força :Uguma ; que ao 
mesmo tempo que repuà.iaYa os ~ue offcrccõlrilo os li
be~aes, por antro l:là.G desconheom até o fim p:l1'3 qtoe 
tinhiio cllcs sido juntos. 

Niio posso dci.-a:r por isso de atttibu.ir tacs defeitos 
.t i'Ot:ca a ttençiio, ~epito, quo pre~t:irão a este impo~
:sntissi.mo nego~io. 

O S11. C .. ~D[DO !IIE:cou:-N~o· apoindo. 

O Sa. Fu~co D-.: AtllElD .. : -A conclnsii~ relati•a ~ 
e>tas cleiçõe<. ":U :Lf!cct.ax. de um lllodo deMStro>ô o 
futu..-o d!lS e!eiçVes !ll pmviucitl do :Ms~anbao. Sentl.~ 
approv~dv o parece~, a commissRo :mimar f. ~• dt:rli:~· 

tao, u e1e~~ f!Üsas, .qnc se reprodnti.riio :co íutttrn 
talve: oom lll.&lS wtensid.ade. . 

Faço ju.~tiça /. impw:ciali.!a.d.e da. camara dos Srs. de
putados, c peço-lhe que p reste toda a. BWl attençüo ás 
con•icieraç<:ies ·que . voa te.c · a honra de l he apresentar, 
pot"qne, ae j! verdade que o &eu iim principal este :mno 
~ pan. expu~ar as cleiç\)es de todas aa inegul~~es 
DO futuro, nac.. pôde appro\'ar um pamcer, CUJO n.:nco 
resultado .será animt~r essas falsificaçUe•, essescgrt~ndel 
abusos que tanto prejndiciio a Ul&llifestaç~o do voto. 

Principiarei pela freguezia do Codó, elt:uninando to
dos os documentos, para chegar ao fim a que me 'Propo
nho, isto é, á. volidade d~ efeição presidida. por Mousi
nho, e a fahidado da. qne fo1 depoi• improvisada oob 
a imQ.~:uia prcsidcneia de E'l'<'ertou. 

O pru>jciro juiz do p...: dera parte ele doente, offician.lo 
a? segundo para que fo~ presidir ás deiç!les. ~_se~
do juí~ de pu, autotisado por 1UJ.ttei1E. part1c1paÇao,· 
dirigio-se no dia competente I. Igreja, e ptocedeu i elei
ção com toda a regulnridadc, como reconhece a c:om
miss5o: Esta eleiçílo não p 6de l!et posta em duvida, nem 
" ~ pda. nobre commis..Uo, á. vista dos documento" que 
lhe-for;io pl'CSClltes. • 

os .... c .• !<DlDO Mt:~J>ES :- E porque appron. a outra! 

O Sa. FIIA!<co »E ALx EJD .. : - Depois de'- ultimado 
todo o prooesso, lavr11das .., actS! no livro d11. camara, 
e mandad&s as cop1.a• á p~Uidencia da província, l em
brou-se o primeiro juiz de pu de nnmir-!e com dollS 
eleitores e dons su~plentes em eãsa particular, e pro
ceder a uma. elelç~to cland!;Sti::la. llfas -escreveu em 
todns as aetas qile a cleiçiio e ra feita a 2 de Novembro 
na matri~ com toda& n:; formalidaies legaes. Eutretant$ 
níio remettc.n a acta nem lavron-n no livro da camarn, 
porque para isso sernrão-sa do um li\'ro DO\' O ; e só o ' 
enviá,riio pnra " camarn d.epnis da eleiçiio l!<!cnndarla, 
<J.Uando ,•olt!rilo do collegio de C a:õa.s. 

Eis o que *e dér~ na f reguczi" de (;od<i. A com
missilo n:1o observou os documentos, e e:ntretante> de
clara que se fueriio duas eleições :no mesmo dia o n!t 
mesma ígrej a, nma l"'C&idida com todas ~s formalidad<!s 
pelo primeiro juiz do pu, e a outra pelo segundo, c por 
1sso co:. si dera valida a do primeiro juiz de paz, por ser 
o mais competente. 

Mas é exacta~n te i sto o que· se nega. e o que 
espero demoJ>Strar, isto é, qul\ na matriz. nüo •e fizera 
•.cnüo uma eleiçéo, que ~ta e!eiçi10 fvr:1 prendida pelo 
2• juiz de pu, e com todas aa so1emnidades e formali
dades qnc a lei ma:nda; e que n 2' eleição cla:ndestina c 
falsa, presididn pelo l' juiz do pu, niio pa•sou àe UD: 
mCJ>ejo ~litico, principiaJo em uma cua · particulsr, 
c aperie1çondD no coUegio clcito'rlll de Cax.iu qn~ndo 
:éli &o procedia ;i. eleiç~o parn deputado. 

.E' por esta ri!Zil.:l que nüo •e remeewu nem o livro 
p!tr~ a ca.mara mUlliciplll, nem as ~tas para o ,o;o~erno . 
nem se ícz o registro do livro scn~o quando voltáriiode 
Caxil::s os eleitore! clesB& parcialidade, porque j:f. tinhiio 
então ss netas bem arTODj11das, !'l'Oen:ranào du o I:Je
!hor colorido possi\'cl a esso acto de f9lsi6cnçiio oscan. 
dalosa. 

Feli.z1llente, porém, senhores, como eu terei octa!i~ode 
provar A camara, por ma\or cuidaàv que se procure ter 
:10!-teS actos, por maior que seja a prcvidcncia., amda 
assin: os aco!li.cclmentos encadêiio-ee de tal modo; o• 
documentos ~ accumuliio de tal f6nna, que DiiO s6 por 
provas materiaes, como por proms moraes, se ehega ~v 
pleno conhecimento da .. erd:lde. • _ • 

E' no:.:tvel que os autores desta clruçaD fslso. , que •a
felizmente a illustre eommissão quer arprovu~ até cc: 
seus p:oprios. docum"!'tos, a!ó em SUM propria;- ae~as 
estojilo em dn-crg•.ucu1 mtllillesta :om o que diz n il· 
lustre comnu..•iio, c dcmonstrcP: ~n<lentement~ que se-

, melh:mte eleição nnnc:L e'Xistio. Da pro_pria nct~ õ.a 
eleição presidide pelo l•_juiz d~ pu se conbece .~Cl:a
~ente 9-uo tul ele1çiio. n"() podia te;r lugar na 1g:c:Ja no 
dr.ades1gtllldo pclale•, ~om.o dep)IS cu.mostrarc1. M.u 
tudo i• to pll!!sou d~nrercob1do pr.m a illuatre eomm •s
~:o: os docll!nentos em eontrano nadA provilo po.rc. ellc. , 
os doco.m~tO$ cCl bvor da elclçiio fal•a rrovio tud1> : 

Dc•cripto o fac:to como acabo do fui!-lo •inthcUc<t· 
mente, e <:Gmo ellc se dera na realidn-ie, pano agora ;, 
~CO:Il!'!l.-iliar o p111:'(:C<!r da illustre commissilo, c n mo>-
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tu.r qne tudo coneorre pnra pro~sr esta mesmo facto, c 
portlmto ?.Uii so tejeitu,. conclusão desse parecer. 

Diz a il:illstt<! coll1lllàio : · · 
< Fr<(J<I<::iiJ do St»rta Rita ik Codé.- Segundo as &etlis 

da eleição paroc:hW, !izeliiO se na mutriz e no precitlido 
dia dua~; elei~ de eleitore5, uina sob a prosiflencia do 
r jlliz de p1z Jolto IUynnmdo Ewenon, ~ajas 'ii.ct.u 
for-:io por copia remettida.< o>pre<.idencia da província em 
8 de Noyempro do dito llllllO, e ootn •ob •- pres. idencia 
ão .2-juiz de E"" Antonio Lourenço Mou&inho, que tc
mettcu copill do edital do seu re>ultado ao presidente da 
pro-.illcia, em 5 da Novembro. Desta seglllld~ eleiçio a 
C3mara·municipal tnmbcm remettcu copia das actas em 
10 deNovemõro. • 

Kotc a camara, :t nobre commissão reconhece, contra 
o qnc cu ha pouco allegnei, que se havia remettido á. 
pre!idencia ·copia das acta.s da eleiçilo E'l'l'l!l'ton ; quer 
~aber :t camnracomo se proee<!eu a csuformalidnde que 
a lei tecommends? Depois de \'Oitarem. os eleitores do 
collei;io de Caixias, e.onde tillhiio ido proocder li eiei<;:io 
do depatado no mw: de Janeiro, é quo furão np:ist-rar na 
camara.municip:l o livro, c qn'! mnnd.ir5o á ~dcucia 
essas copias com ante-data, pol"!,Ue alio se pó& rom
prehondcr como procederlüo :l. eleiçiio no dia d<sign&do, 
2 de Noverubro, remettendo logo copias das octas á pre-

• sídencia, levassem d~e Novembro a~ Janeiro sem 
remetter para a camara mUilicipal o liVl'O dessas mes
m!ls actas, sem o mandar registra.\" I o . que fizetio s6 
&pois que voltáriío do col.legio dG Caixas. 
~. proceaiJo. a eleição, nem ~o mcos m<U>dáriio o 

livro pua a. camcro. municirM senlío dopoio, já. no mez 
de Jnneiro, '!U&ndo ie vol~ de Ca..ias, é claro que tam
bem niio po®lo ter remettido :l. presidencia ""copias 
ru.s ~tetaS no di.'l. 8 de NMembro. Se appareee essa re
messa foi J>(lr cl!eito de mais um!l. falsi<lade, · siio ctmia.s 
:mte-daiadas. Nt'lte-se porém que a proprin.eommiSsii.o 
confessa que a remessa p:tra. a presidencia da pto\incia. 

.• do edital do resultado da oleiçi'o Moll&inbo fõrl\ no din 5 
de No,'embro, c a• aotas da eleição proaid.id.a pelo 1" juiz 
de p<~Z forüo po•teriormente no dlo. 8. 

So •-ombil>crroos isto> >cr.lmus que a COilfil!oíio que f:u: 
a ill~tre comm!osii.o aproveita pnr~> a e\eiçiio presidida 
velo 2" j nl:. de paz, mM niio part~ a eleiçüo presidida 
pelo l" juiz. de I(IIZ, pell raziio que já. dei de tcr.-om 
~es eleitore> rcgt•trndo o livro só depois qu~ voltirüo 
da cl~iç~o de Cuias. Da elcição 1\tousinho, porem, t auto 
a. callllU'amunicipo.l recebeu o livrocompctcc.tc,~quo rc
m~:tec. a pro!id~ocia copio. da.~ aetM em lO do No•em
bro. Portanto, ~ ilhutrc commio•ão 11no aó reconhoee 

. que houverr. cata ~loiçi10, como quo 10 remettcu copia 
do cd.its.l. no di& 5 de Novembro, immodiatnmente que se 

• ecaba,·a a elei<;iío, eomo í~mcllto ctnc a ctUnnra ~t
k-u-no proaidente lia prcmD.cia <!epi tt da.~ neta• no dio. 10 
de J);ovcmbro. Sobro ioto noto hn nom póde ha,·or n 
menor duvida; cnttotant.o que C1 duvida continúa em 
relal"io â. an~ .. dfttn da oloiçlio I:'""'ididn pelo 1• juiE de 

' paz , porq,uc o•tnndo n!l frep;uezu1 no mest'Clo luga: em 
q::c estava a CIUll&n• municipa!, gue~rd4rúo o lil'l'o para 
o r~i•tr•r eómente d.epou que voltllrüo do ~oUogio do 
Cr.xuu no mez do J nnciro. 

O Sn. C.u.otoo lofE"or.s :-'Eu~"Plicar<:i. n razão. 
O Stt. FnA!ICO Dt: AL,.&Il>A :-Será d.ülicil c:<pli~r n 

ru.zão po~ que guardáriio o li'-ro por tanto tempo a:n 
m.io par"..icu!ar. · 

.0 SR. c_.~-,mo M"NI>Es:-V. E,., "ouvitá. 
O Sa. Fu!l'co DE AL:ttEinA' - Porque é que proce

dendo-se i eleiç.iio no ibesmo lugar em que est.a\'a a 
~=a, rcmettendo-se 3S actas no di" 8 de Novembro, 
<::omtudo nãÓ •c qui.z registrar o lin·o UZ>;i.o no ml!:l ele 
J aneiro ! Para. que gi::a.r<i:tr esso livro em miio partict1-
l.ar1 Pnra quo lc\'a- lo '!" collegio de Ca.s.ias ! 

O Sn. CA1iDll>O :Mem>&> : - A lei determina que o 
lh'l'Q seja rem.attido ao -collcgio eleitoral para que se 
po•sP. tirar 'lnlllquer d'C..-ida, e a caman. :Pão o nw::dou. 

O Sa. Fu~co D't AI.nm& ; - E.~a mister que clla 
primeiro o r~ebea!e': mas, se o niio recelx:u, <!Omo hll· 
via de envia-lo 110 .:~ellcgio eleitoral! 

O S11. CA!<DlOo liicm>u di IUil ap~. 

O Sa. FaA..'ICO DI! Al.xtn) ... : - Niío ptc~ipitem~ O! 

1 

.I 
i 
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factos, é precl•~ ~:uniDa-los todos; a qnestiío em qÚ~ 
estou por ora é a seguint~ :.Parq,ue, ultimada Jl elei~o, 
remettidas as CO!'Iis das setas ·no dia 8-de No•embro 

·.i presidoncia, n.iio 1e errricc. o lir.o oara a =ra .mu
nicipal t ·Porque ee gil.srdou 0010livro em miio parti- · 
cul&t' até JIUieiro, e s6 qUlllldo ~lt~~ !lo cotlegio de 
C laias o ~giatráNo ! · · , 
E~t&' o p011to de que me> occupo pc? cr:>., unicamente 

para demon•trar qne a..sim como Jliio se miUldou o li
vro l'ara" ca.mara municipal, não !e remettêriio cojlias 
das acus ã prcside:!lcill; que .ll!'sim como .O ~e registrou • 
o livro em Jmeiro, ~siln tambem !e rn3Dd!rüo ~opias · 
com antt-data para colorir .. falsificação. 

<Examinadas as acta.s (co:PtÍII.WL o parecer) nenhum 
\i cio S<! encontm nellas, havendo t>OrtiiDto em fa.vor da 
primeira eleiç.iio <> ·te~· si<lo fcita s.>br<> a Fresidençia d" 
juiz de paz compatentc Ewerton, o contn a seg=cla o 
defeito d:l incoml'etenci~ do . 2· juiz de· p~ousinho, 
que, como se declara. no. neta, pre•idio por ter anterior
mente dado pn1'te de doente o primeiro.• 

C?usa uota.ye!, que -attesta. até certo ponto a peticia 
dos cab:ilistas da província 'do l\Ia!11Dhi!o! ~ . . 

O Sa. C"'"''"o J.h.,...ES: -Os do Pari u~o ·ficíi<> de
vendo nada ao~ do Mar:mbão. 

. O Sa. F n.A,.CO " " ÁL:lfEtDA : - A presentão·se daz.s 
eleições ; a eo:nmissiio reenn.hece que ambas· estüo oom 
todns as form:Wdades legaes; não !tehou u m il>dieio. 
um vestigio sequer para difmen.çar quai C!rtl a.ve-l:da~ 
dei r" senl'lo o t~r •i lo uma ]>residida pelo prhneiro jniz 
d e !'G.Z, e outrll pelo segundo juiz de p:.z! 

Ux Sa. DDGT.lDo: - A \"er<lo.Ceira é a feita 1>elo 
juiz ro<npetente. • 

O Sn. F tu !<C> n'E AL:ttEln . .: .- Se tivMse sido feit'b 
mas nüo e~tá. pro :ndQ que o fo;<e. Eu mo;trarei 1 cu
msr:t que com o~ rrroprios dccumentoo, com a propria 
a.ctr. da eleiçiio do primeiro jui~ de paz, se prov:~. ouc 
tal eleiçüo nnnc:t e:oti• tio. · · ' 

Veinmos as razõeo da eommi•süo :l.~rca deste ponto. 
• Ó eoll~gio eleitoral de C:l:tic..• (lendo), j ulgando 

v:Uida n primeirA cleiÇtio, recebeu os votos de oito elei-
tol"t!s quo c:ompa.rcc~tiio d.'ent:re os 12 nomdadOI'. Da 
acta do coUegio, porém, comta '1110 t<:ndo BPPan:ddC) 
no collcgio afgunl Individues da !n:gue:in do Cod6, di
zendo-se cleltorcs da mesma, o emü:lo-U>e3 perguntado 
pelo pro•idonte do collegio .•o trazião o livro em que EC 
dizin ochnr todo o '(lToccs~o cb ele!çüo, bem como os 
respectivos diplomc..q, I! •o na •na fnlt.~ trn•iüo algum 
officio da c~mura municlral de. Codó e:o:plicando essa 
omiuüo, rcspondi'rilo quo nilo ttaziilo = o l!\'1'0 nom 
oflicio algum da cnmarn, que tinbt.o apcne15 o& 1I4!W! di
plot:laS, que nil.o qulusrio doil:ar aobre s mesa. para oc • 
rem apn,ciatloo pela eommissiio de pod~s o por todo 
o collegio, o quo •u•citando-•e que•tfio •obre a valida.
do de tRl oleiçUo, folraconbocid4 como fra,dulcnt n •• 

CQUoquomoo a qncstüo no oou verdadeiro ponw tl·: 
,·i•t~ Apl'OHlltiio-ac dtta~~ dclfijct; :. commiseüo nu 
turolmento GO\'eria ficar em duviàt:~ quo.l. àelbs cr:t 
a válida; d'lverill. procc.rar fOra das ptopri:a cCt:l!, 
noJ d<>C1llDelltoS que lhe fo8$em presentes, o meio d., 
el!~ ao collhocimento <le qnal dellas em a \'el'lla
deir-a. O que fez, pcré~r, a eommiss.io~ Para &
m=trar que a eleição presidida pelo sognnd~ iui.z 
de p<U niio era. vilida, foi procur.rl' t'O.Ziio naq'Ô.illo 
que csH nBS ncta:l da outra eleiçio, qlle exact amente 
se impugna.; de maneira que hl!. duas elei'j'ÕC$ impt<g
nadas, e " eonuni"'~o rejeita. um:t p~lo que dl~ a 
outra! 

O Sa. CA."'DIPO' 1-f R~nES'- Pelo ~ue ~z a outrr., ru!o; 
pelo que diz o collegio de Ca:rias, onde havis pelo r.lC
nos trinta membros liberaee. 

O So.. Fa ... :-~co J)l! A.~l!{~tD-':- () collegio de Cn..'<ias 
dlz, é verdade, o qne está. no parecer· da commis,~o ; 
mas é abootutnmente impo••h-el qu=r $UStento:r.· ,.. 
nnllida.de da eleição Mousinho COlD. o que se aehr. na 
aeta do coUe$lo eleitoral de Cciu, eompo1to em oua 
grande maiona de a.dverssriO$ <laquella me511la. cleiçio, 
c feYOra..-~ i eleiçlo Ew4tt011. 

O S.. C.l!<DII>O !üE.."'JJES:-E' :~cta que est! assi~a. 
po~ cem eleitores. 
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Q Sa. F....._-.c~ 1>-.: At."Cllll:- Senhozes, ~ poo;sivel 
coneebcr que, proeedenà<>-"' á eieiçso JIO .tà com~-· 
tet~ts, COII>O raConàece, a oolll!Dissiot na fregnez.l4 do 
Cod6, -'lUe tenJo-;;e iemettido copia <la!;~ i~- · 
dencia, que· t=do.se -remettido o llvrq pam. &er ~s-· · 
:ra.do na ·camara munil;:ip:t!., os elcitores -<»~111 
ao collegio e niiO q_ui%ess= d:lr os se-.:~s díJllc!mas.! Para . 
o,ue iri.ii4 ~cl~TeS ao collegio eielw:ll.da.Ca.rias 
>en~o par!· votar ! Desde que .e reconh8C8 qne . elles . 
comp~, desde qné se reconhece que for!io eom. 
seus diptolll&ô, pot' que . razão nii:o bo.viiio à6 <14-lo• p:ua 
~= .cxlllninado&! - ~iio &é ~G <J.Ile i.sto 611loralm~nte· 
impossivel? · . · 

O Sa. CA."mlPO Me>~DES: --E" aa~to, ni!o qn~riio 
:.pre>ell~. 

O Sa. F"·'-"''o ne .A.L,.EID.o. :-Então para 'lne !oriio 
'"' collej;io! · E'ah·el que, ·tendo cll"" prõcedido "uma 
eleiçio com t~ . "'s íomuilidll.d~, wmo xeecnllcce o 
p=r, ~hegassem ao eoll~o·par-a ,·ot:u- e nüo qu~zes
~ dl>r os seus diplomas 1'1do é moralmente poSSlve!! 
Se ua impossibilidade mo.ral é . esta.; do ~ootr~rlo plll'a. 
que fori.o ·e\1es ao coUeglo! Nüo pod.ião falht~, to!!'-n~ 
part~·nos trabalhos, llão pocliiio votat';porqtte lliio tq><e• 
stnt4riio son s diplom:>s; eot~o que forlo e!les íuzer u 
esse oollegio!. 

o s~.· C.\ICDIDO MENDES'- Eu direi ll. v; Ex . o que 
ell~ queriio f:tter. · · 

O Sa- Faué:o 'DE. A.uu;n.~..:-Não h a bom senso que 
possa ~ta:r em eewelhante destempero. D Jlls pat" 
~tidos lutAo, ambos se npresentão n. pleite:>,r a cldçiio, = os cláton!3. de um de!Jas. gu!lrci!io $8115 diplomltl!; · 
n~o querem t?m~r r:ute nà cleiçü.o, não querem .'l'otar ! 

O Sa • . C AI<l>ll>O M~xocs cL!. um ~tp:lfte. 
O Sn. FA.u<co llt At xeiD.l : -Isto é · impossh·el; 

niio póde sustentar-se. · 
O S& c • ..,<Dtno ME!.'l>t:s :-Havi.n. alU pelo menos trinta 

llb=s; · · 

O Sa. ·F~1Nco i>& ALxtuu.:- V. Ex. cstavo. alli, 
e >abe· .- como se derüo estes íacto5 ; r esponch· sincera~ 
mente: As éoD&.ideraçõe• que·estou apresentando, e verá 
ç_ue é lll!solatam.e:nte i~~ei. sustentar-o que· :~. cc.m
:nissüo diz.-· 

0 Sll. C~Proo ilft:<»Ei : - Não . ha W ; ~ o que 
~!á escripto na acu. 

os~. Fusco Dll hl!Oill>À :- E' absurdo, porque 
: 'lli:o se póde suppür que os cleitorc• fosseu> set11 se'IIS 

<liplo=, e nr.o os qnizaalle1ll. apreoenta:, . c p->rtmlto 
votnr • .-

Senbores, o qne é wn.ral, o que o simples bom semo 
:o o> mostr:. deade que ests.mos despre\'cnidos! E' que 
~e • eleiyiio ptU!di.da. pclô z· l"-Í~ ao . -pu deu em r~
:;tàt.-do o po de ~us:~. · :1. um .pu tido ; se 11 meea 
desse ptl.rtiiio ~t~ copi.'l das :~.etas . á J:residen
cia · d:t pl'Qvlncia ; se ell& emfitn . proo:rchca .toa~: 
a s !ormsllaadc• lA!~~ , como diz o propric pare-. 
ar; se.os membr~ clcitos per ~ eleiç.iio concorrêriío 
:to ~io d~ CaxJas como r<:pn!Oelltantes. de nm par
tido qus W>h:l. plcitoa<lo "'cleic;iio;; et>•es t lcitcrcu e po· 
lit ieos. se o.p:«sentáriio :10 collegio, 11iio par:~.· ver o nobre 
deputaào chrl(l;incio IL ~leiçiio, p:.ra. c:antarem :1. Yictoria 
d a ma eleiçiío; ficando com os dip1omu n:t algihoir:~., . 
nõ.G as q\1-etcnclo :rpw.;enta~;.mas para. to= parte .na 
me.:na eleiçuo, c p~to pan. ''otaJ'.... · 

O CODtnrio rejeita onoai• si!nples bom seDSO. E' ;ab-. 
~u:rdo, e ab>l:l'CO tal, que nenhtun homc!m desprevcnich, 
élcsap~on!ldo, p<!SMdo :1$ cir~11mst11:1~ que se w u
merh-iio; póde emnprehonder '!11<> .aeon~. 

· E' "'""dade-~ue ocollcgio de CIIXio.s,~cn ~.,ele maio
r'" eivado do c•-pi.rito de par" .ido, capitu!l!lado -pelo no

. b:-~ Ceputaào,.ilissc istO na sua•act.a.; mas· a co:oamissão 
<leveria.· .ter h:>stante · tritelio ·para; niio · apt"eSentzr ·no 
•e<~.p=~omo ~a da nlllliãade da.gqeJl3 .-elcição o 
<;ue l!l:ll~te .. tín'b.!t <li to o pa:rtido,..queern· aceu~ado 
ce ter feito llo :letn falsa no Codó. . 
_ EEte=o Jru!ia·de cbeg:u-· a lllll rr.tlltado, e..-;pliea.n
coeste mCJ;mO resultado =-.,·~·de um a'o!lut 
do moral, e~ te meio . que ni>:> ·ll5Ca{>oll,. na .::.=cia ele 
outro qu:dqucr, ao partido g_-.le estai·a em .. n:ulloria. no. 

colle~io ·de. Cuias, foi accito pelo .-.ommiWo· ; n1as 
Jcwerí.:l. ~-lo1 Q que t.e.disc!ltia~ ;Era 'qual w ele}- · 
~<;es ert.' a ~.i]jtà ; j>Ott:mto, se ·hotr :e· dnr.s .eleiç<!es, 
comnse 'I ai prceurer·o ~1).}gll1nento d o partido vict.ori-e
so, mas"P'!se accu.sa: iie f&IM, .. pli%T.&e provat que <l 
outra.olCII~Ur"' fraudQ].ent& ! • · 

Maa,'l aqurme occom~ uma. <:~utra : nh$erva~-l~G: ~to 
fura a~Ollllda a deeisüo.do-co~g;o eleitoral .de Ca
xlns,.que ,elle decLnoou úaudn\ents.. :1- 'eleiç>õo presididn 
pelo 2·.-,juiz . . de pll.:! Mousil>b.o, entretanto que. :r. IAGS·· 
mu. C<nUmiasü.o. c!o:ola:ra. · qnc olla. nilo. ! llra fraudulcnf.G,. 
qu~ ~ llllicamente o vicio ~e ter :sido presiciiW. -po;Jo 
2· JWZ de p:u ! Nilo estã. aqu• . demonstrã.do o · espll'll.O 
pu.rw<lario que presidira ao que se escrevEr .a 112 acta --do 
eollcg\o eleitoral: ~ 

E r~onbocendo isto -a co!JUllio;<lio; · <:OIIlO • niio podia 
deixar .J.e ·recon.bet:er. ~ bem ·cstndasse os dooumentos, 
deveria ella repr:oduix. esta -mesma .n.zão, quando n iio 
pod;,. estar ci\'llcls do ·~nesmo espiri.t-> exclmiviatt.! Para 
quo., ;>Ois, repetir nm~ Tl!7.~o q11e .n~. prqcede,- porqne 
6 o sophisma . id•m per it!rm, provar com·aqnillo <le 
q_ue se <l.u"ict.. t ~ · 

Mas este ddeito de ~rgnmen.ta.yão, q_ue coMtitne um 
vcrciadeiro .sophism:., :iínpedio qne ·a.·comTIÚS!ilo ·em:cr
gasse <ll<a.getaÇiio -na qnslificaçlio de :fr:mdu\Mita. em 
umn. eleiçoo que: ella recccilece ' qúe· re:ürnente·.e,.jstio.- e 
(Iom t odas t.s ~ürmaliàaàf!.s. '! 

Agora pasurei i. detn<>ntt.t'ar~cot:n os -d ocumentos p:rc
S<!ntes 'cotllD•issii.o, e CQm os que tive a h onre. de·oll'e
recer -á consiclerayão di. casa, doclUilentos que a oom· 
nU.-;,; ::lo não :~p=au dii\•Jdamcnte; e os qtu1cs·eonvencem · 
que " .eleição verdadeiTa é · a ').ué.· foi rresidida•: -pelo 
2- juiz de p:~:t, ·e ·alle s--· fa1sarcliuld.e&tina:; -posterínr ao 
dia marcada pela. "lei, foi a p=idids pelo·l' julz de paz. 

< O priUtCtro documonto apresontado.,_ ·c:ontinúz ll 
cmnmis!>ilo , foi t.-ci>a representao;tio, n•sigua<h por· sete 
cidadil.os1 a r!!UÍildo ·de dMdestina a e!eiçã.) .- prasidida· 
polo l ' jui.% %4 p:tZ ·E .. -ert.on ' mas n.ttenclc.,do .. so -uão só 
que e~tes· ~etc! :cida.diio$. cstií.o no numero dos ,eleitore.~ 
uOJDe:ulos em virtUde da eleíç!io do 2'-julz ·do · pn~ Mau~ 
siobo, que .elles se intereosüo -et11 fazer prewlecn;:eome>· · 
tarnbelll oue á ··sua .. IISIIeveraçiio l!e appõo a do coUcgio 
eleitoral no exercido d e um cli'n:ito oonferido· pala ·lei, · 
'!Uillldo declarou ~:Uida a ,·elcição do 1• juiz En·ertcw, ·e 
admittio ·a "ota-r eleiton.s nOmeaaos por &la, a.o "~ 
qne r econheceu ·frandnlen~ ·n do 2' jui.% de ~az-Mou
sinh c:; é paW!te" a ineffi.eacia deu:~- ~taçilo par:t 
infirmcar aqne!la eleiçiío; • 

Ninpem ·QU>da pl-atcnden, nem protonde, qll6 s sim
ples llllegaçiLO .dos lt>te~s:ulos c'lll&t itui.aso prtmt·vnra 
nnnu1lar-se uma eleição em que to~rllo parte-;- tmu,. 
s~ndo et;ta· otllegt!.Çfu> :~Co:np!Ulbadv. do do<:11t11ento• con .. 
cluclonte&,· e ~os '!no.e• ella •e "iio pódc s cpornl.'·no e:s:n~e· 
a que impa::ct~umente.se ·proccder, li ela.l'O quo ·~cunn· 
Dlla li. evi<len~ia do f~cto quo •o procura demonstrar. · 

A comruhslto,- poré~t~.· = procurar no exaVIO eom
binlldo diL Gllog"Çiio e QOS document:JS quo ti Ú\Atruem, 
toma um ·por ·= separadamante, e assim procura in-
utilis:t.-los! · . 

Quererá a eom-:nissão estllhe!C<!er- esse tJI'in•lpio, que 
l "" serem-lntc=sados nii.o deviiío ~eleitores ·legititnos 
elo Codó roclama:- .contr1!. a fra.i.tde .da· eleiçlto de .Ewcr
ton! , 

A eommissr.o p~~hmn.ria um principio qu~ ni\o póde 
~or nocito pela cam..r", potqneumo. rcpresent.po, :tpe~ 
:z.ar elo appar~éeT. assignada por interosaadoa, pM<: •cr 
peneit=onte·documentad3. Se a. com~iio · dis.e'5e 
que arepr.:sont~ em t...,·circmnsto.ndasin!pm ·du~ 
Yi<W;, :ld:nitto; mas rejeita~ la. s6 pelo simples ·boto ?-• 
S<!f as><igunda por pe~!!Oase>nteress~du. é n egcr··o. di· 
:reito de peti'(<io. que t<:m todos: os cld:u!ios, .prillcip::l
mente aqucll<!S oue sito lesados-no cxercíeto de seu~ 
direito& .. l>OÜticos.:~DeSde .que ~e adD:ü~ esta prin~ipio , 
!l qna licn ·red.nz:iào ·o dirnito ao~ que :!urcm·lesodoo! 

Tambcm: ·c;nbcmotõ.que .M .esercicio:.ro& cl~to.. }>0-
litioos. quasi sem~ s6. :reclamúo D.qnelles q!le liio 1e
sadt>S ; para !uê.·lo .n;;o se sooco..-rem .a cundore& on 
tutores. Como poi$ admil:ll-,.._. a · c:ommilsill) de que 
:o•scm os proprios interessados os que :recla!I1.85sem! 
J':nttetG.llto ào mestM tmnpo'ftlCilnhece· que essa · repra-. 
sent~ÇiiQ ~tá· nllllwcada pelrr \'O:O do wlleglo elcitoral 



c â"nara dos oepLtados- tm rr-esso em 19101/2015 12:01- Página 6 de 12 

' SF.JSS.iO' EM ·.'20-':})"'f:'·'JULH(} DE" 1860. -~31 

· de<Cms!,campost<i de ~oas . Ültere&U<i!ltl . D<-u>a- : 
· neira'1JI'e-a~taç5oo!paTci:U; Dlas·n.iio ilsdcci>.ces 

. do callcgio e!Citoral .de-"Cu:iu, 'talVt:,.pol'que·.s.eTom-
póz 'dOs· amigos ® nobre~atado. 

.. O.Sa •. C.urolllo r.:r~sDES:-·Bs.vill :n'aquelle ~lle~i~ 
rint&liberaes que .de>iâo'fu!Ca.lis:tr (r!'roccssó' àn 'elciç1,. 

. . O·Sa. Fa~mo ·l>e A'-'!EJDA: ·- E:m a .maioria quem 
dita"l'a ;L lei; ~- ae~'dess~ · i:uUCgio --~rimem·apcnas 
o· voto 'lia ·.maioria.. . • . 

·Se a. rep!e-!entaçiio naib-proTll·· por · "E<."'r iwignt:il" JlOr 
· pessca3iD:trcssadas·;~con::to~egateste ~mo principio, 

dize><!o que o eoUcgto clcitor:~l ·prova muito :~pcz:rr do 
OO)!lposto em-sn:t qu:tsi wt:ilid:uie do pesooo.• do outro 
prido, e portanto· tombem illt<:::esso.da,;~ · 

O Sa.· ·C.t>DJDll M~~c&s :..,. :Se o·íD.Cto não i os!c cxac
to uão concordariiío ou dnriuo um docmr.cnto contra 
qua.lqncr ;rocedimcnto iirc:gular ou criminoso. 
· · O· Sa. Fn ... '<co us A L;.E,DA:-A eleição \'~sidid.. pelo 
pl'imeiro jUiz de paz, n quem·~c tizel'iiO terrlvOis ·i:nputu-
Çile3.... . 

O ·Sa. C•snrno ME~DI~' : -'·Pelo delegado ·suppl~nte 
. inill\igo .!c=.~d2,düo- ~ · despeitado pol'."tcr: perdido a. 
. ~.eleiçii<J. . 

o·sl\. , FM~C9 DI> AtniPA: - .Eu. ~'Xplicnl'lli lo~o 
quem é o.de1egooo de, policia • .E' .. um dos .:Sa.qUMCmâs 
meis.importilntes q11e. niio ·pôde. concordar. com ,esses 
;~busos. 

. . 0 SP. •. ÇA.~D;oo Me!<J>ES : - Nlo foi ellc; !oi o dele
. t;&Q.o supp\el>.te. F aça.· a. distineç;!o entre o d~leg'ado e o 
~upplente· em e::<ereicio. 

O Sll. F11~"co DE AL:v~ll>A :-;Eu · domonstra.rci tudo, 
e 'chlll!la.rei· em-meu au:wio o·proprio de~do que <leu 

. tJ%11·doeumento· por onde oe ·provilo os nbuaoli ® . que 
k<lho fallado. . · 

·o -S-.; C.t.'mmD l'úDnlES: - Era intc~ssado -eomo o 
. outro. · 

O "Sa . FaM~Co 1>:r;' Ãl.l!EIJ>A: - ·V. Ex. Diio mostra · 
uÍn teto deote cidwl.ao·por onde s& eonbeç:t· a &ao par
·clalid&do u. ' favor dos libcra.eJ. · Mas ·deixO isto piU':\ 
dinnte. 

O quo ó oxaoto, Sr. presicknte, ' qne a conunissüo, 
::o mosmo tmupo que . rejei~ a ropres<lntaç:io .por ser 
&pte>entlldll ' !1"r. pess<>M mt8rosoadi1S, <bí. lorça. á. .:u:m 

:d<>c:oU.gioeleitwal.do. Caxias, oompoato em.ell'> mnio
rla de· pc1800U t&"IJlbCm intcrll.!sad&S,llll. lUllli.ficaço:o d.1 
olc~çiio do ~· .jxü:z. de pnz. ' . 

~ O Sa. C4:•mtDo Mllt<IID:-'- E :únguempro~s~oncon• 
trn ia.o. 

O.Sa. FUftcO ~>; .Al.inll>Ã :-- A l'IX!sa:cra.·compost:l 
da .eleitore&do pattl® do Dobro dcpata.d.o,. !:ui~ ~órc.ootc 
o quo lho eonVl:!ha. . · 
. 0 : que quero obacm·a:r é qua a oleie,iio dO . .collegio de 
Cuiu lli'lo.póde por si sú!llcnto demo~= a !alãidadc 
da.l'Ot'-toçiio; po~uc,ll'l reiQit&!UQ~.at<:p=t.açi\Q 
?"r oer Msignadu. ~r •ntcres•adoa, ts.mbem -;~iio !O l!Odc 
JllVocar,o .teotolllun!Lo dos eleitores do que ·ae· com{JQ~ 

. : esse collegio, porque criio intcrcl!llados. 
· O.SJI. TIÍIJI!lll" J v;:uoa: - Para proeedel'·eswugu

xnento· · er& p=iso que-V. Ex. · pn>V&se que todo -esse 
. collegio · era composto de 11ll1igos do nobre-deputado. 

O S11; FLL~co. D& ·.At:~tEtDA: ..,.. O. collegio Cl'a cem
posto. em sna .maiona, d~» . a!'l~os do ~obr~ de~ntndo; 
e a mesa·~rn toda delles. V •.. Ex.; ugnn<io. ~·o, .pa
l'CC'J qne :únda dmida do qne'süo capazes esses poli- · 
ticoHm Cuias, do que se pratica,' alli· em <:lelções. 
;: o: :St~. ·.VnuATo: -N~apoiado; .' V. E:::; íif.i:cndo 

isto, me obrigará " entrsr em qnest5cs od.l06&!1; No 
. Maranhiio safa:. o. que_.em .. OIItr&l>:·l'utes ê!Uual c:o :. 
.. elciç<ies. · · · 

· Q- Sa.-F~ !>E .AJ,x:EUU.i -Pód.e discutir: qu1111do 
G.uà.er· l)ciz.anao de t?atte este incidente, !IOW,injus
tl.~ m&lllfe&ta e gmode, .ÍlljU6ti~ .qlll! t:l:linJparecc mais 
evioientcln&lte do .e:ume a. ·que a CO<Ilmissiio po:ocedêra 

· nos docomentos.j antOOI i mesma ~çii.o. · 
·'Diz i:lla : . c· À. mtaii&'·H~ 1e apol.a- era IUil& 

ju~Wic~ em <JuO dcplUCil'":ao oito oidlldeloa l' mu :além 

dess:r.· j~t~ção-. .ter .Yalórj~idloo, 1'0~" i~: q~e 
não ior-.10 ettBibs ,... partes prej:nfu:ada.s,- ·os· membro• 
da·=•-paroc:hial-presidichl'tlC t~ juiz•iie ~E."'l!r . . 

( ·."t.QU',"'!l.eet= que·~ depói~. ' 1iC'ISeS 'Oito-i:ndhi-
1 · "'àuos·:e··QPPQem · nãobll· x•·auth~:.oiâade. do!õ. a~t.O. d!l. 

I' . ele!çüo C.Ontest:Jd~," eo:oo o Stlpra.dit_o ~to ~o co&gio · 
• ·c.elaitoral,·'que·.:fol deUt>er.ado.setn •dinrgenCJ~ .e tam-

1 . ·.bem o i~to ele. llaverem- comparecido os.elelto::e.; no-
'1 · moados·e ptes~ seus V()t-'is. > · 

Sr. presidcot c, ha.· muito tempo que <oti o.dvogado ; 
I ":_las <~.mda nio oabia qu.c p~ z=a jU.!_ti6~çiio"" dc~i:>. 

Clt a.l' a. pm-te eoutrn,.a. E' . ~m ·prmcrp>o que vtn> 
•
1 

. aprendeu com a. eommissiio ; l"'l'tl'lle sempre tenho •isto 
praticxr, c .cu tenho praticado cou..-a difierente; " " 
justi6cayücs fazem· se por iums, ~em jám:tis citar-se ~ 
nar~ C011trari.9.. . 

j 
I 

-o Sa. c ..... mao llfAI>>::&Utu. , _ .t\li-'s «:ria .uma. de
. manda renhida. 

\ . 
I 

. 0 ·Su !!'JUNCO Dt: ÁUIEJDA :-De ·outra IOl'te t<!ri:l. 
niio umn·justificaçlio; •mas um pl~ito;q'llc t c:ia de se" 
SU3teut:tdo de· 1'r..de a i> .. <t<:,· ·A. ju!tificitçii.o oi:dlo.zrio.
men!e é" J'l'in-eipio do· pro'l_a, qut:· se ·j'llilta a .UIU pro- · 
<!~~ro, c tiça snjcit4 ·,;; llicu~Uo como qu.alquel: outro 

· .docwn<mto. . · 

O Sll. TErXEinA Jmnoa :-0 )l{)bte ·. deput'ldo j:í: 
· apresento<~ opini~o contnm:ü es~ nos .Anna .. ; "!U.:llldG 

se tratou. dnlo: cleiçôei de · Itopiourü •. Até censurou qu~ 
·. fos>e.ro iutettogRd:lli :ta testemnnhas-no -dia da cita'j'iio, 

qoena que o· foOS(lii). depois. E.stá. em l~tnt redonda. 

; O ,Sn_. F•A.'<co. D<: .1\.J.:t~ErDA ,.":_·o nobre-·-<leputado 
está ·confundido. O qne dissa ÍQÍ que umQ-juotlticaçüo 
por si só niio · pó~ .tirsu: direito&, c .portanto: :mnulla.r 
· nm,.·.elciçii.G·.qualqucr~ ma~ U:io dis~·'lU!! e!a. irregu-
1...-, que n üo tluh& ulor jurídico Blgum' s6 .porque. a. 

.. parte ·contr..ria pill havi::. si<lo :c: itaàa • . A ~justiiiCilç:io 

. M conrutue prov;a .plena, :tnllSé.prindpio.de• .. prova, 
.. que. se .to:-na. plena .cambinada·:-co:n . .ouU':lS cir=· 

s'tAnci:L! .ou . documentos. 
· O Sa. Thn:r::uu. J n ro& • - ·Lemhre-re-clo ·qlll! dis5e 
. . a respeito das elciçijcs de.. ~tapicur.:;. • . . 
• 0 Sn. F&.utco ·:o~: ·.Aun:ln..:!·- :V. E:-... m~ lembrará. . 
depois. Agora ~uparoo-uo• com as do Cod6. 

O :ia. ·1'a i'%El&.\ Jc:o~toll: - Entüo· o·nobm deputado 
tem duatr opiniões ácoren do ml:!mo objl-ctot O• prin
cípios silo nb!K!lutoa. 

O Sn. FlU.né:o "DE' At:IIEtD.~: ....:. V'. Ex~ ill'I'OC!I m3! ~ 
nünha opiniilo, ·que ·~!:= foi -com podiB· sei igual i!. d~ 
V. Ex. 110 p~cor <)~ ae disart.o. · Jiliio dim uom J:>Odiil 
cfuer . quc.uma ja..~çiio en.: irl'ogulnr c niio tinh:~.. 
.v~r ~uridico,. ánlcamcntoporquo • pari.O.contfll.!'ia:!lúo 

. !<.r a Citada. para .a clla u~ti.r. 

O Sn. C.unu:oo ~lt:!U>Jts d' · u:~~ apa:te. 

O S11. FLUico DC A~IIWD-': - .E o. si!id& agora '(lrin
cipio & ·tr.1tar dos doclmlelltoa. l!aa fl. ~ommiasilo 110 

miWDo . tomJlO. qlld roj&itoa eu~ · i ustü'.~. .II.COitou 
Ulrul ·declaração. gllltuitA do :algQnS Individues, com 
p:omoss~. do juruom d~is, se fósa& P.teci!o, p~~n~pro· 
""r um o!Uro fi\Cto. Po.., se uma justillc119iio !o:ta .com 

· .todJu .. u . fon=lld&des, pcamte.tana".autéridado. com 
. . jnram~,.zmda prova, pmquniio fl!ra;citada ~t.partc 
· ... comtarta, ,_o que j>ó<;e··"Jlro~ar. uma ~ltnples.:dBC!.ataç~o 
:·aasiglulda po~ mCJ.a.:dll%ia:de illdividnos,: com Fcmess:t 
aper~a.s.de:juratlllll; .se' precil.o.iosse! · 

:o Sa. (,':L"'n>DOMEJa>&.S: _;Isto é $Obre outro f:~.eto, o 
.da cxistencia de um. eleitor na ' illa.. O que .V. Ex.. ni1o 

. ·pó~ ·contestar· é· a· declRraçiio do escrivão· Pinheiro, 
·. ·partidario' dessa elciçlio, c·mesrno.eleitot, .de .que no •eu 
· cartorio n iio se fez ~te. ja..ti.!i~, 

. · O· S&:·Fu:~co:'lir; .A:t.nm..._:....:niz:·que iliio ikou tra.<
. lado.no setr relamria, :mu JJiio·qo.~ essai'llr.ti.6,ca.;ioni.o 

se .tivesse ·fâto.-· 'Esm .jn~iio'·pmm· nad" provo., 
'- ·dizem .oo.honrados :membros d& COlDIDÍ!k'!i ·i""'l.Ue, 

·-J>aroto V>O·fo~ :fcil#~tl: UllUI:&'IStericlaàe e~·meio 
de jura.mentO, ~··uno fQ-ra 'citada ·a•parte:COIII

.inri:l; eu:rtt.ulto~·wprova ' um& ..U..plca: declara
ção ck meia. du:ia do .pessoas; .e~pena.s clODr ptomcs:zr. 

~ 
·~ 
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de jm-H!em no futuro ~ E' "-•!!lesma coJXUnÍlssüo que 
!lceits este documento e rejeita. aquelle ! ! 

Pois c1esde ctue rejeita uma j astilie!l~õi.o com todas as 
!ormali®des da lei, havia motivo pua :.ceitar uma 
mern declaraçiio sem j urameut.o e outras !ormalid.o.des 
da lei! 

O s ... Cunroo ME:<nes:-Se a justif\eaçiio é simples
mente documento, ou manifostal'iio de indlviduos, a 
decla.rs.9üo importo. a wesmo. ronfo; e para o caso apro
veita. 

o s~. F a•:-. co DJ: ALliETl> .. : - Eu lerei o parocet 
da illust:e commis~ão, e ch:uno a attenç:to .la casa rara 
este oo:1to. Diz a. commis<ão: " 1\f:ls pt"C-<<'indindo co 
<:!<posto e ds. !luthenticicbde das o.ctiiS, que uilo póde 
ser in5rmw1A por tn.es t'espo~..as> e~ste um documento 
que t'on~i&te em \lmattcsta.ilo finna.do por onze cid~ãos, 
em que dechrão quG estüo prompto• o. jurar no !.ivro 
dos Sant-o• Erangelbos'qne sahir5o juntos da iazooda 
de S. R~ywWldo, pertence:1te a Raymuodo Audio Sa.la
zar , com o qual' vier-:io paro. a villa do Cod6 no dia 
1" de Novembro de 1856 pnra as eleições, etc. > 
· Já. se vê que apresenta ·se r>= provnr que Sal= foi 

i villa com nm simples attes~ado. 
O Sn. TEtxtlll.\ Ju~1011. :-Bastava a licta do collegio, 

niio er:.. prociso t.::steounho.s. . . 
O s ... Fru.•oo l>E Àt.>I21!>A :-A. sc:to. do collegio : 

Como~ Se eu esÚ>u conteot.u.nJo a clciçlio e provwdo 
que e falsa, como é que o pobre deputo-do diz q_ue :1 

. aeta do collegio buta para p~vnr " xn~w:. cl~•çiio ~ 
O SA. TEIXEIJU JtrN.JO& :-V. Ex. está. invertando o 

que en digo, sem dnvih p.or •lChar-se b~_ldo de nziio. 
· O S&. Fr.A.~co !>E ÀLXETl>A : - Agradeço a fi~ 
E' bom q11e V. Ex. t.ome notas para depois rcsponcl.cr-
me, se qu.ize<r. · 

Con..<egui.n.temente a. illustre com:c.!ss~o rejeita nma 
justifica~ com toda! as formalidade! da lei, porque 
uíio tinha sido citada a parte interessado., e aceita 
logo dep-ois uma •lmfles declnl:~ç~o sem formalidade 
alg:una, c até sem jurnmento. 

O SR. TEIXEUIA J l"llloa : - Leia o per12ccr da rom
missão ; ahi niio se di essa. declaração como justifica. 
çüo. . 

()- S11., Fu~co DE At.:w:tm~ :-Ji o li e reli. Doi.-se 
e!! \ cleclaraçõ~ on attcst:ulo como um ,·er<Lldciro doc:>..
ment o. 

Or Sa. T~'""'u Jotoa : - p~,-a mais do diU:C.::: 
depoimento de to&tem.unhas, que nu }uatificaç~ · 
qu~ !Wl.a ,-irlo, c que de nada sabiüo. 

O Sa. FKuco i>& A~Eill-''-V. Esc. nüct leu osaa 
justificsçn", porque se n. ti~esse lido n~ aflirmariu isso. 
bs que najtl!!tificaçiío jnráriio ;;ohre o livro dos Snntos 
E\-angel!los, llfiirmii.o todos que a 1: icn. eleiçüo a que 
se proccd.en no Codó foi a presidida ,.,.,r Mousillbo. E 
:lOte n camsrn q uc não jur i rii:o o6 liberaes. 

Ih pois contr::clicçU.O no proprio parecer c!.!l hcnrni!a 
commJswo. P.cl>oia de ter r~ieitado aquella j u~tifica
ç.-.o, niio podi11 lleeito.r C?mo dociUDc:nto \"alio&!) uma 
~eclar4Ção t<lo infor~ como eotâ. aquclln a qu~ me re
tiro. 

A mesma illjustlça que se m:mi!e~ta ela parte dacom
mil,s~o, a respei~o da illlltifu::>Çi'.o, miWÜCSta•!O na ma
lyre que fez dos outrós documentos, que -gro,·üo a ver
c] ade da cleiçiio presidida. p&o 2' juiz oe po.%, c a 
faWdade da. ou:ra., que se diz preúdids. pelo l'. 

Diz a honrad11. commissiio: • O documento n. l' é 
~ officio do 1• ju.U de pnz Ewcrtou ao 2", Motl!inbo, 
à:'~.:! do_ de 31 de Ontubro de 1856, passando-lhe :'- j u
risdlcçao por e..ta. do...--.,.t.e, e uma relaçiio dos ele.tores 
e snpplentes ji •~i$ados, da qual se vê que :res tiuda 
o nlio tbh"-o sido. Orn., o f:.ct.o de ha•cr o t• juiz de 
p_az Ewerton ps~sado . a j urisdicção a 31 de Outubro, 
pO% estar d~ente, não ó prova n~ssri& ele qna o !!$ti
vesse no dia 2 de Novembro, on de que . nesse dla n.<;o 
se tivesse •~oh-ic!.o a ir presidir :l me$&, e a prova d e 
qne O fez, consutinào ·em tUil &eto 4Uthe:>t.ico, não !e 
debilita com esse officio u :erior. • 

1\ote & cnmara.: ~ eleiç<ies no Cod6 süo oempre 
pleiteadas por um partido que wnce eonste.atem6:ltc, 

e por outro que é din'Ot.aclo e faz duplicatas, que ~ 
o tal partido que fez a eleiçio cla:ldeatl= '!ue a dig..,. 
cotn:cissü'O quer agora approvar. 
· Tinha·oe !cito a el.eiçüo de Setembro, veoceu o per-

t ido liberal. • 
O Sa. CANDtno Mr:~m~: -Ena · eleição foi feita 

de accilrdo entre os dous r.artidos. 

0 Sa. FilA~ CO DE ALYZID~: - Procedcn-se á. eleição 
de elútores, 1·enccu t=bem o mesmo partido ; e ahi 
csti o outro partido a fnzer acta.s Es.lsa.s de UIIUl eleição 
imaginaria, que é 3 que est.:l. pend~te do. deci~iio dest.'\ 
CM:IBnL. P~ocedeu-sc i cleiç~o de •ens.dor, que jl esU 
:tppro,·ada, e o IX~e smo partido .. crrotado a <:<>ntinusr 
nos seus costumados =cios:' E' semp"' o partido que· 
:>!li está em uu11oria, corno de 1 para 9, que ~ent:~. 
llcto.s !a!>a., eleições clruldesti.no.a, duplicatas, etc. 

O SR. C.o,:<Dtno 1\!>:NDEs :'-Nii<' np.oin.:!o. 

O Sa. F " A" CO DE Au~IDA :-E' cstn a \·erdade. Pe
~o·lhe <J.Ile nil~ me in terrompa agora. 

O Sa. c .. ,. .. ,,o 1lt!!'inu!-Pcnsei que g<>stava de 
o.pnrtos; como nüo é assim, nlo continuarei a. dá·l~-

0 Sa. F a .. sco DE At.!IIEI D>. :-Gosto, mii.S de 1llll ou 
outro ; niio gosÚ> porém qne me cortem as proposições. 

O SR.. 5 EIII\A C nxEtao : - E~ verd!Ule n~o e:&.i.stio 
n eleição E werton no Cocl6. Os eleitores reanltantcs da 
eleição p~esidida por Mousi.nbo forlio 30 colleglo de 
Ca:.<:ill5, e nüo apresent:l.rão tambem os sem diploma.~ • 

O Sa. F!IANCO l>t: ALl<EID>. (Pora o Sr. Candido .Mm 
dts): - V . Ex. accit:l o que :t.eaba. de dizer o nobre d e .. 
pnt11do que foi juiz naqucll:L comarca ! 

o Sa . c .. ,.DJDO MJ:ND&S; - Aceito na parte em que 
,)ec)ara que nao ll.p"Mscntiriio di[llOm&s OS eleitous que 
Y. Ex. julga que ~i\o lcg3es-

O S R. F ..... ,.co DI! AL>IEID.~: - Est i. elnro, ae.üta 
sómcnte na l'o.rtc que ll1e bz co11ta: R<!j•ita n o. que 
lhe <lco11tro.nn! Que justiça! (Rt~acl<u.) 

O Sa. C Al<DJIIO ME..~DES: - Porque niío considero o 
Sr. deputado pelo Amnzonss imparcial e dcWitcrl!tsado 
nn qnestiio. 

O ~n. FaA!'CO J>l! A~t:JDA. .-Esse mesmo partido 
que trinmpha sempre alli p<>r estar 8ID grande maioria., 
venceu na eleiç~o de 6Cilador. Tom sido este o proce
dimecto const11nte do partido do nobre d~['Utado. An
pcllo pnra o j ul2o do nobro deputado que ha pouêo 
deu-me um apnr\0, di%endo que nü.o e:ustio a eleição 
que se diz presidida por E~·ert.on. 

o S!l. SE1l&4 c .. I\.DEII.O dá. um llportc. 

O Sn. Fu.-cco DZ AL:wt:JD~: - A eamara ouvio que o 
nobre deputado declarou quo a eleição d~ Ewerton n:>o 
c:tiatio. 

Ell nppelltu'l!l ~ind11 l'am o digno Sr. ministro <le~ 
justiça, quo coti1·cr~~o 110 Me~rlr.lhii.o c•>mo preaidoc~ ; 
~JlfC!lnrei pnra o digno dcputndo pcl:t Bahi1:. que !o' 
a!h chofo dO policia. 

0.. nob"'• deputado•, que uiio siio dnque!l& provincia, 
que Dill usistlrilo cl olciÇ110 a viriio a fc;rça olos partidO!', 
PodemU..formar i ca.."'l8.f& se é poss.ivel que Os nmi~• do 
uobre depntado possüo runa unic• vez. v~cet no t:od6, 
:ulÜ.O ser COJI'I 1\CtiiS íalsns c dnplicat3S. A rrcporçiio 
eutre os doi!s partidos é de nove pnr:~ um; ainJa as 
mcsmll.s pesaoas n!ll.ls infl~W>tos dQ partido CODSorvador 
abaudonãrD.o o pnrticio do nobre clePotado para nuo se· 
rem complicei u:;. duplicada de E weton. 

O Sa. C A!fi>IDO li!E!fi>Es :- Está. enganado .• •• 
O 5!<. FI!.AI<co nE Al.s&~DA :-Como o Sr.major BnUI-

d.ão •••.• 
O Sa. CA.-mTl>O M~:.~nE~:-Está. enganndo; lerei wn 

documente do Sr. Brandão para mostmr que elle hoje 
nií.o parece est.u de 11-CCvrJ.o com os w:nigo. d'l uobre de
putado. 

(Por t&tll ~illo continuiJo 01 C1fi/U"Itl tnrrt m~ Sr. 
dtpwado e o orador, cipartu qcu nílo p!UkmO$ tomc:r.) 

O Sft. Fcut<eo ll't AlJIEJDA.:-:r.fais í_Ml~ tem a opi
nilia do :Sr. Br!llldúo, que a~illllte lém. O partido d o 
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nobre dcpu tad.o, repito, n!io pódo "•n•er :>O Cod6 reniio 
com actas falsas, e quandó o nobYe deputado tenba de 
snstmtar o que cllz em ;eus apartes, eu lhe 1'"1"' que 
venba. com d.OCtJ.montos , JlO"''lle de tudo qlllWt.o , ·ou 
~endo 1'011 opreoentando do<:WilOlltos. 

O dt-cU.mento n. l é s. pur~ de doente do 1· jnit de 
pu no dln 31 de Outabro, e a ele!Çüo tiilba. ele ser feita 
no dia 2 de Novcmbto, um •6 din de intervallo • .A cou:
n:lli;silo decln"ll que, apezar de dar pal'tí: de doente no dia 
~1' podia. estar oom 1!6 d.ia 2. Se honveose !6-nte este 
docuro~to, se nilo pos..<nissemos ainda outros, •e pod&ria 
ficar ~m ànvid.a. & este resreito; tnii.S hu outros docu
mentos que poneo "pouco irei mostrnndo, acompo.nhllll
do o p~ demuit<~~ toeosoas que derüo pme de doente 
ao julz de pnz Mousinlio l:lO proprió din 2 de Novembro, 
p•lo que, se "'"" igreja bouves•e dn~ eleições, por certo 
nüo a clari~o ao 2" JUÍZ de 1111%, 6 !Ím so 1". 

T emos o documento n. 2, p3r3 o qual ch:~.mo :t atten
ç:;o da cam:~ra. E' UI!l offic:o do escrivão de paz, J osé 
Francisca àe Souza, dirigido em 2 de Novembr~ ~o 
2' jui% de paz ?!fourlnho. Or.t, 1enbo=, é t!io grande 
a vill.'l. do Codó, que nl!o se saiba em UlD clia de elei-
9Ões qu nl ~ o j niz de pu. qae se acha na igrej "? Se 
houvessem duiUI c1eiç\ies, 5e a:Db03 O!·juize! (!~ pu CS· 
tiv.,ssem presidindo a essa.s eleições; esse escrivão viria 
da\' pa.rtc do doente no proprio dia 2 de Novembro ao 
2• jui~ de pu e .niio 110 1 '? 

Ux Sa. D~:PIJTAllo :- Imelizmm:.tc emclia ele elciçües 
niio •• S.:lbc o quere passa D:l. igreja; "'be-se nas casas, 
elll outr:.s partes. 

0 Sll. }o I!..\,. CO DE ÂLIEIDA : - 0 C850 e qu e este 
segundo doc:ument.:> cornbinndo com a parte de doente 
d:ub pelo primeiro juiz de pnz. demonstra que real
mente tendo este dido essa. pal'te, no dia 2 nüo fôra 
prc•ídir á eleição, porque do contcario o cscr i\'üo no 
proprio dia. 2 ruic. havia de dar a p!U"te de doente ao 
2' jui1. de p~, Gstando o l ' presidindo n eleição. Mas 
niio é só isto. ' 

A r o1.!lo que d.l. a digna commissiio é tal que eu n ão 
pouo qu:ili!icnr senüo lendo-a. 

Notem o' l:lobres depu.tados quo a .!'arte de doente do 
.1• juiz de paz n !ío p:ovn nn.da nn opimüo da. CO!Ilmi.são, 
porqu" eUc A de!! no dia 31, ~ desde esse dia até o <la 
~~içilo podia fiear bom e presidir i eleiyúo. C Pserivlío, 
porém , do juiz do paz dá {'arte. de doente nó d in 2, c 
remet:-.e e~ta pa.rte ao 2' i= de paz. Mas a isto o que 
responde a. eornmissi\o? l,!uc es•e officio não prova que 
t~IWnento ni"IO eom~esse UC!õae dia. o proprlo oscri
vüo de pu que 110 meomo dia. havi!l dado parte do 
doente ! Porque~ Porque os! e mesmo cscriviio foi quem 
func.cíonou com o primeiro juiz ,;e pa.z ! 

Affinrut 4 eommissão-qna não é c~id<!ll ta quo cate 
doetunento prove que rcnlmcnte nilo compucccs!<: o 
escrivüo ne••e meomo clia, dceda que Joube•so quo ·o 
Jlrimoiro juiz do pn:. Eworton, que lllltCs hr\Via passado 
n jurlsdicçiio, se-p~•ta'a A ir presidir 11. mesa, o exi::;io 
a rue pre&enea para b\-rnr A actn. D~ modo que o eom
missiio confcss11. que é muito po~siv~l, contra n l~itura 
<le um documento destes, dar o esc..oiviio parta do doc~tc, 
nlio l'Or<J.UO realmente o csthosao, ml\e porque pcna:~.v~> 
que o pr11neiro juiz de pnz nuo cotnva. na i~ja; mCJI, 
logo que soube qúe elle ae aprssentavll, niio hou,·c mllis 
doença, foi a••istil" i cleiçüo, e !J!vrc.r a. acta ! lato é 
posti\'el t E' aasim quo se quer mcrall•ar "- eloiÇiío, 
quand.o a cormuis.üo e a. primeira a in'/11lidsr um docu
meuto deste•, documento aliá.s de muito for';&, vor pnr
tir de um homem da parcin.Jldsde do nobre deputado! 
Se esse e&CTiviio. de paz pette:teia ao partido do nobre 
deputado, como se o "1' jun: de J.>az presidisse n elciçüo 
~o mesmo tempo que o 2', o eeenv>;o hnvia. de dAr parte 
de doente ao 2" e Diio ao l' ! Entretanto a eomwisslio, com 
nm mntívc- rulmeme ell~oso, en:.endc que esse do
cumento lliiO pro..-a que o l' jt!Ü de páz não presidia a 
clcição ! Approv:. uma. elciçüo, feita no dia 2, cuja. s:cta 
est4 1\Ssignad:l pelo proprio escriv-lo, que decbra. :er 
catado doeute uosse mesmo dia! Daqui em djo.nte, 
qnaes os documentos que teriio ;alo~ em frente de uma 
theorls. desta& ! 

c Os d~to. os. 3 e 12 (lendo o pCITec.r) são do~~S 
oflieioa do presid~tc int.erillo da e&~DUa, dat.adqs de 
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1 de Setembro, que n&o rervem p:u-a o fim que tiverilo 
em ,15ta os slgll&tD.rios da. represe.ntaçiio. • 

Ao mesmo tempo que a commi.ssão ~& observaw 
aqulllo qile havia nos documentos em façor à ~~ 
que qna-ia. otl.!t.entar, llilo qaiz dar &tte!IÇiio bastante 
Jlanl. ver que a. data desses docmnentos n.üt> é verda
deiramente é!c 1 de Setembro, mas de l de Novem·· 
b ro, porqao eri!o offic!os em resposta ao pedido do 
juiz de pa~ de JiVTos para la.nlll'·.e as llctas <a ~eiç!ít>. 
Depois que o 1· juiz de pu h avia da.ào par.-: de àoéuto 
em 31 de Outubro, respondia a =o.r:t FrimeirdJDente, 
da.ndo ordem & secreur,,. para que m:md!lSse o li'I'To, e 
depois ~dia ao 2· juiz de pnz ').UC lhe -remcttia ~ 
livro. E' claro qne a data niio pod•a ser senão de 1 de 
Novembro ; apparece esse engllllO Jl<>r ~e escrever Set.em

. bro em vez de N ovembro. 
~R. C.un>tDO M;."'DES dj um aps.r..e. 
O Sa. lt'usco l>E AL,.~lnA. :-Os nobres deputados 

ncab:io de ouvir a o nobre deput:ulo que "-<te> documen
tos referem-se !i. cleiçüo de Setembro e uõo :l.s de No
>embro. Eu p:u;so a lê-lo• 1>:ua clis•ipar esta ill=iio. 

< Doowncnto n. 3. Acho-me de poosc do officio de 
V. S. de hoje d11tado, em q ue me i•<J.ull;ita o livro, 
nc qual . dc\"ell:l. •cr lançada.:; :u; :J.ct.M da. eleiçlio de 
clcit.ores desta fregu~ia, .. que 50 tem de rroceder 
amll.Ilhãa 2 do corrente etc .••• - Anton•o Leire dt .'l!•i· 
rcllos, presid'lllte interino da CQ!Ill\ra..-lllm. S~. An
toniO Lourenço Iilousiubo, 2• j ci% de paz, presidente 
da 111esn pa.rocb.ial. • 

é: Documento n.. .. O 2• juiz de pt~z, pretidente 
ds mesa p !ll"oehia l, officin-me nesta datn para eu lha 
mOlldar en~g:>r o livro em qU:e do~cm ser lonço.d:Ls 
!lS netns ci1> creiçüo do elcitotcl' de. til freguezi!l , a que 
oe tem· de proceder amanhiia 2 do corrcute, etc ... -An
tonio Ld te de lleirtlle•.-Sr. setre tario da camara mu
ni cipal. • 

E rijo de Setembro ? O livro p~ra ~ lançarem as a.c.tllll 
da. eleiç~o de eleitores foi rcguisitndo em Setembxo on 
em No-rembro~ Portanto, a data vordndeira é 1 de No
; embro ; porque s6 então podl~> o 2 ' juiz de pftz nl<iUÍ
$Ítar da cnma.ra o livro paro a elciç!to de cleitore.. 

Lo~o, qaal o :Uc:.nce do al>llrlo do nobre Jcpuhdo, 
d!zcnilo que o juiz. do paz I!Iou.sillho presídio :í el'i~io de 
Seumbro. 

O Sn.. C.>NiltDo M~NDD di= np:ute. 
O Sn. F n•:<co oz: AL•IIII>.\ : - ~ote que os o!llcioa 

dizem :- ps.ra a oloiçüo de clolco~s, a q_no nmonhiia. Z 
do corren~ ~o <levo rrncedcr. -Se<il\ no dia 2 d& Setem
bro que ac trr.t"rin do ologcr o• eleitores no Codó ! ... 

LOgo, n<bt" vo:clAdcirn ú l clcNo,·,mbro. Lego , o juiz 
do paz que pr<JI!iJlo era o eompotllntc. 
Qu~o pro~nr mnls q_uo a. com~•iio nem leu oa ao

cumOIIto• : rontentott -&o eom ver n clntll. que por ou• 
gllnll é do 1 da Setembro, o die~o : c Niío c~mprG• 
!lendo pnrll quo fim~ ]1111to11 semelbnnt<ls dOCIIm~!-0' ·• 

OJ dOC'umllDto• 1141rv= ptU'1l provar qnc o 2" JU\ Z da 
ru pre•!dio ! ole!çiíO , o quo ~· eJc ; torc~. residindo em 
~O<i6, dovii!o snb.:.lo, tanto que o~pr()oid~nto da. ca.marn 
~ cl!o so dirigiR, remcttendo o lh·ro para ao t~ctu. 

o Sa. CA.NniDO ~h!CPU : -Em serlll moriío fúrs da 
villa. 

O Sa. PII.~IDt:N~ : - L6mbro ao honrado depu tatlo 
quo j& p llMOil a. hora dcstina.àa pua li disci1Ssii.c desta 
ma teria. 

O Sa. Fuli"CO DE Atxe:»A. : -Agradeço a V. Ex. & 
a.dvertrncia, po-rque xne di oceasii\.o para fazer mna. de-

c~. de JÍrineipia:r o men dirotttso cn =niicst.ci a. 
V. Ex. c a ai~ âmig<>s que tinha defa.llar la.rgo..mentc 
~rca desta eleiçôío; e esta declaração fiz, porque eu e 
os mea~ ho~> amigos da opposiçiio esta.mos no pro
po>.ito de nlio preterir a discussão dos orçamento~. "Es
perei por muito tempo que ~~e :equercssc _nrsene:_a. p~ 
os lllesmos orçal;llentos; mas, com o a m:uona. ru.o qlllZ 
propô-la, :oõo ienho culpa, se houver de consnmir a. 
sessão co:n as conside-rações que 1ob.-e este asSUIIlpto :0~ 
et:~mpre apresentQ,r. Niio pos60, pois, cor'..ar o meu dis
curso. 

·O Sa. Pa~IDE!ITI:- Nem ca o e3ijo. Lemllrei apc-. 

30 
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nas ·aó nobre depntado ~tne ~ hon destinW p:u:a cst,. 
discnssiio estava «mcluich. 

O S.: Cacz Ml.(BADO: -Eu peço a., nobre deputado 
~ue faça bem ser,fu Gue niio houve ill\erlerencia of· 
!ícial. • . 

O S!l. F a.•:< co DE AL:~~~n>-'": - A que vem is•o! 

O Sa. Cat;z M.l::JUI>O: - E' par:1. ~ue ~e faça justiça, 
~mbclra tnrlia. 

O Sn.. F~·'-"co I>E AL:l!CIJ>A:-Sr. presidente, aleitur!l. 
destes primeiros documentos prova já. qne em Codó não 
ho.,ve eleiç-Jo prcsidid:J. Jlel;o 1' jui~ ~e p:~Z. Sul'p1~n~ 
~odo o m.undq 'lue era. :1. cle1~.ii? prtstdlàA pelo 2' )fiZ oc 
paz. Note-se que em C~ó runguem •gn?r~va qu': : r:: 
o l' j;:iz do paz o ccmpe--..ente para presldu- a clelçuo. 
Se :fu que o l' juiz de paz estA>·a Ill'- igrej :t ~>:ero;ondo 
esta func<;:W; entreta!lto todos to c!irig:iiio ao :?· juiz de 
r.z r 

O SR. c.,~l>lDO ~f-.~-nEs:- 'l'odos? S~o qn:t!ro ou s eis 
!!o;nes. 

O Sa. FnA.:<co DE AL>lElD-' : -Süo :m!l.i< :tlguns. 
O Sn. C.\l'll>lDO•ME:<DES:- :lerião doze~ 

O s ... FaAsco n& A 1.:!1EI!>-' : - Dirigi.iio-sc toa os a c 
2• juiz de pa-t, '[>O"lu• erB quatn pr~idia "eleição. 

O Sa. CA,;nu>o 1\f &:<nt:s:- Com~ ~e dirigiiio oe es
~:wiio doentes~ 

O Sh. FB.Asco I>E .AL,.Eit>A:- Por oíficios. 

O ~a. CA.,.Inna !\k'(DES • - O 1' juiz de pu t.ililia 
dt;i!o parte de ·doente em Outnbro, e ellcs não sabiõ.o 
q't!e esth·essem ~m e"arcicio. · 

0 Sõ<. FM~CO DE Al.lliElJ>,'< -E O escriVÜO cie p:u? 
O SJt. C-4~nmo - ME~DE.s.-N'ú.o <tueria compa.n~cr ~ 

Ut:lL elei~ presidid& por seu :mt:>go:::ista. .. 
O :in. Fl\.ll'(CG DE A.I.Mr.lll-' :- E· ist<1 o q;:e eu de

sejavn que V. E~. r~conheccs;;e. O nobre d~putado 
aco.b·a de recollheeer que v escn\'ão de paz, eul•· parte 
de doente é de 2 de ~ovembro, :l.iio esta•·,. doento; assim 
o .6ura por ni'w querer nssistir a uma elciçiio p""sídida 
pot· seu anta~oni<ta. .Logo_, :. cleÍ?ÜD era presidida por 
!11ct!siuho. ~e não esta\·a doente, se t inha. meio de 
s:\bcr a.uem -e~idi3. a eleição, se ere. do partido do 
nobre deputn<lo, •• licu parte no din da ele•Ç:W :~o 2' 
julz de p!l.Z, niW é claro que o l' jt:iz de po.z niio esta v~ 
_presidindo a c!e!çiio? A ~onfi>~~o do nob1'0 deputado •••• 

os ... c,, :<DIM·lli"ot:s: - E-.; c~tou mostrnnd.o qnc 
~e póde du parte de doente ~o esto.r doente. 

O Sn. FnA~<o l>E A•>~Em.:.; -E' ·.;m:> provn contrll 
" elei~ilQ Ewcrton. V. Ex. co=icss:~ qu6 o seu amigo 
11â0 t-s:.a.,·:~. docn!:e, ~ q\le dera. par~e de d.\Y"..nto .p~& niio 
:.s•istir :i. eleição !'•~ididn por ~~1: :.õ.vers:~.rio , l11go .... 

O Sn. CA:-iDmo ME!'IIJES C.:i. t:::l. :'.p~o. 
O Sn. FnA~co DE Atxt:tn.l. : -V. E~. nã<'> me deix:t 

~cabar a. nr~umenta.ç~o, c ~·? o'Jriga n repetir. 
o SJI. c~~l>IDO ~r.: .... I>I:S "~ ~;:.t:o ap:u:~. 
O SR. FM~co v& AL!II~lD., : - Sr. prc;idcnte, ctt 

neço ·a pro~cção àc Y. E,..: c :1obrc dcpu~n<lo não me 
ãei:ttt :~cnba.r a ar~o.rncnt~çúo q~c csrn::~.g!l :lS!l:l opinião. 

O Sn. PnESII>EHE : - At:e:~.c:'lo ! 

O Sa. Fur<co DE A:.,r:n•··. - O DObre dcput>.do 
.Q.CA.bon dt co~.Íe.S$:1.1' o~c o e~ cri <Crie de 'P~z , sou cQ rd~ .. 
gionario, dern purtc de Uoente mn 2 d.e Novrmbro sem o 
C$t:u', porque ntio ouc:i:1 .:.s~!stl: a uma eleição prcsi .. 
<ild3 por !eu ad ,·ert:~rio. 

O SR CANDJDG ~h::·mEs : - l!to n:lo pro~a. que 1\!ou
,;,bo presidisse a eleiçllo, e:nb.,-a até a m8l:lhâ:l desse 
~!\. ~ê -:lcha.ssc com 3 ,~ar:L 

O Sn.. F·aAsco D E .;.L:uE:n.l. : - .-\inda d~sta ~cz r.ãc 
~·:~de t õrat a couclusiio. 1 Ris~"·"-' ) 
• O escrivão <k pa;: sabi:> que a clei(:i!o era p=idida 
pelo 2" juiz de "~'' c não pelo l' ; jlOrquc •ct:do 
co·rellg:ionario de 1::-.;·crton, cllc der:t parte de dooute no 
2• juiz de p2z, c ~~o a,.., I. .. Logo, aquclle c ntio C."~ te 
lJTCS.idia ~ ele ~~~o~ E '!r.::.re~m:.t~ u.p?to~~-* C$1a im;'l.gi.· 
~n1i.a clc1ção F. , ... CT~e= ! 

o Sn. c ... ,J>U>D :r.r~NDES:-:!\iio apoi .. do. 

O SI\. Fu"co DE AL~IDA;-Se niio h a "-poi:!.do squi, 
não liA logica. Pen~~itta-roe 'lU~ continue. 

O Sn. CA>u>loo M~"DJ>S;-Se lhe tlou apartes é por
'iue o nobre deputado dl5se que gosta•·:. . de apw:lc>. 

O SR- Fu:<<o I>E AL,.~IDA:-N~o, nüo gosto dos wu.~ 
aparre.. (Ri•adJu,) 

Eis-aqui o quiuto documento :llsil!:llalio por um rr.en;
bro do partido com=a.dor que se )lão pre>tou a np11cln • 
nh:u- a f:J.lsiiieaçüo de. eleiçiio, apezar de ser amigo do 
nobre deputado. · 

< Tendo chegado neste momento, e Iliio podendo <-orn
parcccr, por inoomtnodtldoJ nn igTeja matriz~ c-omo 
eleltnr, para assistir :i fonno ção à R mesá paroch ía;. 
assim o comnatlllico :1 'r. S., pa.rs. qu.o fo.ça chcgur :J.ú 
conhecitncnto d.s. ~D.~ afim de ~er rele,•ad.:l. a. mmba 
fa\t:t. Deos guarde a V. S. Codó, 2 de Novembro de 
1856. -l!hri. Sr. :>!feres Antonio L~urenço ilfon•inho. 
~· juiz de paz, pres!dcn'te da tncs~-- Jfanocl Lourrnt;u 
DranJM. > • 

No proprio dia 2 do Novembro participava o Sr Br.m
cião ao 2· juiz de paz Mousinho quo n ão podia compa
recer ; é ma.is um que velo unir-~e aos outros que n!to 
viriio o 1' juiz de paz, e q uo declara que l>Iouainlw 
presidia n mc>ll p8.Toehial. N"-o ~JIO"•ivel •upporctueo 
Sr. Brondiio fosso dnr pnrtc de doente o.o 2' juiz de 
paz, e núo no l ' , se O\tC 1" csthe;se l'W!llc.nt~ prealdindo 
:1 cleiç~o. 

O documente n. 7 é uma p:uticipaçüo de Jooo Timo· 
tb()t) da Trindade, e m~s o documento n. 9, a participa· 
ç5o do <Upplcnte Antonio Germtln<) dos I«lis. dirigidas 
ao me>mo 2· juiz de paz, ue (ine niio pooiiiio comparec:e•· 
oí formação da mes::t. 

Temos a l'articipw,üo do Sr. :&ranclõ:o, t&mos o. ntlto • 
~id:J.de dc;te cido.dão,quc n ão póde ser post& em duvida 
pelo nobre deputado, pois pertence ao partido conser· 
''ador. · . 

Esta mesma accusaç;<o, de q ue era falsa a elciçiio 
pr""idi<b por Ewerton, se fez ll!l. capit.al do Maranhio 
pela imprensa, c ningucm ..niseapresentou Íillpu gnanà.o 
este juizo. 

O s ... CA:NI>JJ>o ME~I>ES :-Por que elciÇiio era o Sr. 
tcnente- oor<>ncl Manoel Lourc:Dço Brandiio eleitor ? 

O Sn. FrtANco DE ÂL,..,tnA:-0 que iJUporta·i•to ao 
cuo1 Não é allindo politico do nobre deputado? 

O Sn. CA>'DIDO M~KDES :-Núo lhe connm f.a:zer a" a 
decl3raç:io! 

O Sn. FaA~co 1>& A.I.x&I!>A. : - Om, pelo au:.or à.~ 
Dco,;! Pela clci~iio n que presidia o 2· juiz de pu. O 
qu~ qu~r di~et isto~ ' '"· Ex. quer t:XJr <:m Juvidn a a.u.to
rid:J.dc d<> Sr. Brandão, que é alliado politico d.o nobre 
deputado só porqnc sahio eleitor~ Se o Sr. Bt:lllldão 
ro••c SUSpeito pllrn aJ~eno, llUilC~ OCl'Í!l p>lra 0 IlObre 
il<put.-ul.o, de quem é allia.do. O proprio nobrG dcpntalio 
tem uocum~ntos quo provúo q1:c es.e cidad:W n:.io nos é 
aOecto, C nté tero rcprcscntaào COntra os ~cus ad"Cl'S'l· 
rios. O seu jui7.o, pols, pro\·a plenamente contra a ima. 
ginnria ciciçii<'> EwCl'ton. 

O Sn. C A.:<mno Mt:,..Dt:> dá :ltn ap:trtc. 

O Sn. Fu:<co DE ALltEIJ>.<: -Quer qae lhe d.ê l3pis 
c pr.pel para tomar nobs? (Ritadcu.) 

O Sn. CA~<n•no ~!&:<Dt:S: - En as c.stou tomando • 

O Sn. FnA:<co 1n: lu.J'Lt:JD,\ : - E>:iwo muita. 
Estes documentos, l;"'is , 'lue Iliio forão consideudoô 

com apreço pela h<>DJ'aa.a coni'i:li5são, mostriío que t~do~ 
no dia d11 eleição viriio o 2' juiz de paz n·a igreja pre
sidindo á mc.sa, e ningnent vio o l ' : entretanto se diz 
que este l " e•tava tambem presidindo i e\eiÇiio! 

Qua11tlo o primeiro jniz d~ paz deu parte de doente 
remet~l1 uma rclaç.ün dos eleitores _qu.e crttsYão presen ~ 
te; . No di1 31 dou cUe ost<\ p:trtc ·de doente, e peb r e
hçüo que cn\'iou ~c reconhece que lhymunco Audio 
~zar niio c!'t:l.\~ em Cod6, mas siw =- capitsl 
<ia prv._.·inci::1~ 

Aqui está apropria lctr:l. <ie~sc amigo do nobre dcpt:
taiio, desse 1· \uiz de pa>: ouc t:= ::.~ta dos eleitores l'rc
scntcs Ccrl:rr:t~ cl \4'! Solazá:, ~~c art'UCCC n4 c1ett~~a-
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~poi~da pela nobre d~u~o não estuva..em Cod6, e sim 
na cidade de S. Lu!% do Maranhiio. 

· Para demonstrar que c!!Á clocu!n=to fqmecldo .pelo 
)lroprJ.o a:nlgo do nobre depn.tado, J>eiO chefe da e!Clfllo 
Jictlcia :111da ule, ~ que se ~uta. :U:mll. declaração 
do OJU.eilldi'lid':los, e cuja·J.etn. <hs !lo6algnetnr~• é .5e• 
melhante =• das OtnrBS, .isto .no intnito dcia.zer <lO· 
nhecier que Sal= tinha vindo, nlio do Maranhão, m as 
<la eua f a= da, p ... ·:ua.sisti.r áelei<;iio ; entretanto E wer· 
:on di7. que elle estava na. eapital do M:u-anh.ão. , 

I 
\ 

O Sn. C.LNDtDo !th:~DI:s:-E os amigos à.o·uobro de
j>ntado dizem que .U.. estav:. no Urubu, " roucas le-
b' IUl.l. de dlatanci:1. de Codó, o voio votar. • 

O Sa. F11411co Dt .Aurzrn.l :-'-Niío vi semelmmte de
cwii.Çil.o. Os doc:wnentos' ns. 6 e s· são offi<>ios em quo 
alll oloitor e um suppleLlte pa.rticipão que níio podü!o 
compnrecer no dia 2 de :Novembto ; ms.s •ão aquelles 
mesmo. eleitor e supplex>.te que appaT=m depois á. 
cleiçúo E~~<orton! I 

E note-se que um destes douodeitorcs era filho do pri
lD<'i ro juiz d.e pu ' pois bem: este juiz de paz, seu filho 
e n:Alt nm eleitor ~ ·dous snpprentes, é que formão a mesa 
a. .. eleiyüo que o pareeer da commissüo quex que se np
prove ! 

c E pa.rece d.nro, diz o parecer dn commissiQ, que 
podiuo TC!olver-•e ·a tomaT p:utc na eldç<io, posto qne · 
hou\·~om o:ntes delibern.do o con~o, ha•endo feit~ 
por cnt1tel:t ess:~s participa<;ões uo intuito de e\'itnrem 
multn•. • 

So eomblno.rm03 estel< documentos · com· nquelle~ a 
I!UO nnterÍOTm<!nle IDC t.enho referido, QC que a puTtici
paçrLO de nlgnns füra feita :-t• uo proprio din 2 de ~~~
vombro, conhccer·sc-ha endcntetnentequea tal ele1çüo 
Ewcnon nilo foi feita uo di!l 2 na matriz, c sim poste
l'iormentc, e em oasn porticular. 

Eu pniSO u ler o doe= to n. 13, co~n o · qual 
t cubo de pro~a.r a inju~ti<;" ~ngtante a, illustn: com
mis~ão óccrc" desto. . eleição. Só nos falt:>."<tl.• o attes .. 
lndo d.o ''ignrio. Vc;atuos ~got·& se o vig~rio, que de
via o•tnr na. igreja. e observar todo o proeesso, t:un
bcm nci;<ou de ver o 1' j ui: de paz para ver s6 o 2.· 

< Cwla.no .A.ntouiQ Al•es Vianllll, vigario rollndo 
1m. frcirutlZia de Santa Rlt:t c Santa Plu1omeu" ela •illa 
tio CGdó1 etc. Attesto, e !o.~o certo aonde esta convier, 
quo Cln C':lnseq_uencia do oflicio <tne me diri~io o 2· juiz 
tlu i>UZ pro>idente da tnes,. eleitor"! Antomo Lourenço 
J\touou,ho, em dato. de 1 <lo eGnc:>te, celebrei :1 mlssa 
tio E•pirito-Sauto na igrej a m<\triz desta frcguezia no 
&lia. 2 ao mrusrno m~z, fi nUa :l qtm.l reei~i um:l. oraçao 
nnnlogn no ohjecto em presenço. da assembléo. pO:roehial 
11 •JUI! presidia. o mesmo juiz de pa-. rctro-mencionsdo. 
A t~to m:Us que no dia 5 do con ente este mesmo juiz · 
J~ pa.• officiou-me po.ra oolcbrar o T• - Deum a que os 
dcli;otes tinl1iio de as•i•tir nesse mesmo dia ás S h oras 
ola tnrdc. em Clltllprimcnto do ar t. !18 d.' lei l:elt1lla
mentar dM eleições. O ref~rldo é >erdMe. Villà do 
Codó, 17 de Novetr~bro de 1856. -0 vigarlo, C~j>riono 
..j utonio ,tiL-. Vicmn«. ~ 

Quem, pois, presiu.i:l n eleição, que principiou no ~in 
2 o acabou a 5 de "'o'cmbro? 

Enuetanto & eommissiio affinna· :í.oorcn. deste doeu· 
manto cate~eo: 

c O docuiucnto "· 13 é um attcst:lllo do vigario, de 
'lue CQI conecoucncia de oflicios do :2' jui.7. de~ :Mousi
nbo, tlatn.do• <Ie 1 e !I de Noveml;ro, eelebrára as cere
monias Nliglosas, quo prec<ldêriio no dia 2, c seguir lío 

l 
' I 
I 
! 
' 
i 

no dia 5 :i. elciçíio, e que no dia 2 n. o.sse:nblén. pn.roclü:ü 
era presidid& pelo <li to Mousinbó, quando elle r<>citou o. 
ora.ção D.Drllogo. .:.o objceto. Deste docament o, porém, 

. n iio 1111 aegue qne nio tivesse h:!\' ido um" mesa paro
clüal posteriormente ú. or.:ção Teeitada pelo vi gari o, pre • 
sidida pelo 1• juh de paz Ewcrton , e que CO!a mesa r.C.o ' 
t ivesse procedido aos nl te:rioros act'ls regulares da elei-
çüo. . . 

Já. sabe!Il os nobres depntLldos que, qu:1ndo o ~igario 
xecitou a ora.çíio, e cantou o Te·Dt'U111, sffirro& '{ue 
qnerr. presidi& á eleição <!r& o 2" j~ de po.z Mou~illho. 
Onde cJtavo. entiio o l' juiz de 'P""~ Di2-se que na 
igNja ; mas onde, se nem Q 'Proprio ~ig:>.r!o o via! · 

Admire-se 11 tangoote da commi~•ão ! Parn e'1tar a 
!orça do documento prestado p.:lo vigario, que declara 

quo a eloiçüo p:inciplou" no dia. 2, :Evra p.restdida pelo : 
jui% dt. pu l>fou.oinlio, " Colnt.il!uám até o dia 5, quere
citúa .. " oraçll.o, e cu.Wa o 7'•-Dtam,.por ·lhe tar o 
mesmo Mo111inha pvll 1.uo o.l!i.cWio, a comm.iJ;eiio. diz 
que bem podia ontru. eleição ll.l!he di& ser ptaidida:pos
teri=t.e por f.,\o:o.-tonll Mu nbtm.oom 'lue teapon
do e. isto? Com ·a ACta do. II.I!Ugos do ltobre. decutado, 
com a acto. a. .. elei_s:iio·do pf9ptÍo Ewetton. • 

Os nobresdeput:lda. ncab5.r&o de onvl% ler,.ropi.to,"' 
àecloraçii;l ~o.vig:uio,do qnano a; ... 2 o 2' ~uiz de- i= 
presidira á. clelçiio na lgej:~. ào villa do Codó, que a 
elelçio ~utir.uou atl. o dia 5, e que depois, p<:I ofilcio 
de•.e .2· i uiz de ~,_r<;ei~a uxna. orbç.ão an!!l:~ga. Opa
r ecer da cbmnris•ão, querando wutili.ar, e~tar a f~ 
deste argn.mento, diz . - é.~ssiv~ que ::. cleiçiio f?sse 
po.torior :i. oraçilo:recitadLI.-Masdizem 3goraos a.nugos 
do ncbre deputado o que aqui está. nesta 1• a.ctl\.' 

c --·- pelo que pns5a\·:l eUe 1• j uiz de p!l.Z :> abrir e rn
brienr o presente livro'Paranelle lLlvro.'t- se o.s.actas desta. 
eleicão, como dispõe o :>.rt. 16 a,. Inetrucções de 28 de.. 
JW1ho-de 1849; o IJ.UO feito, c tendo o Rev.·.pe.rocho 
Cypri=o An~io .Alves Yilllllla celebrad.o a · ml1lsa do 
Espitito- \Santo, e feito nm W.Cur8t.> analogo :i. materia, 
tomou o juiz dop:u asaonto uo topo dJl mesa ••.. ~ . 

Eis o~ proprio• .aip;os do nobro der.utado diZendo 
que o vitr;ario recitAra uma oraçiio tlllaloga no objecto 
:llltes de ill5t3llnt·oe "'me'"• o o vigarlo aftinnsndo que 
recit:iu essa unir.Ll orllçiío 11 <tOtlVite do 2" juiL .de· paz, 
oue presidia u oleiç.io. Ondo oet.> pTOvsdo portanto o 
paracer da eornmi•siio? El!u di: q ue :>. elei~iio podia ser 
po•terior o. ornçüo ret:itAd4 fOlo vignrio; ma.s & pri
meira neta do• amigo• do nobre deputado pl'ocur& 
convencor quo tnl ora9ilo iüra recito<la pelo p:opl'io vi
gori.olleWlõloiçiioEwcrton I O que pois cst! prova$! E' 
que oó:!IIQuainho pretldll\ ti oleiçiio, a que a deEwerton é 
imagiDa.rin, c na 1' acta dle<lOrdc do parecer da oom~ · 
misauo. . 

AL!alyoando c~tc~ doeumento~, qne t.oilos ge combimio 
e demonstriio o quo ncabo do ..,!oe\'eTilr, ~ê-se .. que a com
miSsão com toda. n iu,inotiça conelue qne tac• docn
ml!ntos. nada p~ovilo ; diz-~~ · certa de !1n<! houve· dnW! 
cleiyõcs com a• formo.lidadcs lega.es, p:tr" appro•o..r a.. 
lmagiDa..-;o. presidida p<:lo 1· juiz de paz, que nlnguem 
vi o , que apenas bbricáro. deJ?Ois e~!a .. eleição. · 

Além destes· d.oc-.>mentos, tl\'e occn.iúo de apresentar 
m:ll• out;o> que, reanidos aos primeiros, levlio :i.llltim&. 
e,·idenda que <1 eleição uuien a qu e se proocdêra na 
freguezia da vill:t Jo Cod6 tinhu sido "pre•idida pelo . 
2' juiz de pa.z; a commi~são r><mlm te•e de :l.nlllpar ~ 
documentos d:t mo•= mancira. por que :m:uy$á:ra os 
primeiras. 

c Em primeiro lugar • diz ella, e:<bll?io-~ uma ~
t idüo para l'ro,·a't que o vereador A.ntomv Le1te ele l>Ict· 
rell1!3 e:<erc1<1 n presid!!llcia inteTill" d a com~rc.a, e por . 
isso er,_ comP"-teote p:rt:1 =da, fome= o li~o e o 
mais neces..,.rio par<l" cleiç:õo, e qnc este te Clrlgira ao 
j uiz de r"" do Cod6, !ll'ou•il\ho, que era o 'l.ne se a<lhava 
com a.jurisdicção. Releva, p<>rém, notar-se qne cst:rndo 
impcàido o 1' juiz ,d,c paz E werton, IJ.UC n~ por isso . 
dcixava J.e ser o lcgtt1mo juiz de paz e o untco eompe~ 
tente para presidir oi cldçiio logo que se apresentasse, 
nai!a en mal< nntur.1.l do que o pre•ldente wte~in' d:t 
camnra se dirigir >lo ••gundo votf4o. • 

A ccmmissü.o diz que n~da m:us Mt:lr:U ~ue o pre
sidente da c!lm:J.rl\ d irijtiT-se <>O 2 " juiz de pu; ma• 
qUtlltdo se apresentou o 1• j uiz de paz? .A eortlr.;issiio 
snppõe •emprc pro~:sdo o que •e di.sc,.:e; ~quo f<>.n."fl:" 
com todos.os dot:Umcntos jó. ==..o• e que o 1 J::llZ 
d.e paz se npreoent:ts<~C, c P?rtanto competente era o 
segundo que realmente pres1dio A ~leiç.;; o un.ica à.? :::_od~: 

< O se=d.o doclllO<mto, ~tlllú:l a comml.ss~o, e 
cer tidiio ã'o officio eom que a C:l'ml!.r.t rnunicip:!l ramct· 
: cu em 10 C.e Novembro ·de 1856 :10 preside::te dn. 
pl'O\inci:o copias dlls <IC"..a.s da elciç;;o . presidida J":•r 
Monsinho1 o que nio provA o. competen~1?- d.es,te_. ~esde 
qne o ) • j uiz de paz se ap,..~ton e i' "e~11ho a e.:e.""o. > 

E ' sempre o mes.mo ~ophisma; nmgnem nega c;.u~ ~ 
1' j niz de po.z era ., competente ; ma• o q,ue se nega. e 
o que a. conimi:t&iio affirn:u~, isto e ~ que elle se apre:
S<:ntll$l.C • . 

Tratando · se. do liwo dns :~eta.s, n eommis~o declara 
q-::.e o livro da elei~.iio prc•it!ida pelo l' JWZ de ~z. 
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E'rer.on ttmbem tinha sido registrado na ca1ru11'a mu
nicipal ; ~ accreseeuta : c e decl3Z'Oo. nes!a oetasii:o 
o ~idente da oom<U"a qu~ aquelle livro lhe tinha siuo 
entregue pelo collegio ele!tonl de CuJas. > Eis-aqui, 
pelo ~unho da l'ropria coiiiiilisWI, pelo teste
munho do presidente Ja camars., 'Blnigo do nobre de
putado, que o livro fôra a registrar depois que tinha 
vindo do ccll.egio eleitoral de C~udas, COm<; a.nterior
mezrt.e as~1 á =ara. 

Para mostrar, porém, a flagrante p&l'cialldnde da 
commissão, ob!:e:rve-"Ee qne ella citou o que difscra o 
presidente da csmM"a, qne . en da p-ialidade dos 
amigos do :nobre deputo.do, mas não o que deebrou a 
propria =ara :nesoe me5mo dio. !cerca da elciçiio. 

Ora, senhores , o que s.atorinva. a. commissão a .cita~ 
a opiniiio do presidente da camara, e nl!o a <b propria 
CO.'!llW':l~ 

o Sa. c.l'I])IDQ li~!SI>ES: -Neste ponto estavno todos 
de sccõrdo. 

O Sa.l:<"MNCO I> E At.MEIDA: -Neste ponto pro~:ura
\'áo-se rnzões a. favor da eleiçi<o do nobre deputado, e 
rejeitavt.·"" o ~ue era a favor dos outto•. 

Além do escr1vilo de t~nz, do~ oleitore$, do• cidad~os 
que juràTio na justilicaçiio do Sr. Brandão, e dos 
officia~ de jlUtiÇ&, <tUC todos attestúo que o segando 
juiz de p:u; fôra quelll presidira a unics eleiçiio, ainda 
a ~o.mar~ dedara este mesmo !.u:to. 

E tudo isto nada pro.-a, e d'·se por llrovada a elci
çiio presididA pelo l' juiz de paz, :u:e1tando -se :tetas 
flllsas,, como tUdo tende a demoasttar ! · 

Eis a opiciiio da c amara municipal da vilb de Codõ: 
• declarou (a ca:nnra} qM ru; e1ei~ presid.id<~S pelo 
2- juiz de J,l!l.Z erüo :u verdaileir:>s. ~ 

Fica po1o f6ra de duvida que a camara municipal <lo 
~6 e•ta.vo. convencida de que houvo !lma.~ó clei~ovo, e 
~•a pre.ldida pelo ser;Wldo juiz de pu, e q~ a outra 
n$ w•tio, é inteirlllllcnte falsa. 

' Temos :ailld;~. outros documentos, sendo um del.ks o 
oitavo , ~ é :L p:~rticip:~ção_que ao s~=do juiz de p:!Z 
fi\Z no dia. 2 de No;cmbro o eleitor :fosé Antonio Sam
paio. 
· A' vi!ta destas considerações, que eu poderia estender 

se ~ me s.ehssse doente e muito fatigndo, a e3lDo.r:>. 
deve comp~hender que na villa. do Cod6 houve uma s6 
eleição F<••idida pelo 2' jui.>: de paz, e que a. eleiçüo 
prcsidid& pelo 1· é í:>l~, ainda que DllS :u:tas u dê como 
efl:octuadi com todas as formalidades legacs. 

Paro nqui, reservando pnrn qu.ando f:illar seguncltt \'llZ 
o q_ue tenliQ de ponderar ~roa da el<~içiio de ~idell:~, 
c entio GJtpenderci a minha opiuiiiQ, que és me:.ma que 
np~csc...,~oei = 1.857, isto é, que a cl,içio preoi~ida J)cl.o 
jni~ de pà.: do partido do nobre dep11tado niio deve 
eer :approvada por =a do abuso de força que se os . 
tentou maquclla Otcasiiio, ~usim como não deve ser 
apprO'I'ada & clciçll.o dos m~ amigos c!e T~z.idelln, 
por lhes faltar as formulas leg:tes. 

A discltssiio fica adiada pela hora. 
Düclll. a ordem do dla, lev!l!ltn- se " sessti'J :!.!~ tres 

horas e meia d:~ t:trde. 

Se.~s:io eu1 !l:l de .Julho. 

SoXAa>o. - E.rptJienle.-Pr.CtnriJ.o dt A. P . Rt>nt4lho 
t Oulro•.-Prtltnçilo dt lallo Moroan.-Prete~tçllo a •• 
Juxbilante• d4 ,,,_.., frt!JU <~in d< No" a Smhor<> tLa Con
ceiç?;o dt Phil4delphia.~Pnuao á baront=<> d<t Victori<l 
t tt roa ;>!há. -Nall!raló•oft<t.-E/e"<>Çao da alçada 
do• jui:ts <h pa=.- Ordcm do di:1.-Ceremonial para 
o jvraiiU!nt<> d4 prir.ct:a impn-za1. AdopçiJO. - Otç..
mr.nto dez jmti~a .. Di.tcur~os do: Srs. ministro da justiça 
< Dolpl•ino de Almeida. 

A's OliZe horas da. manhiia, feit~. " chamadA, ~se 
R"escntes as Srs. conde de Baepend", Pereira Pinto, 
l:IWdido Mendes, Salles, Gono;alvCõ cÍa Silva, Machado , 
.João Paclo, Lamegt>, Fcrn:ira de Aguiar, Luiz Ca:rlos, 
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Monteiro de Banos, Sem Carneiro, Teiuira Junior, 
M:moel Fernandes, l'aran~, Fausto de Aguiar, 
Dantas, Garcia de Almeida, Benevides, Toseano Bu
l'lllto, Saraiva, Martinho Campos, Sergio de Ma<edo, 
Paula Fo:>seca, Teixei_ra So:tres, Ak:mtara Machado, 
B~ptista Monteiro,. Dias Vieira, Henriquoo, Podrcira, 
Cliilgas de Andrade, Pinto de Campo•, Sil-rino Ca~al
canti, Peixoto de .Azevedo, Hemiquesde Abr.eida., barüo 
de Mamo.nguape, Cerqne!"a. Leite, Vlllela TaV~"reS, Pe
reira 'Fra.nco, TobiM Lcite, Barros Pimentel, barilo do 
llom-Jardim, v~conde de Carnlll':lgibe, Cy rillo, bari\i:l 
de Porto-Alegte, Pacheco, Calheiros, PiniD de Meu
d11nça, Caste1lo-Braneo, Paula Santos, Rego B:uros, 
Souza Lei!o, Belfort, Araujo Lima, .A Ugtl$to Corrê•, 
Ncbias, Araujo Jorg~, X a vier da RochÃ e lhandko. 

Compan.cendo de(>Qis os Srs. Diogo Velho, Tayares 
de Mello, Turres·Bomem, Franci~ Campos, Britns, 
P:tcs Bllmlto1 Rocha FI11.1lcc, Cruz !lf:lch:1do, Agni!U: 
Barros, Delphmo de Almeida e Almeida Pereira, abro-se 
a sessiio ás onz~ horas e meia. 

Çomparecelll depoi.& de a~a u 6C11sáo os Srs. Angn~to 
Chaves,F~rn:tndeS daCunhn, CoclhodeCastro,Augu.sto 
de Oliveira, DuarteBrandiio, CostaMoreira, Pederneiras, 
Mendes da ·costa, Beurrll Cavalcanti, .Annjo I..ima, 
Jaguaribe, Franco de Almeida, "1riato, Moura Costa, 
Jacintho de McndOllça., Parsnhos, Líroa c Silvn, hariio 
d~ Maaá, Gomes de :5ouza, F. Octaviano, Casimiro 
1\ladureira e Sá e Albu'J_tterquc. 

Falt:1o com participação os Srs. Athayde e Cunh:1 
Figueiredo. 

E' licla e approvada a acta <h antecedente. 
O Sa. 1· ::>ccaET .. uio d:§. conta do seguinte 

Um oflicio do milli.sterio ela juõtiça, enviando, com in· 
:form'ações por eopi:l do presidente da provincia. de S. Pe
dro,o re')Uerimcnto elll que D.Joaquinalzabel d"'·Brito, 
D , Mari!l"José de Brito e Joiio Baptista. !::ioares da ~U
veira. e Souza , m~mbros da eonuuissão fundador:t do 
rerolhimento de Nosso. Senbor:l do Monte do Cnrmo. 
estnbelerido ua cidade de Porto-Alegre, pedem íacul~ 
dado para que o mesmo recolhi:<aento possa adquirir 
fara. o oeu pattimo!Úo até o valor de 50:0008 em bens 
=o~ei.s.-A' commis3iio de fa~enda. 

Um mqnenn,.,nto àe Elb• l.h·UéS Lobo, pedindo a 
con~.essiío da pensiio de 6:0008 pau ir corr.p1et:ar seus 
estudos musicaes na Europa. -A' commissiio da ins
trucção publica. 

Um-se, e siio appro\'ados sem debate, os !IÍgtúntes 
parec;uoes: 

NI.ETE.SÇlO P& A.. P. ft 4!U .. L'IJO E O'OTltOS. 

~ A commi••"" de mari:lha ~ guerra, a quem íoriio 
~rescntes os requcrimenl.i>s que .. esta ausnsta camara 
<>irigirno os peticionari<>s Augusto Per\!U'a. Ramalho, 
alferes reformado do e=cito, sub-director da col~nia 
mllitar Leopoldina, ped.!:ndo ps.ra se lhe lllll.lldar p~r 
a quantia de 1:5438920, pTeenebimC!lto do seu soldo, " 
cantar de 11 de Abril de 1853 a 18 de Maio à e 1858, 
dat& em que por aviso do minbtcrio do imperio de 19 do 
mesmo mez foi mand.,do f!l2er e~etivo esse preenchi
mento pela verba. -Colonias mili~; do eapitio do 
3" bat:llh:.O de infantaria do linha Fl"lllleisco Antonio 
Co.rv.Ubo, que tz.tnbem pede ser rele<·ado da. quar.tia 
de 7508, q,ue soffre de desconto no soldo que percebe; 
e linallllente de Joiio Thomaz de Cantuaris, 2- tenente 
do 1· regimento de 3%tilharill a cn<·aUo, solicitando a 
passagem para o corpo de Cl!tado-maior de 1' classe, é 
àe parecer que por intermedlo do uünisterio a .. guerra 
5e peção ao go.erno os csclareeimontos de qu~ carece. 

c Paço da ca.mara dos deputados, em 21 de Julho 
de 1860. -Juuino Latmgo Co.t t<I.-An:or.io Pei.>:oto .ü 
A••••do· > 

l''B.E'I'J!!(Ç"i.O »E .JOÃ.O 1f.{)nta:~ ~ 

< João biorg:m allez:t que ha\"CDdo-lhe sido con~ 
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dldas por lei provin~al de Minas· Gerae$ de 16 de Abril 
de 1844 !:rei: ioterill& do valor de l20:000S cada uma 
p:~.ra 1Uelb0l'B%11e:C!Q de um" J?l'Bllch fabrica d• lou('.a 
tina q11e estabelecêra no retmictpio da viU.. de Caethé da 
ru.>sn"' pro.-ineía, nii:o lhe !õra pc>SStvel ntíli!ar-se do 
f:>vor dt. citada léi '[>ela clausula ne!la.imposta d& pre
eedencia de uma outra loteria antenoi'Dlente conceàlda 
"' Ambrosio de Ornellas, a qusl nilo pôde ser e:u.rahida 
pela difiiculdwl.e na ·venda dos respectivos bilhetes, 
por preferiretn os habiõsntes do.quelle município com
pra-los uesta curte, em consequencia do que pede se 
lhe permitte. a elttracçr.o nesta côrte de.s referidas t= 
loteria~. 

~ Requerendo q S'Opnlicante a rnesmn permissiio em 
1850, !oi por ••u eo.ni3ra s.pprowdo o poreccr dn eom
~:;o de fuenoh de elltiio, em data de 6 de JW>ho do 
=o anno, indeíerindo-a com o fuudameuio do cres
cido numero. do loterl:ls conc:edids.s a obras e csta~le
cimentos de m:ÜOT utilidade, c cujo curso terú de se! 
embaraçado pelo dll6 loterias pretendidas. A cMrullissiio 
de fazenda pensa que, snbsistindo ainda a mesma ra.
zUo, e que n:<o eonv~ndo empecer o nndsmento e melho
ramento das ?brasenja utilidade· íoi j& por ella reconhe
cido., está. o snpplicante no caso de ser de novo inde
ferido. 

c S:.la d.a>. commits6cs dn cnm~ra d<>a deputados, 20 
d~ Julho de lB60.- .4. . J. Bonriq~es.- Sampaio 
ViGnM. > 

PRÜENç.ÃO DOS IIAatJ'A!\'mS D1 ~OlA J'MtG\JEZU. »21\0SS..\ 
SE~80tA. D4\ CO,.-CEIÇÂO DE PBIL41)ELPillA• 

' c Os habitantes da nM" iregnezia c ·p~rocllla de 
No.sa Se11horo. da Co11ceiçõio de Philaàclphi~ c oue.s 
depende»cias solicitiio desta camara remedio ao mal 

, gue o: amea'? com a retirada de apoio. qu~ o. governo 
1m penal prestou até certa época & c~mpanhia. do l'<!u
cury, implorando a sua protecçiio em llenelicio de tüo 
importante ~pr~:z.a, e a realizaçiio. dos fa~ol"ll&- que 
pelo ~rpo le~slativo lhe foriio concedidos. . 

• A <lODUillSsiio de .fazenda, para que pos.a :1preciar 
devidamente o· objecto dessa pretençtto, e interpor com 
justiça o seu parecer, requer que se peça informações ao 
governo pelo ministerio do imperio: 

~ Sala das comm.isaõos d a aunan dos derutados, 20 
de Jalho de 1860.-A . J. Henriqt«J .-Samp<>io l'i<>nn<>.> 

Um-se, jnlgio-se objecto de deli~:!Ção, e ..-:io a 
imprimir para entrar na ordem dos trab:llhos, os pro
jectos crun q"D~ c:>nclucm os seguintes pnrecezru;: 

FC:'iS:tO J. IUilO!I:EZA DA VlCTOl\1.1, E J. St;,l FtLII.lo 

• A commissilo de p~e:> e orden:>dos, a 'luem foi 
. presente o decreto de ll do ~om:ntc lXle:, pelo qnru o 
poder eseoutivo, em attenção aos relevantes serviços 
pr<:btado~ e.o Estado pelo tenentc·gcueral bu~o da Vic
t ória, concede a pensúO nnnual dt l:44QS :i sua vin\-a. a 
baroJJeu do me=o tittllo, tepiirtid=cnte ~m sua fi!b,. 
D. Olympia de GUStn;w Coelho, sem prejuizo do meio 
soldo, é de parecer que se ado[)te a seg.üntc resoluçiio: 

c A asscrobléa geral Tesolve : 
c Art. t • Fica ~t>PtoYada a pellsiio annual de 1:4408 

conceó.ida ~r decreto de 11 do corre!lte mez á. baroneza 
da V1etoria, repartidnm~te eom SW!. filha D. Olympia. 
de Gusmiio Coe1ho, sem _p"ejuizo -do ·meio soldo. 

"Art. 2.• Fierio re\·og!.d3s ss dispoaiç\Je! c~ contra.rio.
• Paço da ea.mura dos deputo.dos, ç:n 21 do Jnlho de 

1860.- Antonio Josi Machado.- Silvino Ca•41canti de 
illln"l'"r'l"•·-Y tndon~ 'Ca.~tello-Branco, > 

c A commiss!ío de constitniçiio e poderes, tendo es:a.
m.indo o requerimento do suodit<> pot:t"Oguez Antonio 
Aagn.;!Q Bc:c.-n Paes, q"Oe pede licença do laJ>&O de 
te!llpo 9ue _!he ~alta de=~ po.ra poder obter .carta ~e 
naturalisa.çuo, lul;;a. att.endi>'Cl a sna ~uppllca, llliO 
~6 em vista dos docttmen~os que ap~senta , como em 
obsm•ancia dos precedentes estabelecidos porest~ ac 
~ta cama:rs, c por if~o o!fe.-ccc a scg;üntc rero1ução : 
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c A as!embléa:~lll legislativa rerolve: 
c Art. ·1. • O gonzn"o fica autorisado a. mando.r pnssar 

C3rta de ci<la.dlio br:ulleiro l\0 •n!>dito portl:gaez Âllto
nio A"Dgusto Bezern Pseo, residente n provincia de 
S- Paulo, dbpen~nndo-lhe pua ~o o lapso d.6 tempo 
qu~ lhe fslta ~rrer. · 

c Art. 2.·. Ficão para tal fim r~:,·ogndas as diEJ.lOsi~<Ses 
em contrano. ' 

c Pnço da cnmar2 dos cl.eputad~s, 21 ele J ltl.lto de 
1860.- J. J. Tei:J:tii'C> Junior.-Vilftl~ Tao<Jrt:.- L; 
Ped,.•ira. :. 

E" lida e approvad;o. •em debate a red:u:çiio da re!'<l· 
l!lç:7o qae crea uma non' secr~t.~ri" de eo:ado cem l! 
denomillaç ·o de oecretarin de e<t!lilo dos n~ocios da 
agricultura, co111mercio e obras publicas, P""" •cbir á 
~t:':"lo imperial. · 

EL~VAÇÃO D.\ .I.LÇ.\I>A DOS JUIZ&$ Dt PAZ~ 

O Sr. P:kola Santos:-Sr.- presi<lente, pedi a 
palatta Pa.t:~ cxpôr muito br,;es cou.idcraçõas & favor 
~-wn proJecto qne vou ter o. honra de s"bmetter ao 
JUIZO da camara.,. 

Em Ulll f\llÍ.z como este, s". p~~idonte, ouja popu
laç~o oe acha dis>emino.da l"'r Utnll. extensão de terri
torio tiio conridernvcl ; em um paiz cotuO cate, onde as 
comm10icnções são tilo difficeis e peno~as , o commer
c!o e a indu•tria. <s.>eeialmeüte co.m rolsçiio á provin
c!a de l\o1ine.s, soffrem graves c:nblll"3ços com as actwtes 
disposições de nossas leis co=ercines,·e me..=.o civeis 
!'a parte !"latiVU A COUrnDÇII das divid_u de-p<!q!leU'Ã 
llllportl!Ilcl!l.. ' 

Pelo nO!!.'O o.odip:o coro.merdal e p<'las no!Sas leis 
civis a olçada do juiz de pu ••tá limiuda i quantia 
de 50/1. Dlq'D; re•Ulta que os habitautes das diveroas 
fr~egnezio.s c p6.voações do_ in~erlor, que em 1.-cgra ~ü.o 
<futuutes d:t cabe~a do d10tncto, niio. podem tealizar 
a cobran~a das quantias que excedem nqueUa oo.mma, 
P?r exemplo, de 15011 ?U 200$, porq'l!e nas dc•pezas de 
nagem á cabeç11 do <listr1cto, .no pagamento àos ho·· 
norarios do~ advogados qne p~entementc cxi"em 
grand~ bonorarios para se enca=garem de quai(!'uer 
denuwd~, 'e consome niio só toda a import&Lcia da 
divida, mas ntU muito mais, de l!Ot:te eue actualmonte 
é mais fac11 cobrar em qu:llqucr lugar 5os do q"Dc lSOS 
ou 200SOOO. . . 
• E ' nm ~ve io.con~eniente que actus. muito prejudi

cialmente sob re o commercio e a i.:ldustria di minha 
pro1inci2 ; e por Isso os b&bitsntes <lll<l.uellc psiz con
siderilo- como objecto da m~ior uecessid&de uma altera-
ção d~ legislllç~o nessa. porte. 

No intuito, pois! Sr, presidente, de attender a ~•se! 
gra.nd~s interesoe:; ua. minha provincia, eu ~ou offerecer 
i aprcc!açi!o da e~"'s.ra um projecto com o fim. de el e
var um J.1011CO a nlçBda dos juizes de pu. 

O projecto é o que .-~u enviar li. mesa •. 
Vem á mcsn, é lido, julga-se objec!Q de dclihe~açii•>, 

c ,·:ü a imprimir para entru na ordem d»s trab:Uhos, o 
seg-~inte rrojecto: 

c: A assembléa gcrn.l resolve: 

< Art. 1.· A jurisdieçio dos jui:es de p:u: n as causa; 
commerciaes ou cíveis fica elevada até i. import:wtia 
a~ 1;;()8, eDl qne S!l fixa 3. ~ua alço.de.. 

c Art. 2. • Ficiio n:vo,~~:ados o s.rt 74.0 do regala
menta n; 737 li e 25 de Novembro de 1850, e todits a s 
dis~sil;ões em contrario. ~ 

c Puço da. camnra dos cieputados, 21 a~ Julho de 
1860.- F. de P~""' Sanro•. • 

ÓRDEM DO DIA. 

Entra em 3• dis<ms!io, e $ 'e:n debate adoptado, o 
projec!Q do senado que manda ob>erva~ PO acto do ju
ramento da semrlssima princoza a Sra. D. lzabel o 
mesmo cem:nonial adoJ>ta~ pel:l. a;sembléa getti para o 
juramento da ;ereniss= prt:lceza ·a l:irll. D. Januarla. 
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O So.- PRUtDE~-rr. declara que se v:ú faar n devida 
comtnunie!sÇlO ao 6ell:ldo. 

O Sa.. P .. "'-4 FoNSEcA (pela ordeín) : -Sr. presidente, . 
tenho DOtado extra.otdi.nnrio deoejo clc <loscutu-se bem 
os orçamentos · o3. pn~te. sessiio; por isso J)e90 a 
V. Ex. que consulte 3.~= se :tdmitt.e urgencia p:>r:l 
trauu-se hoje· da. discussiio do orç:uneitt.o <la justi~u . 
(.l!uiloo_ opoiAd:>:.) 

O requcritncnt.o do Sr. Po.ul:t Fon~ é app<Q,·:tdo. 

Continús. e. 2" dL<(.-u:;si'o do orç.amCltto no. p:u-te reh
tiva .i de~peza do ministerio da j ustit;a, com u cmru>das 
apoiadas. 
V~m :L mesat s!io llda.t;, e igual.!:!J.Clltc ~iacia.s, as !e

guínte• etr.cndas' 
• _.\.o § 12. Auginento-;;e o. vcrLa - Scmi=ios epis

eopo.es - com." qu=ti11 de 4:000,S, que oerá. despendid:~. 
com os pçnoioní.st•s que os bispos do lmperio julgru:em 
habiüt:>dos par:t es~udal: no "e01inarjo Americano em 
Roma.. - J. A. Saro.iOG· - l'into d<' Campos. -ilfm
d<• dt Ahmida.- •Viscond< dt Comaraflib•. • 

< o premo to r eecl esisstieo do areebispo.<lo d"- B:thi:t 
perceberi, . desde iã, u =esmo ordeu:Ldo que act.uo.l
mente venec o promotor publico daquellil eapit:ll. -
L. Ca.r!o• . ~ · ' 

O Sr. p...,.nagnâ (mini•tro dt>ju•Liça}: -Sr. pre
oidente, as colll!iderações que foriio apresento.<las pelos 
llobres deputados que tomárão parte na discussilo do 
ure.ente orçamento vers!t:lo ~numas oobrc factos, ou
tras sobre p. organisação judicl.!lria, ou o. administr!l.
ção da justiça em ger:ü. Nas relle:.:õe• q~e tenho de 
lhes o!rerecer em respost!l procn= 'egn.r a mesma 
ordem, s.tt=dendo ao mesmo tempo '-' oboef\·at-i:ie~ dos 
nobres depnt:tdos que f.llládio sobre ideuticos pontos ; 
por~'lle, ao contrsrio, teria d& repetir m:üs de ums. vez 
as . mesmas idéas. 

C<>meç:utdo, pois, por apreciar aqucll:!s observ:tc;ões 
que ilir.em respeJto <tO$ factos, <lirijo-me ao nobre dol'u • 
taào pel:~. pro,·lncln de Sergire. 

Ch:unou o 11obre deputado n atteiiÇ~O do go~rno 
sobre um dos ju!zes de direito d:~quellil pro~incio., re
mol'ido para a co=a de Itapicurú, d& pro,•inci:t d u 
B:lbio., o q u:ll a.inda se ccm•erva n:l. sua primeir" co
marca, niio ob;;t.IUI.te ji haver tcmnmado o prazo que 
lhe foi mnrcado para poder chegar :lO lugo.r do seu novo 
de! tinO. 

Posso a.se;enr ao :10bre dcput.:l<lo <tUe lo~o <tne !oi· 
rctnoví.lo c;se magi•t.r~do por deereto Jc lG J.e Setcm•' 
bro do w:no pas.~do, !izer~o-se, na fórnu do es~ylo, 
pela secre taria da ju~t.iço.. as neccssarias eonnnunic::tçües, 
e euviou-•e-lhc a cop\"- do r<:'!pectivo !lccrcto . Con!UUl
uo-.ue, porem, que cs,sc jui~ <le <lircíto ajncJa. nüo h~ vi~ 
cheg:~dll i sua comarca, cu, eer~o do '!=to .} iucouw. 
:~iente o. aciml:llst.r~ç:,o u:~. justiça a iJttenrutladc do• 
e:t:gQs, porque:>. t.eobo como um •;erd:ldeiro cancro nes"'! 
importantissimo ramo do s.lt<irr,o publico (apoôado>) , 
rxpedi orde:n, por ln:.cnncdi~ Jo pre;iueate da. província 
oo Sergipe, em data de :<Zde ~I:ll'ço, po.ra que ""m1"'t'U:>. 
de tempo ::&qucllc juíz se dirigisse para o seu lugar. 

o Sn. DA~TA•:-E ni.c<l:L ne~so. éPOca nao Unha rc· 
ccbido !I copi!!. do decreto de snn. rem.O",!!o. 

O Sa. l>l>~tsno "" J tSTIÇA. :-Pó<le eer que a copia 
de~se d=c~o ~ives:;e uma. dl.recção diveru, por<;.ae esse 
magi~trado bavi11 ~ido anterior.a:.ente r emovido ~*"' a 
co:narca de lt:lpicnrú-IWrim, da r :'!lvincia do libra. 
nh;io, e d~pois por decreto clc 16 de S~tembro i quo: 
foi remo\·ido pau 3 eomacco. de I ttipi<:Unl ela pr ovinc.iu 
do Bahia. M~ u:no. segunda vi" claeopia do decrel.o já 
lhe foi r~me~tida, determinou-se-lhe que segais•e sem 
Jl"rda de tempo, e ulthnameute ordem; mais terminan
tes !oriio e:x.pedi~:u no mesmo sentido. E ' f.>is de crer , 
qllantlo esse m..gist>·:ul.o niio tenha seguido Ji para. o seu 
de~tino, que o faça com a. maior brovidàde possi>el, 
poiõ o go-ç-erno lllio esti di&po•:o a con.temporis.ar cum 
scm.elhinte5 oiWssões. (A potil.dot.) · 

O Sa. ToaJAs LEt"l'<: :-Ji seguio. 
O Sa. ToSCAJ<o fu1AET<>,- <r chefe de po1ícls que 

foi 'nomeado para. a Parahyba ainda lá não chegou. 

0 Sa. MrNDrao t>A..J~~'- Tlll!>ben1.j'- foi ordem 
:10 .c:b.eíe de-1'0~ dA. l'uahyb& pam oeguir ao :;eu 
destino; e se eu llliD·tiv""se ~um& ~de:~sc oi!g
n<> · huleclo:>ario, quo .'Jila. fot confiada por lll2l m111go sen,. da11do os 11Wtivo:> do. sua demora, e que até o fim 
do 'tnCl; p=oximo pa=do estarie uo sen.lngar, onde era. .. 
e!perado a cada .~nomettto, já o go,vemo. terl!'-~ado oc
:I&& providenciu, porque o mal das mterimdMes é 
aind.à maior .quand.o se trnta de =t>regudos dn. ord<ml 
de um chefe de policia. (.4poiaclo•.) 

O Sa. Tosuxo B.utii.ETO:- Pois bem, e<>nliona.jlls
t iça de V. :Ex;,,quc·f.o.rá. rom quo 6Uo apresse, a sua id:~.. 

O .Sa. M1srsn.o liA J:JSTtC.<:- Chamou .tsmbem o 
nobre deputado pela provincis. de Sergipe n attençiio do 
govemo sobre o proCedimento do inizi rnnnicip:ll d.c 
termo do Rosmo, s.sscv~ando ·ter ' e&se jtÜ.z P"!dido :\ 
força mor:.!., c por hso ni\o estar em eondiçõe• de :!?<>der 
cGnt.inuar, com proveito da :1dmilili!tração d:> jn.sti\'3, 
llJI<tuelle lugar. · 

Sil.o -,obrem~uoira gr:m!s.os factos •que o .IlObre d"P'l
tado de:ounciou· da tribuna rel:Ltivttmente " este juiz 
municiplll, e es<:usado é dizer q~ o govcmb ba de to
ma-los na devida consideraçiio, mand:111do syudicar 
delles escrnt~ulos:rrocnte, :16m de que a si:ção Ja lei se 
í:tça sentir,-110 C:tSO de que h~ja cul-pabilido.da (dp oio
doz); :~r<tne trunbem ""' o. nio houver nio ~ justo q,.() 
o t·hesotll"O mais precioso quo póde possuir um homem , 
e prineip~ente n.n juiz, p~U:a quem a probiclode e ::t 
bo.,.-:>. é tudo, &eja. malbautado. (Apoiados , m"ito b•m. ) 

O SI\. BuTrS"·' 1\Ior<T!lJao.:- Confio muito no e>pi
rito d.e n!eti.dão de V. E,.. 

O S&. l\II!mTn.o DA Jcsn~:- Das doobrações <l.o 
nobre depuw.Jo reiultou mais <le uroa :tCC1!53Çlo; n:io 
foi só desse juizo, tral<lu.-se tambem, ainda que acc)
denta!mente, de um ontro a. quem ten~o a fortu11:> de 
conhecer desd.l mnito tempo, e qlUl cozundcro como· um 
dos bellos caroeteres dá'11oo•a magistratura. Refiro-me 
o.o lx>charel Joaquim Tiburcio Ferreira Gomes, juiz >!e 
direito eis. comarca. de !l.iaroim. (.Apoiados.) l?ód~ ~er 
<tUe tudo • oja urao. illusíi.o; para mim serio. mais uma 
decepção .<olorosa. 

o Sa. s .. ~tAJvA.:-0 Sr. Dr. Tibureio c! um illgi>o 
magi.trado. (,lpoio.W.) 

O S&. MtNtSTao tu. JvsTiç~: - Comidero ease jv.iz 
como wn caracter muilo puro, incap:u d0 trllll•ígir 

., COCl o crime, do faltar llO cU!IlprUnC!DtO do 6e u ()e,·e· 
por consid.en~ções pes~oMs. (Apoiaáo>·.) l\I~. tiet:l ~rn
Óargo disw, tomo em eon.sidet'ação as renl:lçõcs lo 
nobre deputado, e hei de proceder i• nccasso.ri:t>< uvc
riguaçõcs; e por i:.so mesmo qua tel>ho relações d~ :tmi
znde com <-s•o magistrado, o meu ptoeedim.;nto ...,r;; 
:únda rnais severo, 10 elle•o merecer. (.-lpoôado•.) 

O Sa. BAnlSTA Mo:<n:rao: - V. Ex. ü:.t<lrprotou 
mal o ·meu diseurso, julgando que cu nrguia o Sr. Dr. 
Tiburcio; Clltret3llto, o• botos quo J"eferi s~o \'erda
clciro.s . 

o sn. Ml:<t$'1'1\0 nA JcSTIÇA:- Cho.tuou igu!lbncntc 
o nobre deputado a attenção do governo sobre o ex-juiz 
municipal de Villil· No v• , quo ó alli ehcle d e p:trtido, 
o qua Ee havia intrigado e i-ndisposto por tal mnncir.L 
no l11gs.r: qnt1 eon~prom~ttfuoa por fim os intere>sc• <la 
just.iç'l. Es"" jniz ~=inou Clll Abri! do corrCI>tc anno 
o seu qu•tticnnio. Aa i!lforma~& que tenho :l ~cn rc:~
peito oiio cllc"ntradas, e nuo me hablliti!o para nv:lli:u
da procedeD.:ia das ace'U.1'8ÇÕe• que o . nobre dc~ut:lodo 
faz pesar sobre elle. O govento' attende nn:ito o pro .. 
cedlmento dos juixc• ; e não está di~p<osto s. d.:~r qual
quer nomeação d~ juiz a individuo a.lgttm !;()bre qt>em 
p:üre fundsda sn•peit<t. (A.poidos.J E' 'i>reeiso que o:; 
poços contem com jui7.es nas condiçõa& de administrar
l h.,; ju•ti>a U.teir~; e o jul~ que se envol ~e era intrigas 
loe,.cs, ~m <j'lle>túe> poli~ie30 de partido>, p:rdc a inde
pendencia, a imparcialidade preci.a para poder di!tri
buir .ju$tiç:l'COU1 igualdade. (Apoiados; mvilo b•m.) 
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O Sa. BAPTI&U Mosnoao: -"' P.epito ainda; confio 
muito no.espirito.jc.sticeiro de V. E:<. 

O S~t. 1\fn."lftii.O u Jllst'tÇA:- 0 -mett.-iUilSt:re amigo 
deput.ldo pela província d.osAlag()a.s. tamllem. chamou 
a attençii.o do governo sobre -os · mesmc.s factos e-oo.tros 
d e natureza ideoties.. O mesmo -q!M.acabo de diz.,.. ao 
nobre depub.d~ que fallon em primeir<> lngar at.aevcro 
<w honrado mombro. Fallou o honrado m:mbro sobre o 
)WZ municipol da \'ill:t da Imporatrlz, que :íoi ha pouco 
removido pnra o termo de CaetM, c por c•sa occasiiiO 
o meu Dobre cmigo ruferio factos da maior gravidade 
:iccrca do procedimento desse jnit.. Hei de providenciar 
o. OQU respeito com o mesmo rigor. V erifiea.da a cxis
tcncia dos factos que por S. E:<. nos forilo re\'elados, e 
a '!Ue dou todo o pe80, a té po1que as in.!orma.c;õe• offi
cjacs_que me têm ~ido translllittirtss lhe são desíavo
rovci~, é d~ crer que a acç:oo da lei· se fn~ scotir. 
( Apoiado•.) E' mister que aqu•lles que no. cndeira de 
j wz níio oornpre!lendcon a grandeza. do oaccrdocio a que 
.,üo chamad~s a. deoctcpenhar sejiio de =" ~oz C"J'.· 
jOOllidos do templo da jnstiça. (Apoiado• ; mullo M,-,.) 
Aprov~me desta occ:l.Sião , scm.hores., para ~~m· 

brar-v:>s que de'-eis tomSJ: em. consideraçiio a necessi
li:ulc de se estabelecer e regular convénienteme11te o 
d ireito de rcmoçio dos juizes mnnicip:.es; Cllm tod!IS as 
l'Cgurançss e formalidAdes estabelecidas para. o• juites 
de "direito. (Apoiados.) .Nüo entendo qc.e oa juizes mn
nir.ipoos de~üo estar me.is garantidos do que os juizes 
de rlireito, qullDdo a •n a. ~moçüo seja. uma nece»idaà.e. 
(A1'niados.) · . 

!-'aliou tambem o aobre dcput:uin pelaprovincia das 
Aln_gcjas sobre uma nomeayiio de· juiz mMicipal, que 
nõ.u achou c·onvcniente ~ referio-!e :~o juiz muniCÍ:pal 
nome:ulo para o termn de 'Imperatriz; m llll COIII{) S. E:<. 
foi o primeiro a reeooheee:r a honestidade ·deste jlllz, 
~rcio que " seu reparo, que ee ttad\Ul em ~elo aliás muitll 
louv:we1, niio tern () caracter de ums ccn!nra. Esse 
magistrado, segnndo u informaç~ do cobre depu.
t.~rlo, não servis. para promoror. Acredito; enttoct aoto 
não i-algo que por isoo ficasse iuhal:>ilitado d~ ser no
meado para. ontros cargos que. nilo exigem os mesmos 
dotes e h:lbilit"'fÕ""; é aiud .. muito moço; o estudo ~ :1 
pratica do iõro podem supprir a f:~lta que notou-ihc o 
uobre depub.do. 

O Sn. CuTEL~o-Ba.~co dá um aparte. 

Os ... Mnn<mo DA. JosTrc~:-0 nobre deputado pela. 
proviccia d:. Bo.hia qo::e íallou em ultimo lugar ch:nDon 
:. atten<;ü.o do goremo !!Obre os Afric:tnos livres, que alie 
considera de foctll cscr:J.vo•, que t~m sido <!lltreg;uea n 
cmpreitcrrol espertos, quando o governo de\-ie eprcs~o.r
H! em dar-lhe~ ns re.!~cth·a.s ca..rtas de ctnnncipnçüo. 
Este objcetll esta regalndo por lei o decreto-s do go-
verno. . 

A lei prohibe c:.<:prcssamente que os Afric!Wos liv,cs 
ionportndo• :oo Impcr!o, que íotcm appr~h()lldi.dos, sejuo 
··ntregucs n particulares, e po••o garantir no nobre d c
r ut.ado quo Cs'-..:1 disllO"iÇãn tclll sido Nligicr-'~J!IC 
~bscrvncm. N.-tO se tem d:l<!.o durnnte o met:. 1111D1stono, 
c creio mesmo p?der use-.·erar ao nobre deputado que 
iiuran!:l! a. outro• minitterio~ , dcpoi~ de. promul_gad4 11 
ld a que me refi-ro, os ser">çoe de Afncanos li ores :1 
p!lrticul.sro;. Os espertos empreiteiros não ao têm Kpro
.,citado deot~ vantog.3m; ao contrario muitos A!rloll%105 
li v=, c11jos <cn-içoa tlnhüo alclo dndos a p:~rtoe.ularcs 
,u>t.cs da lei de 16JO, ti!m vol:ru!o parn os e>t.:lbclcci
ment.os publicoa. 
Ou~• muitos t êrn obtido co.rte.s d~ em:>ncie~çiio. 

O beneficio, ~orém, não podia. ~er cilm;>l8tô: Mnt:n-mc 
rlc algurnn fôrma tlllhhio nn concessão de .. as cortas 
pelo que toM """ Africanos qto~ estuo nos Cll;abclc
cirne;l tos pubüeoo, por i•so ctne o dccn;to que nutllrl~:l 
o g<>"erllo a conceaer cartc.s de cme.nc1paçiió nos Afn" 
canos ·que têm rn:ti~ de r,r:.atorze annos de serviço re
fere-50 áo.ueUcs que forilo confiados a pu:i_c-alares. 

Todavia, parecendo-me duro que os Arr:cnnos que 
cstiio nos eitabclecimentos publicas \'Íesscm a licu de 
]"cior condição, j é. não digo do qne aquelles qM se s.chão 
c.onna<l.os a pe.rtieulues, ~enio tambem d o que oo pro
rrios esc-r:l\"0 5 qne llilh pnd•ssem antC~êr Utn3 époe:l. 
rnra :t •ua c:nancip~çii.o, j -alguei co~..-ecicnte ou<it :1 

este respeito .. a secç.io .. d.e· ju,tiça do C()D!elho <1~ ~.~ttArll) 
c, coniormando-.:;ooom.o ""u p:u-ecer., cka.o_gU'Ie:tiO. ao 
decnto. uma.in~ciamais l>ttae.mais begnina em 
fnvor cl& llberdlld.e. De então pua c:l. mult:" c"t'ts:s· à~ 
emancipaçiiO .tenho m"::l!U._do p~sar a ·. Airicllnos . q ne 

i se neha11ão .nos cstabelecll!lentos. publie%,. os quaes 
i e«t&Tiio privad05 :1tl! então <io gozo deste ,beneti.eio. 
I Tenho proce<Udo graduslweute, a ttendend.> de prel.-..en-

1 

cia aos que têm melnor prnce<Üme!lto, mnis !UlDO< de 
servico; nas cart.:l.' do =~ncipn<;i'o de todo• elles tenho 

: · mandado inserir s chusn1n cie residirem em c::etto3 dis
!_ trictos agriéolas; nüo me J'llreM caa•eniente que elles 

fiquem n a cidade por moi::! d~ o.m~ razão. 
i ., J i vê, porlanto 1 o rJobre .Uc:putado que osw a~snmrto 
I niio tem escapado :i. o.t-..en~ão cio governo, que ~lgnma 

I cousa m esmo se t em feito de mais <io que ~u.illo que 
e:tistia em beneficio dc•ta ~1a•.e de individuas. 

Falluu t.ambem o nobrn detl!ltrulo sobre os menor-e;: 

.j 

I 
I 
I 
I 

I 
1 
I 

aroo?.oos que se aclúi.o na c:?.s& de corrccç:io da côrti. 
li: alli u m asylo onde meninos cle""2.lidos süo reco
lhidos, oudc aprendem uma prolis•:io ntil. O nobre de
pnrado · julga inconveniente q_<,c os .menores que • 5o 
a~a.nllacios pel" p~licie., que •ão pela m~ior pnrte ele mi 
ind.olc: estejiio reunidos com outt'os. que. nüo se achtto nas 
mc!lma.s drcnm.standas, .c oue tetiío pe1o e~\:mplo de 
pcrvcr tcr-re. O cobre d"Put"o.do .ectenae, 3lém di~so, 
qu~ é incocvccíente que na penit.encisria se a.che .um 
ostàbcleéimento. desta ~rdem. · 

Hojo.nuo se dão em J!:ranô.~ pnrte o~ incon':enientc" !l 
qoo !'<: refcro o nobre dcpu~ado. O d1gM direcwr d...

. 'lUCUc e..rnbelceimento por autorise.yiío minh~< conatruio 
u.ma e:u!l. íúra elos muros da prisio onde estilo or:. np~ 
sentas e as offidns.s dês.~cs :ncnore:;; nhi f'.lles se ell
trcgiio aos sons trnbulh os ordi..-.arios, frcquent~o ases
colas, notando-se jê. um roffrl-.-~1 adiantamento, de sor
te que é de presumir q_ue no fim dos quatro n=os de 
"Prendizngcm 5:Uii0 do estabelecimen~ moralisndc.t< c 
laboriosos ·indivíduos que foriio tir:1dos do nbnndono, ou 
arrancados no ocio c nos v!C:os, onde u geriio ns mise
rias c 0 8 crimes qne nos cnn:pre cocbatcr em su:t "ori
gl)lll. (Apoiad01.) 

Niio é posoivcl, porém, ~~>Zer-•~ nma selcc~o tal co
m o parece dcscjnt o nobre <iopntado, de sor te q_ue o• 
meninos de mi. índole e~:ejilo >empre reparados d nquel
lcs que tenhlio ind\llo mil;Ís doc'il; este iuc?n\·caien~e ~~;. 
:ttknu:ulo. pelo rjgor. da u~;pcc<.:iio e por outrns medioss 
diocinlinarc•· 

S.: 'estll. instituiçilo emincn:emeate humanita:ria. é de 
gr:mdc vo.ut:>.gcm, como jo::iêo ii:cont<l$towcl, oe eUn p6de 
ser gr:mclcmcnte wclhor:dn, o q_uc cumpro é h:obili:ar 
o governo com ~s meios pracitiO'$ pa:ra. realizar esse tce_
lhor:Ltncnto, o quo (: pr~ciso é dar-lha uraa cxistcncia 
lega!, ntim de que ella possa prosper~ ~dar os í rncU!.< 
dcsc1 a dos. 

Em muitllS provineins hn c~t.'lbeleciment<ls dc., ta or
clcm que vão prospcran~iJ, ç,io f ll.Cilitando ot: diuami
nacdo o ensino profi-sionol de que tant" hs. mister '" 
clMscs IJI<ltlos almst o.dns d a tociodndc. F <>lgo do poacr 
mcoeion:>r o. en.sn de eciucll."ldos artificcs dá pronnci" 
<lo Mnranh:io, que aprese:::a e:o;ccller.te resnltado, 'lt:e 
ni!o pVd.c deb::u de sorprcnder o agrad111: "" pessoa~ 
'ltoc pela primcir:. çcz cn:ri!c r."eqnelle cst abcleciment:>, 
~llÇI\S 110 tela c o.ctividaàe do sc;t digno directo~_o. 
Sr. cnpitão !\laia. (ApoiaC:o•.) · · '· · 

li" Sn. D&POTAIIO : - A do Ce~rá tnmbcm. 

O ~a. Ml!'l rsToto 11.1 .• J t:!IT!r.l ' - Estabdccimeuto; 
desta ordem dcverii:io se ~onct:ilis.u- por todas ns pro
,·inci&S. (Ap,ia.M,.) Qaar.C>o aUi o•tive ba. ccr~ de ""':" 
o meio hcdei um csto.bclecimcn to de nprendizes agn
<:ola.s~ em que ~e concentrão gtandes e&penmças para s 
la•oura <ia provincia. ~ue ba de rcgenerar-•e peiO< 
pro..-cssos novos e nperf"'ço:~dos ( •poW.ao•) ; -os poiere~ 
do estado di>pende~:do co:n scmclhSlltes esta.relecimen 
to• ~ua protecçiio, farião um grande ~n'iços ao paiz. 
(Apoiado.•.) , · 

F3lloa: t&!llbem o nobre deputado pelA provinci,. ds 
Rnhia 'Obre o grande numer o de prisões de qne d.á c o 
ticia em. seu r .. latcrio o chefe U.c polici:t. ds côrte, no
tand.o :rei e o numero de processos c:a muito in!<lrior ~ · 
dn~ rn~õe8 decrctad:lS. d.o:ude pQ.t'ttt a que bavJa grar:
dc arbítrio d,. parte das :~u:orids.des. Ob~m>u tn3.<5 
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que assim como se aprcse::tn esse rel:U.orio, seria con
veniente apr..entar-se os dos cheies de polieiadasprovill
ci.as, onde talvez se nota..<Se o mesmo facto. E' natural 
que ~ nu outra• provincins o que IIQOntooe na. 
eõm, mas o facto ~e explica, e, ••gundo creio, ;em jus-
ti6caçüo rnaito satisfsdorla. . 

COOl e11'cito, íor!i<;> r<colhida.s ~ ~ da pollclil d:~. 
côrte, dun.nte o nnno .findo, 7,197 pusoas; ms..• note o 
~~~· deputado que 2,619 erãc> esera.\'os: que' dGS presos 
!orio soltos logo depois de interros;a.dos 2,973. Creio 
qne o nob~ de~mado nâ0 querer;\. por Ull fôrma tolher 
a ac:çli0 da policta que pão possa iu-restigar o ,.-ocedi
mento de certos indhiduos presos ror pequenas d~rdens 
on ri:c:a!;, ou porqu~ se torns..sse.ni justamente s.us~itos 
de algum Íallto mais gra~c. 

Dos individuas presos forüo r<>mettido• para o es er
eito c ~rmada 233, P""' o ho>picio de Pedro II 47, ec
treg"es :>os seus co..,.ule.s 131, e par:• ., ho•pital e ou 
tros de>tiDos 69. Fkou, _POrts.n:o, o num~ro redllZido a 
3,i44, que for-lO os <J.Ue se recc!h~rüo 6. c:IS& de deten
'(iio, e, pois, ji a di•parid:>.de entre o numero das pri· 
Elles e J.os processos é muito menor que aqncll.s. que se 
afigurou ao nobre depnu.à.o. 

O motivo d"""ss prisões e o destino que ti,·er:;o os 
indiciados :lchilo-se declarados no mappa =pectivo 
que o.eomp:mhou o rcla.torie do chc!c ae policia.. 

N"'ILD direi que Blgwn arbitrio,. que abusos mmno 
n.iiD ,., ~tt5o 'll'uma ou n'outra provincia a este 
respeito; elles s!io in~witaveis, niio podotiio haver instl
,ui~, por mais bem c.l!Ilbinad.as que sejiio, nem mdi
viduo• dotados de 9u:iliciades tão excellentes que muitas 
vez .. alguns des\'lOS uiio se dêm : a imperfeição é a 
eondiciio de todns as coosas hum:mas, assim como a 
sua lei é o. perfectibilidade. • 

J:>erg>l"ton o nobre deputado, falhndo dns rclo.çücs, 
por que & da B:düa. tem 10 desembargadores, a de Pe-r
ll.ambuco 9, a do ~Iaranhõo só 8 e a da c(irtc 27, e 
=•sccntou . que é preci'o 3~abar ~om os addidos da 
relaçilo da côrte. 

A relação da Bahia. tem o numero preciso; h a dez 
desembar~dorcs com exe<cicio na relaçiio e quatro no 
tribunel ao co!llmercio; tem por conseque.o.cia qaator~e, 
e nJo dez. Em Pern=bcco ha sete d esembargadores 
com enrcicio na ret..ç;>o, tres n o tribunal do commereio, 
um com licença, um 1em exercit!io, c um co:n e:creicio 
na rola<;;>o da curte. A do 1\.Iu.ranhiio tem seis com exer
cício ""' relaçilo , -q11atro' no tribunal do co=cr:io , 
um com licença, e um se:n ~crC:cio, porque ioi DO· 
lllU.do e ainc!a não scguio ~=o sm luga.r. E aqui c~bc 
obser•ar 9-ue rerh <'onvcruc!ltE que se to!llasse alguma 
providenc>a r.61ll de que os juilea que .:io promo
vido• não •• julguem com direito d.l dei:ur inde6-
nidamente de ·~ir para o oeu dcotino com ~ve 
detrimento da adminhtruç:''o dn j:lStiçn, que 1101l're 
COIX14de!DOl'll dosjnlgtulltnto~, que ta!llbem é dcnog~o 
da juti'(ll. (ApoiadCU".) Esta Pfi>\Ídellllcia tem iido pe
did.à por vnriaa \'e%~ no corpo legislativo; túnd11 cate 
anno eu tive a honra de n soli..-itar, poia julgo-a muito 

• neeeuariL Mas alám d. qu~l!M membro• da rolaçiio do 
llann.h:;o, que nco.bel <lo cnumcrnr, cxio:ctn dous com 
UIMIIlto na.s camaraa. ::la :elaç"-~ d:l curte ha 17 dc~
cmbargadores com a.scnto no. mesma rclA?o, 4 no tri
htU!al do commcreio, :; com a:.scuto na.a camu.r:u c 1 
na prestdencia da Bahia. 

. Nilo admira que a rclr.çiio da côrt~ tenhll um numero 
tilo. crescido de ju izes, qu:1.0do õCU districto <>brangc 
8 provinci.a.s, algumas muito populosas e ae griUide 
lllOvimento commerdal. Notn-se, comput.ll.Ildo os ma1'
pa& da. distn'buiçüo do• feitos e dos respectivos jUl
~IUllentos; qne na rclaç:io il.a c6rte distribuo-se e 
JUlga-se . ordlnar:..Aal<mte o dcplo dos f~itos que julga 
a-relaçio da Bahia, o tril'lo ou quadruplo do_qnc jul-

. giio as relaçijes de Pcrnambnco ou Maraiihuo. VG, pois, 
o nobre d "!'utado qne este 'lUgi~õento de juizes, aliis 
sanecionado pelo teuiJ>'l, é perfeitamente jmtificavel. 

Reconheço a conveoiencia, a neoes.\idade mesmo <!a 
creaçâo de =tis ~ ; prece até q:>e o -;-o:.o da 
eonstituiçâo do. Imperio é que em cada provincia hajo. 
o::na reis.~ ( apoituJM); é oo.."'eS1ario qne & justiça este
ja mais 110 alcance daQuellcs que della p~siio. (Apoi4-
4ot.). E stou de a.ccürdo a. eo.:e rcspcito com a ogi.ni.ão 
do meu nobre arcigo pelas · .A.l~as; é doloroso que 

cid adão. de pro;-mdas tiio remotas, como !.bto-Grosso 
e Goyaz, não possõo em certos ca.."'s gozar do benelieio 
do lu!O.~-e<>rpU>, u melhor garantia qne pMe ter = 
cidadiio eontn a p:repoteneia de a.utoridadcs que clcoco
nheeem seu dever, que suppl.ontiio o direito dao partes ; 
mas é preciso tambem a.tten®=os ;i.$ nossas eucum .. 
stancias, . ntio tomarxnos sob-:'8 nossos h ombros um peso 
ruperior aqu.e.l!e qu.e podemos earregar. 

(Ha al!Jrms apar~ ... ) 
Não é possi •el lia pratica dei=os de attende~ a 

todas essas eousidernções, limitando-nos a querer 'os 
beneficios Da proport;ão das r.oss>~S !orças. A~si.m ire
mos nansad.3 e lonb:nente, mos nos adiant3romos na 
cnrreira ; de entra sort~, em. vez de conseguirmos al
gum melhorallle.o.to, J*l.e acontecer que só experimcll
temos de<mnta~. . 

A . bo& a<hnlnistm~úo Ja justiça. é umA rieoessida<!e 
de prhncil'" ordem. Estou di>to convencido, :I$Si:n 
como de que com ell:1 n ão se deve -fazer eo.onomias. 
Sempre que pudennos erlect""-li1s em outros ramo• do 
seh·tço publico, Jl'lr:L at tender a essa grande necessi
dade social, d~1·emos realiza-las; é uma desp('.ü que 
coMidero prodt:ctiva a. que diz respeito :1. mannten'Y"o 
de dil'foi t.os tüo prccioc,os <'l'>mD são os da vidn~ honra, 
propriedade ·e liberd!lde do cid,.diio. O que se Szer 
neste sentido nunca ~;erá em ru= peru. {Apoi<Jdo•.) 

O S.. Ynt.arn : -~ôs os msgi~trados andamos sem
pre ricos de protne$S&S e nunca de re:ilidades. 

0 S&. l\II~lSTltO DA J ~ST!ÇA : - Ü nobre deputado 
pela província d:1. Bnhia ch:uno!l tambem a atteuçiio 
<lo governo ~obre a eiorbit!lllcia dos direitos do 30 %, 
que os juizes municipaes sio obrigados 11 pag~~r dP. qua
tro em q uatto ano os pelos titulas da sua nom~çiio ou 
recond!lcç•o. · 

Reconheço.que com cffeito cs.~es direitos sito um pouco 
fortes ; mas devo lembrar :10 nobre deputado ç.ue S. E~. 
labora em utn eqoivooo, pois os juizes m11nic1p~s pela 
sua recoc.ducçio nii<l têm de repetir o pagwnento de 
taas clireitos, tendo-o feito pel~ primeira nomeação. 

O Sa. ME~DES I>A CosTA: - MMpng® emolumentos . 
c o sello da carta; 40 e tantos mil réis. 

O Sa. Mn<rSTD.o ~'-' JcsT•ç.t.: - · E' urc:l porcen:!l
gern qno importa. em muito pouco. 

Além da.s ob~erVayõea " que a.ca.bo do r esponder, 
aprcscntirão-sc outra,; de uma. ordem mllis elovn<b. 
sobre a adminlstraçiio0~ustiç.a e v. n ossa orgaci~
ção judi~ia, harino · o-se sobre os mesmos pon
tos n& rnór pnr._e das snas luminoso.s yrontmciações os 
nobres deputados pcl!IS provincius do CearA, Ala.gOas e 
Bahia. . 

Tomando-a.\ pois 110 lllMmO tc:l:lpo em coneideraç-~o, 
í olgo do rleb!lr-mo de accürdo com os nobres depu~ados 
em muitas delllll!. -

lima. boll a.dministr:t~io du iustiça, dizia rom ro.ziio 
() nobre dcpUt1dO pelll Bahia, mesmo C <>S go~cmos ab
soluto• oquivrüo a um sy•tema :reprc>entnth·o. Uom c!
feito, ;c no .Jominio de um poder •= contra.te, de u m 
pcdcr sempre di•po•to a e:torbitllr padooso h&\'Cl' um ro~ 
fugio plll'11. o• intereoaes legítimos , para. os direi~os 
am.eaç!ldos ou campromettidos, se debni:to de um t.U 
re)timem o cidadão pudesse· encontrar umn. égide tutelar 
para. os diroitos de sua per.onalidacl.e, sua liberdnde, 
sua honra e Sllllo vida, ll'õsim se poderia considerar. :Mas 

· creio que poucas ,·ezes isto se poderá. dar; C! qwmdo 
:lpPIIr<lÇS. um phcnomeno desta n~tureu, nio deve ins
ptrM toda A confiança, porqne o principio político, p~1a 
natnrua da.s causas, domina •obre IIS instituiçõe• juã.i
cis..rüu, aue ~iio o complemento Decefõsatlo d3.S institt.ü
ções iunda.nentaes em qualquer fôrma de go~erno. 
'Ellas al.lliio-se, tem uma certa aftinid:lde, manl!~tüo u 
meslllllS taldencias, a = physionomia.. (Apoóa<lo.!.) 

Todas as -que ns instituições j udiciatillll ~des
v~. que os prin~ipios fundamentae5 são violados ou 
esquecidos, é imminente o perigo de uma subversão so
citil.(.(~.) 

Se n'Blgum governo a.booluto ·se pudesse ~ umv. bem 
ndminlatraç'io j udiciaria, a. pc;vos qu~ Yi.ves.."CCn debai:to 
desseregimen poderião mppott.-lo melhor do que e.quel
les que nlio .::on~ cem. a m~ma vantllge~; seria. 
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isto up~ illdieio de 11ue n:l org:u.isaçúo jud..ieiaria o poder · ' 
·~upenor encontrava um oetto limite. j 

As ollserv:>.<;ões doo no"bres deputados "ersirü.o sobre . 
" in~titui~iio dos _juizes tntmicipaes, e sobre os jnizes 
d& dire.to. C~1dl!r:açües tambem forio feital; pelo 
nobre d.t l!11to.<lo por.AI:~;g&ls sobre a org:uúsaçijo do su- I 
premo trtb!W::l de )US-:lÇe. · l 
: Ent.;nde o nobre deputado, com todA :l ruiio, que · 
esse tribunal, oollocedo Xl!l cupol:t da ordem j!lcllei:lria ' i 
par.a des~pcllbar a sna missüo de uma ms.Mira mais i 
zaqsfactOl'là! para se-r. o n.;.i~orm.isaàor e. regulador da I 
, nnsl'rudenel.A, cle,·eno. cec•cur percmp~or.:mmte •ob....., I 
as questões . d4 diooHo; eo:n elfeito é uma aDomalia I 

· que, tenio o primeir<> tribunol do Inlrerio de decidir so- • 
bre ponto• de di:rdto, po~o OS SeUS ncórdiiOS ser ca.s- 1 

~~dos r.~r tcibun::es de eategom inferior. Js.o pode- I 
na estabelecer-se sem offe!IS:.. cb constitui~o, nüo po
dendo o:t:ro tanto econtecer a re~pelto do julgamento· • , 1 

<las ques;ws de facto, eru que se. trata da apreciaçilo I 
<las provas, e nlio dn legalidade à.o julgado. E~ta. 0;:;0 
Julg:ldns em '2' e 'll;ltima instancia pelas rckçõea. 

Falhndo s respc1t<1 da instituição deo jll.ites munici
pn.cs, o nobre dcp11hdo peio C=4 ·e os honn.dos mem
bros por AJ:.goos entendem que c;ses jciuo nilo offe:t:e
cem !l.o; pr=so.s garMtias, que eUes mesmos n:ío :J.S tt:n 
que '!i'io cont~o ~o~ !egunmça na. sua c:u-rei.ra. ; qué 
:formu.o. w;n t <:O_=o, mas sem regr:..; que estiío intcir:t
:nente_ a d•se_::ç•o do governo p_orquc eiio temp<Jrarios ; 
que nao con,uo c~m 3. promoçao qu:tn.do a mereçio,,. 
nem mesmo rnu1tas -.;ezes com a sua recond~íio. O 
nobre deput:!do paio Cc:1ri tem !lin<i;>. du,•id"" sobre a 
sua constitucionalidade. 
. Senhores, :l institniçüo do• j tÍizes m1Ulicipaes níio é 
'llOva: ella _tem a M.ncçúo dos podere• supremos doEs
tado, qne ~ao os CO!Xlpetcnt.e•l"""' decidir sobre as ques
!ões. de constituçion~lidade. Se esse.5 poderes, tendo em 
conSldera~:~o ;::s duv!daR e objecções que n'cste sentido 

· :-ppareo~rao qu:mao o proj~to foi . off'crecido, niio 10s 
~ulgcro. proceden~~·, a n{>s le~hdo-res do p11.iz o <J,n~ 
mcnmbe ~ resFel.i!! a let. Nuo acho con"eruente que 
tod~s o:; chu.s, pelmltta-mc que lhe diga o meu honrado 
3llllgo, estejnmos J.lOndo ~"' duvid:l as bases do nosso 
system:..; n ós que nos nchnmos n as posições elendW! de
vemos <br o cxc:nplo de acatamento â5 lei3, ·hw digo 
que n:io :tpparcçüo ob•ervaçU<is oobre ellas, que IliG se 
:r>=opoub. a sc:l revogaçúo; mas a occuiüo nií.o me 
p,-ecc m~i.s_ -eou\·cnicnte par:t essas considerações. .A.o 
~~au<>r é hc,:to ln:>çnr !"~o de todos os recnrsos para 
.azer p:cvr .• ccer ama tdé~, mas nem sempre isto ser& 
ccllr>'emt'Il;e. P ode $<!'r ouc o nobre depn t.W:o tenha boas 
r:tzões p::r:, peusar diversame!lte, ell entendo o contrario. 

O .Sr.. Jo~.<t:ARnn::-En f:illei nisto accidcntalmente 
no=do os defeitos ela iDEti.tuiçüo. 

0 Sn. liic:<JSTli.O I>A Jrs-r'~-' : - Sou o pritDoiro ll 
rcconh~er esse~ cie!c:tos. No mell relatorio nlguuu 
cous:t d~>!c n ta. TC!'Jlel!~. c o• mcus l10nrado! atJ.tl!e<:•
sorcs t~mbem j :í. o !lisscriio : ~ :-tocc~•nrEo t<>mnr nl(n:· . 
mas pro\·.idcnci!lS, ~ c.&ses juizÍ!~ :üm de condna.u-1 <i_e .. 
fu:s:sc a ~u:t posiç.ío.O no tl!lsso •Y•:om~. ju~cwio. 

E P!'C<:tso <jUC haj<l tl:Dil cspcc.o do •=ano, ou elo 
nl?rendi=.'\do. d'~n~c sejüo tirados os ju\zea para "tllll· 
!; >S~utur11 Vlt:lliO'IO\, e que O gove."DO tenha um meio de 
::tqtúlat~t o oeu more~irneto. !Apoiado• )· Mas note o 
nobre dep!ltllcb qtte cessas aprocie~Çiie• niio p6de cie~ll~ 
de entru uma ~ .:!<>se de arbittio. O mini•tro qae 
a_btts:u-, seja accusado ; a llllprensa é franca o e. tribnna 
livre; apresentem-se os >eWt err<>s, a sua mt gere.c.cia. 

Bem ,.ê o nol:-re deputado que u lio i>óde haver um11 
instituição em qna não se co= ett:io ..:6'1lSoo, em que ..: 
n iio dêcn erros; maa h" 'aloios indirccto• p:r.ra qae o erro 
e a 1n:i fé Eejiio cotripàos on reprimidos con\'eni~w
mente. 
erambem falÚ.riio os nobres dep-ntaaos sotre os j;,;. 
~de direito, is to é, o• magis!:iados de qne se tem J.e 
~m!>Õt' as relações e <> s11p:emo · b'ib'lllal. de jnstira· 
Observá.riio que bs jui%es de direito, limítando-~e " 
l'reo:.rur o j<:ry. ao estu~ à o ditei to criminal não a.ü
q~m a. pr~tica precha, as habilitações d~ que h iio 
nnsttt :n"" ~el~, :..onde . têm <le ~ecidir sobre ml\te
ia de natureza mui di'l'e:t:<.,_, e que ~ge:n estudos :stu-

!0;)10 

rados que elles :l.ii~ podem fazer :restringúldo- se á l,lt:!.
!~ do 'lii."eito <lriminal. 

O Sa. J.,r.o .. ainE:-Apoiado. Nem podem f~l!-!os = ida.d.e &tt!~Çada. . . . 

O Sn. l>fnnsno tu. J~<;.o. : - ·E; p.resto o meu 
. asse11so .n euas coc.sideraçúes. Entendo que ,;, ·re="'o 

da. justiça. civ;l e c:rimill.ol é de grande ,.,.uta;;em cio 
slí pcl:t unido.de que d.i forç& e eon•idernçúo ao cu
gistr:J.do, se nrro t:ombem porque tendo elle ele ~r 
p!U'te Jo• tn'bunaes superiores, e devet1do resoher ::s 
qne•tãcs de direito civil, ni<o deve •C< estranho ao c~
nllec!mento eles«~ direito. 

O Sa. V1ato~.T<I : -E' trunbom po!'qa.e é uma ga~ 
~tia. para os justi~dos. · 

O Sll. M1:1JSTilo DA JVSTIC.I.: -E' tara bem, como di~: 
o uobrc deputado com muito ::certo, mais mna g:,.r::n.
:la para aquclles e quem tem de se opplica~ a justi~.:t-

A perpctuido.de cl sem du~ido. u mFI das mllis [lrecio
~~s C'o!l.cliçü~s da indepe.ntlencia de que p-recisa o ma.
gistrado pru'a o deso,..penhe> a~s sua• attrlbttiç<ies. ·A 
l,l<>sição dO 'juiz 6 o.rdun e penoso. ; clle tem ·ae o.tfront::r 
eompromettimento., prescindindo de cousiderações pes
soaes. {.1po•ados.) E' p~d&o precisQ que clle esteja beci 
amparado , ctuo wnhe a seu ak:mee os meios nwessa
rios ]l:lr.l vencer !l.ll resistencias inclivid~W:S' e lirmaT o 
domínio do direi1.0. 

E pois, se· o magis~do na snn posiç::O mod~~t3. não. 
pôde ,:l.dquirir fortuna., ao menos seja rodeado do q~e 
l ue pQ~~:> dar consider:.ção e l'restigio, creando-se mai!: 
um o.ttr:>.ctivo p:1ra o. cSireir~. (Apoicdos.) P:ll'o. a ad
ministração da jns_tiç:~ não ,-cjo se ~o bec!I'Jici~ C!ll 
nnu MnUclhan~ IXlcd.idA. 

Mas emprebender l" CSt.'L reforma. que naturalmente 
se prend~ a outras, ntto seri:.. mu:to prudente = actua.-
lidade. · · , 

Q!lllndo o corpo leg\slo.ti~o fe s.cba empenha<io em 
t~ntos trablllhos n>Lo menos importante• e m=~tes, e 
:10 occasi.'iu em que se an.uuncl:> um dlfir:i: de proporções 
tamanho.s, não j nlgo convt!Dicnte, nem estamos obri
gados n fo.ze ' <l'l,llillo que outros d ei>:áríio de Iau: om 
e:rcum•to.ncias mais teli:eo. !remo~, poréln,prcp!U'Ilndo o 
campo, poia 'l_ue reformas de$ to. ordem tüio ae,-em pro
cipiter-:s~:. Todo o cstwio, =~ long:L mc:ditapo sobre 
cll:u;; não pódo SC!r s<m~o de gtCIIlde ~veito. Se etn
prche:tdcsscmos t:ln reformas emneu.nhado.~proporçõcs,. 
o nosso desideral"m.ll!LO s~rÍil. o.lc1111ç.n.do; iri:unos tal1·e~ 
collocar-nos em uma condk~o pcior do o_no IU[t:ell:>, 
~m 11ue n~s .o.chntno& ctn rdnç~o á. o.dmicistrnçüo ~ ., 
JIISI:iF• ... 

De quo servio teut:lrmos 11 reuniiio da jnatiça ci-.;il e 
<'l'iminiil, e~ núo pndc•oem.os conxrvllr = todos os dif· 
trictos, quo bojo ost1'to nn. pono de S\UI jultiças lo~:as , 
esse' lD:tjj;httncios qttc o!Torcccm mJ.ior g11r1mtin ~ 
(Apo!odo•.) Como emprchondeTi~mos umn reform~<iest:. 
lD:J.gnitudc, sobree~':rég:llldo mol• os mQs;ietrndos co:n 
esta• llO\'As obdgaçW•, so uilo o~ rttrlblllS5emos CO:-t· 
\•cn!C.ntcmcnt~, se os n~o tiro.,scmos~ como é tüo ur~r.· 
~o c <lc t:.nto i :ttercs:s~~ p:u-:1 o prJ:, d~ l'osi~i"' mc6<jui
nha ~cn. <;.ne se :u:hü.o, dil 11üo terem mcioa -p:sra aubsL<-

- tirem~ {Apoiadoo.}Se tte'J IUOC têm sido 1\l CÍl'CUIIlBtlln• 
ci:u~ fin2neell'AS dó plliz que ~o nos totn pcr111ittido 11t.; 
o presente ir em 11.11xilio do m:lgistndo quo vivo na p<l· 
nuri:t com o misera9o} ordon:tclo que percebe, <X>t::l? havi<>· 

· mos de t.vmturar-nos a UI!! a, rofol1JI:t que trar<a o!l'<S:
mento de pesso:tl,n5o sl>deJnltes comode011tros e!ll~
ga.Jos quc<ie"'irro •crsuf!icicntemcntc Totribuid.os para.li
eo~.rem a coberto ele neccssid:ldea e emco11di~• àc-incic
pcndeucia' Se bem ctae cu couoider& o. irulependencicde 
canctet õ.o tndividu o como um" v'.rtu<lc cl'~, tocb 
.'ci:l entendi) qnc nUllCà de\'einns ·p<;r 'em oolli..~ os dc
"cre'. dos fnncciontll'ios publ.icoscoxn as snns ~id:tã.es 
reaes ; · será !Cmp~ bom que se h=onise Ulll&'c:o:n 
outm cousa. (Apcia.tlo, .) . . ' 

Mas .Se o• nohros deplltados entenclel'em qne o belleli-' ' 
do qne tem ae trazer esta r~o=a é ta!, que pa!" ai · 
'cal::a-lo se de\'0 lanyar no,·os mrpostos sobre o plllZ, D:l 
época 11c:ll<ll, a ini=ti~a ·c:tbc " cada UJn dos membro• 
dest.n. =... . . 

rr- V oz : - Siio mciliÇ.as que devem partlr cio go-
. vemo. - "": 

31 
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:SE:SSAO EM 21 DE JULHO DE 18!50, 

O Sa. l\h:<osno .,~ Jr51"l~A.: -O nobTe deputado 
pela pronnci~ <la. Bahis entendeu que a reforma elei
toral ane ...cabs de ser votad" por cst.a camara ole>ia ser 
seguidà à& reforma jucl.ici&IU e ca rcfOnll:!. da lei d3. 
guarda nacional, erão compl<::lllentos n~stui.os, se
glllldo o no~re deput.ado, par.o. qne ~ pudesse o.t~ingir :í. 
liberdade do ~oto, & uma m(;lhor eleição. 
N~ c>~n longe de concorda~ em que as rciormas da 

· ::oiminiot.uçõ\o il~t justi~:. c d:o. lei da gusrda nacional 
contrib~:.Ü!et):l.pod~ro•amenle para e. se tim; mas pel•• 
conside.-aç"ões que ha J'<l!lcO spreoentei, e q_ue tambem 
me purecê~:IG o.ccit:os pelo nobre defutado qua11do, refe
rindo-se a ama. 'Parte do meu ::relatorio, Clltcndeu que 
a~ refQtlll.aS de,· i :lo !er I':lusadas c len~M,. qcc as insti
tuiçtles qne,.se aeh3\"lio r.e.dicadas no paiz nõo devião ser 
!'Dudadas ou alterodas Tepclltinamen: e, que medidao de 
tal c rdem deviiio pllSSlLT por difCcrentes ph:lses, sfun 
de que che:;~set:l t.0 esta.do que é para de.;ejo.r·se, qnc · 
não de,·iamos querer aquillo que supp?mos o melhor, 
mss aquillo que fosso <ampa:.vel coe> o nosso estndo 
social, pera. ue a i leis devem S<!t o reflexo dtt& ::tcccssi
dc.dcs locoei, •. d:l eh·ilisução do povo, etc., niio llle p~ ... 
reccu collvO!llcntc que ao mesmo lerr.I'O e de chofre 
viesse o go<emo ntropelar o corpo legi>lativo com es
t:ts. ref:ormas.. 

O nobre deputndo, eonserv~dor ~ennin->, oi.ão poderirr 
~tuereT que todas esta• refon:ntt• \"lessem a ser submet
t idas de uma !I> ve: & consiJeracíio olq corpo legislativo, 
e que o goçeruo in!i;t i"e pela sna adol"(iío. 

A uece~ioluàe, porém, de certas ·mudaroças, de cerU1s 
rcctifioações tanto na l•i de 3 de Deze~nbro, como na 
loi da gnuda nacional, foi por mim couieo&ada; algu
mas IDedid.u 112esru1> j~ iniciei. out.-as eotiio se prepa• 
rando, e o go..-emo pretende <1a:r-1h"" o andamento ~n
veniente lof:O que o t"mpu permitt.'l. 

A respe>to da g>101rd~< naciou:U., por :~..;so de 20 de 
l>f:u-ço deste ~ll:lO ~oc:kei uma commi3são com(K"ta de 
pe_••~as muit~ con:peteutes par3: estudaT os defeito< d4 
lei oa guuda na c1onal e orgao:usar nm pl.a.no de medi
das a. que o governo terá de accreoceut~r 011tr,.. · qr.e !t 
prn.tica do eerviço U1e tenha s1:.ggçn.d.o para l"~rem to
madns. e ru coMider.~~)-i:o 

Fui o primeiro a reevi>hec~r quo "!oi da J!UILN:t na
~ional pcec3. 1:.4 ba-e ele --ua.or~nis.t~.çrlo. c .uo H)gu ma 
cous;, ~ de roi, u:r ~>•-.:r eu o dernon•trci exped.in·lo c•se 
~tviso que refer i. (A po oc/.0.• • . 

v nobre dllpnado no. dis..., <!UO •0 cxi•tc f:\lNM:>. nn
ciouil DHt e:tpi:.aes d~ ~:" p r(lvicdu~ c e Ol ttl~m&!o- d -. 
dades mariti=•· e ot:.c . i•tu do,io fic:~r rcduúd:1, :-<>
!<:etando- ee a •egi•lo.çlio e "on•ogr~>u<i"-·e <ÜO§I<>•iç~~ 
~dhera'" de coDformid .dH ••om as circnm<I•UCi•• rl~ 
dllfere=. lo~a\id"i!~ • • fJ nobre d"!'u:a.do n o '{Uor -.~c 
haja Ulllll legi.!açÜ·• uniform~ pura todas '" PT"''in•·ko 
em tefetencia. iL g ·aatd.<\ IlH.cionnl. N:jo tiu·.iflO \{UC )l "H:~ ,. 
Oriuiiio o<t: ja >U•tentarol , mesmo pc!a r •%,'0 d. qo:~ 
!l.Cb!tndn-:,e a no ... •·•.-a po..")pulnçiio :::o di,o:...:cmiw4· ln 1 ~r um 
va..,ti ~siroo t.erritoric~ · e sendo d.i ,·crliOf'. 01i N:ll .. f!~"»lo" ,"{c 
in8trnoçio e divet:-Q!o 1JI t~cn. ... C03tu:cea, tnlw-ez M)•zuma 
'·uiedado dc:\'C.at$e ha\'er ne.R1\ !,~gi &l;l~:lo ; 1m•' ta~hcm 
os ÍD<:OI1\"tnienl<» ~u~ dah; podcri~o roo-ultar •i10 de 
c ' id,'llc:la, e nüo >er~ cu 'l" cm ,·ic.~o pt'ltnover sc:rnc
lhante innovaÇiio. 

Se entendo,t'O'Inn o roohre dcputado,~uo aleid11 j.!Unrnn 
nacional é defcltuu .. , j111go que mai& "defeitos llio:iúa o.~
parc~ J":!ll m.uueil'll por qua Ulm >ido ~"'eeutada. ~ 
nu qnt.Uticnçoo• n ii;> "<~ procede ocmpre como mu.nda. " 
lei, !W- eas:a; ~!_ur~.llfi~~ Ordin:uiamente t~m. ~i-do feita!~, 
ora teod~-~e et= ~on~ider~ü~-' os ·impu.ho~ d:.. atnhude-, 
ora o C"Splrao d.~!> v tnc;tn.·;n, c ora .o de~~jo ti c.~ ctéarem. 
. batalho~• !•:O.TIL ll~vc"' n offi~\a~s, é daro que o !llal niio 
reeahe ~do •obre ., !oi. 

Se as au~ .ri la<i~- in .-·a.:ubi<hu de ~crem 01 alitt.a
=~•.<"" ::l~tttu• •"fl·n•n>ID•l.antc! p~em de tal:au
neira 'lU!'.~ ga•t·· • n-.•o:i<•M! é um obstacnlo puuumentc 
SO·ptamchimc:>l'> do <;.u.adro do e><crcit.o, com'> rii•.e 
nt:~ c eu :-elat.clr,n. • d.eieitr .. VC'Dl mals dos hor:nens quo 
exee&t':o. do 111• rb• teis qW! eonsagrüo ~alutare~ riis· 
posiçõe<. I.Cp •aa: .... ) < 

. Mao, ..cc~"re', am<\a ·que " gnarda u a.cioDaJ. como 
disoe o noh"' :l"pr.t,.do, ..., devesse restriogir ás capit acs 
e alga.m,... cidtide• ma.-itimas, o noore deputa.do niío 
p6de doin~ de rECc-!J.!!ece que e~ tal o_ual existe tem 

n!'csta.do rr!~\':tntc$ ~ervic;o~ i c:nu~o. .:ta in~grldu.de ~ 
~rdcm publica (apoia•Pu•); que a guarda ns.cional, err.
preguà" como nu-,;ili" r do ""ercito 11a guarola e defesa 
das fronteiras, muitn:;~ vezes tem susten~!tdo com bri<> 
:o h onra e riig:lid.uie .lo Brnzil em ;:oai~ cstr:uogeiro. 
(.lpoiadet .) 

O Sa. l't:l lt(\TO J>E AtEV.D<>: -E n:> provinci:> do Rio
Gtllllde do Sul até no c.."\mpt> d:o. batalha. 

O Sn. MJ ~JSTRO n . .-. Jvs1"1r.A ~ - ~ão f:-6 ncse.acom o 
em outras pro .. :incias caa sc.tem distinguido por aéto;:; 
do bra,·ura <J.nc :o rc<:o=cn.!ão 6. gr:o.tidü.o e <:$\im:i. p.,
blica. (Apoiado> .) ~!esmo :x:a' provind:IS J~ nor~o, no 
interior, onde 0110bre deputado diz que 11ão c:<istc gu:u-
da na.cl.oual, núo cst:í. fardada, não te1n :1 prcci:::1 ins 
trucçiio, nilo podemos dd:. :~r do roconhcecr que clla 
presta seryiço,, que aD-'<ilia con mnito 11 poJjciA. O go
>crllo nii'> toou f<>r l'" de linh" ~uflidente; a força poli
ci~1 não chega. p:tr:t as uecessid.udcs do sen;iço; c se po!" 
tal moti\·o ompre~n.-~ a. JtUrtrd:l nacionel, o serviçv 
dosto. 4 feito com t11l ou. qual rc;;nl~ridadc. Ào>im forçn 
é dar-lho este teetc1nunho de I'CCOnnccimCIIto e de lo:>
\'Ot. (ApoitufO.!~) 

O Sn. P~tl<.om nE .'\.t~:n:no: -N~ pro1·inr:iade Màto
Grosso ha de ser a. g:u:trda nacion:1l que h:1. de susten
ta~: a ho:c.ru. o inte:::ddn.dê do Impetio: po~quc não te-
mos alli íor1:1 d.elinha.suffidentc. "' 

0 s ... .,M!SISTRO De\ J U>TIÇ>.: -'- WSistindO O honrado 
membro p<!l<l B•.lüa sohre " neeeBido.do da n!orma dR 
lei de 3 de D.aembro, Dt!CCSS:Ídad~ i á. rcconl1ecidt>. oor 
muitco. dt><tu.Ucs que tom.úiio p"-ru '"' ~-on (e.·ç '•o dei.>:< 
lei, ou na su a a.dopção, mencioltou part.knln.rment.e a 
reunião <b policia e jt111tir,...._ F ui tambetn um doe; [·I"Í
mciros a reconhecer os graves inconveniente~ que d"aht 
podem resul:nr. A divisão dos poderes é seno duvida 
um dos principies f~damentllCS. da;~ . no!~"• i_nst!t';li
çües, e portAnto rcumr no mesmo ll!di v1duo attrlbnoc'"'' 
do poder.juriici<u,io " do poder admini>trati~o ~ contra
rin.r ao 911l"tu~tias socillQs, qu~ d~tappa.reoem ou perdem 
xxmito ao seu v.U.or. (Apoic:®•-) 

Reconheço que o principio de autoridade deve s,;r 
as..entado em bases •olidas o ooguras, o principio d:l 
au:orid:lde como penhor da ordclll, como condiçlio da 
liberdade. Nem dévcmos s:1crificar a o,rdem :\liberdade. 
n em a.libcrdado;. ordem; ellu CQ·e~istcm, niio po<lem
se disputa!' nm dc ll\inio exclus ivo. Niio :levem"" ~am
ticar ru< p:nrnntins ind.iv\du""" no diroi~ 011 scci<l'i"de 
com o quo! n~o po<l~m estnr em contradieç~o: em tn: 
c~.o oorill o ditei to d1> govcn1o, o o govefbo nM.o · w m 
dircit'l. nroo tem poder s~niio 11quollc IJUO nn~ro de'~~~ 
verd~dcira Conto. quo ó 11 n~~ii~. o.om rrovcit.> da DI\Çiio. 

Rcconheçn, ~is. t)Uo ó umrt ~nraut1R muito nct'O""~t\ -. 
~ie ~u~ ha.jl\ cssl\ •ep!lrnr,,-,o dn ju•ti?l\ o de polids. 
Con'"•J:nan·l t> n iddet n<> meu l'cln.~rio, vin--,ue nU! im
po.,lbilillndo de !'roJ>Õr In;:~ umn mcdidft B o•te reo
~ito, porqno a in•tituiçíio do minl.elcrlo publico <!, nv 
meu ••onceita, o ~oonplOIJI<:DW d<llltu IIGJ>:Lr&ÇiiO. 

O nohre deputado pela província dn• AlaJt(u. 
quo íull•>u om prim8iro lugar, O.Jóm de algumu eonsi
dcnoçõo,•nbro OIIIUI•umpt03 do que tcnbo :ruado, aven
tou umn ljaGaL!o do gmnda tr..nJCCndoncia a ~:to 
tlu rompetcneia da autnridadc j udiciaria llot cnroes 
eow.e,.oa, n .. hypoth~•e douml\juY"i.di<.çiio espeei•.l, como 
~ 11 do• i uue• do direito por virtude da loi @.2 de Julho 
de lBSO, no jul~nmmt.o de certo• crime>, que &té ent~o 
per;cnciiío á juri•dicção ordinaria. O aviso do 27 rle 
Jun.bo do 18~9, disEe o nobre d~putado, cstabe1cccndo 
a cotnpetcncia do• j uizes de direito para o julgamento 
dos criJnes conne:<.os aos de que trsta a l ei de 2 de 
Julho, :~ind11. qu:llldo são de natureza di.-crs,_ e de mai-:-r 
gravidade, é um golpe na ins:itUÍçiiC) do jury,c nio deve 
~er cxnnprido. 

O nobre dep:t~do tem razilo em parte, mas mn part.! 
tambc:n nlo ~>m r :.ziio. O nobre deputl\do t~a ratão 
se corn c!Tci!o o avi; o co::osagrasse a doutrina que S. Ex. 
comb~teu. O :nobre deL>uto:.do niio tem ra:tão, porolue o 
a viso llio dispõe aquillo 'l."e o nobre deputado suppoz . 
~~~ verdade, rcJ;nl:mda-se o nobre deput:o.do pelo:> c:<.
tracto que 'em 110 rclatorio, assim devi!\ pcnsar ; me.s o 
aviso consagra. dontrin:t ~uit~ di,·ers:r. <iaquell(l que 
rdmo o Dobr~ d<J?Uta<l~. 
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SESSÃO EM 21 DE JLl. HO DE 1.860. 2ll3 

O s ... Cow.o. MoaElt.<' -Se ha eng:mo, nio é li.Ie~, 
6 de quem ~ o f::l<tl"act.o do nviso. 

O Sa.. Muu!l'rllo PA. Jun1c":- Ho11w oom c&'eito 
engano, tna1 :nem )'Qr isao a ·.,ae.tlio perde a •ua im
portanci:. e gravidade. 

Ao juiz >egnriUilente é a 'I nem incumbe apreciar a 
ma competencia: nesse apl'eClaçi!o entendo qoe ells níio 
deve ceder nem eueder, cumpre-lhe set' bastante zeloso 
para níio eonsc:ntU: que &!las attribuições ""iio invadi.
d~, e b~:Staute eac:upnlo•o para nnnc:>.nltrapassa-hts; 
da sua decisio ha recur!o para os tribuna•• •nperiores. 
O contrario repugna eom s. il!dole do poder j uilici!t.rio, 
com .... gllnllttt!lS que a~ .. offerooer e que deve ter unm 
semelhante imtitniçiio. Re:rpeitondo estes principi~s, é 
justamente o que di :;põe o aviso s. que o nobl1! deputa-
do •o rcfcrio. · 

M"" subsi3te amda. es~ que~Uo gro.,':issima, que se 
póde susci tu na pratica. todos dia., em vista da, lei de 2 
de Jnlh~> de lBSO; quao.do hoaver m:Jis de um cri""' a 
)ulgar-•e de na.tuteZIL extr:mha " jurisdicyio especial 
de que tnta a lei citad~. A no;sa legi>lação do pro-

.. cesso erimin31 :llada resolve, nam mesmo .mtendo que 
seja ('()nveniente ou que s<!ja possiwl f~lo de uma 
n1s.neira potitiv" ; é melhor que as disposiyüéa a ~ 
.respeito ~em m:üs :>lo,"111D~ fACI1ldade de apreciaçii<l 
llO juJ:. 

·O governo não poderio. de mQuú algum, sem com 
effeito da.r um golpa. no. in~tituição elo jury, sem offeo.
sa das garantins toei~•. esta~l= direito novo, ou 
slterar aq_uiUo que a tal respeito estivesse detenninado 
por lei ern materia. de· competeucis., que interesso. essen·· 
cialm""te A ordem publica. . 

0• crimes conne:o:o~ podem ser comn:ettidos pOt' nm 
ou, por muitos: indi.-1-i.duos, podem .er do. mesma. na.tu
=• podem .er de n:t.tnrczo. divef!,o.; podem muito• 
indivíduos eomrne'tter esses crimes &imultaneo.mente., no 
mesmo lugnr, e podem commettê-lo em divetSO$ luga
res, em tempos <li verso•; podem slguns · desses erimes 
ser pro.tic~dos para f:lciULa.r os meio~, para assegurar " 
execu~ de outros pan. aproveita.r-se do resui~o do 
C:rime, paralfazer Jesal?parecer as suas provas. Todos 
~tes fn.ctos nlío h:i duvda. que se )?rendem, que se ligii.o 
de tal mnneirll, que seria prejudico.r a descoborta cU! 
verd.ad.e, repor \'en~ut'a. se t't8.tast:e de ::::ep Btn.~ los, pnrn 
,;ubmettê··los 11 j urisdl~õcs di vnsas • A indivisibili
dade d.o proeess.o e do jcl~nto nasce, pcis, da mes
ma n:>.t=z~> d.as cousas; ainda que nüo tivesse sido 
determinada erq loi , o. bàm senso , a. razijo puece 
S<!Orue!h!l·la, p-.oc determina-la. · 

l'tlns, senhares, se nii.o .., tratB de erime!l da .mesma 
n atnreza., &e pela •ua. qualificaçiio os crimes eonnexo• 
pertencem a jnrisdicções di;ersa.s, ~e ~ jurisdieçiío c;
pecial &e encontra com ajtttisdle<',.at> ordinarla, a ques~;, 
niio é e::ttrea~e de df!iculdAdes, e vale a pena. discuti- la, 
e•tuda-Jo.. 

A jurisO.ieçio ordinaria, pelon~eso <lirei~, cm mater.,. 
critn~.W compete ao jury. 

A c:onstituiyüo do estado eotabcb ce como princip:> 
geral-:u-t. 152 -os j11ruclos pronnnoi~o •obre o facto , 
O& jnizC!J o.Fpliciio a lei. Portanto, a jurisdicçií.o e•p~ci~' 
se deve manter nos ter!llos preciso5 da. lei. 

s~ a lei ~commettido a. um mounal espccisl o 
~ulgacentodeeertos crime!!, parue que havetia abnro, 
mvasii.o d e attribuiçües , se a j:uisdi<çüc ~special •e pro
:rogasse sobre cri:nes de natureza divers~, que pela'": 
pertence:rn Ó. CO"'peteneia de 011tr01 triblln:leto. 

J.hs, sellhotes, qwmtos inconvenientes, qu"ntas dií
:ficuldades niio proviri~o dahi para a boa administr::.~'io 
d& juatiça, ,!"'r• S lXIanifM:a.çí:•> da ve<dade jndicillria, 
se o prlncip1o da Indivisibilidade do processo c julg~
mento deixasse de ser obrer.ado l 

N ão faltiio opini<ies no ~Elltido da prorog;~5o cls ju-
-rlscücç~c> especial:, nos trimes connexos o:~ concorni • 
tBDtes aind11. qu' de maior gr~vidad~ e natnrez:. di..-er
sa. O l~eslador, t.nd~ estsbt!ecido a c;ompete:>.~a 2.~ 
eer~o· :rtbunaes pa.r&- Julgarem · a~te:raunadOl! onme<, 
pela n~uidadc d(! uma ac~~o re··~~l.Ya ro.:.!5 Íoitc: 
mais efficiLZ, a que os t-ribuuo.es Õrdinario• n!lo pocliü·:· 
:attingi-r, parece ter querido que <quelles tribnnaes s~ 

. de·•ohesse o conhecimento do• crimes Jigad~• r..atnr:t:
mente ~O! da competencia pnva~i\'8. e e:<ccp~;,,;U, 

i 
i 
I 

I 
I 
I 
I 

i 
. ! 

E, pois; se pe1:r. uaw.rcza <w cousas os crime~ nõo se 
podem ~=, e, ooll!eguintemente, o n:apectivo pro
cctoo c jnlgll"'euto, era forço&O que fo:.sem processados 
e julgado• pelo trlbnnslde e=c;.vyão. 

O argumento, pelo meno1, nilo parece d!stitnido de 
força. N!18 a. doutrina. en;olre serioa F.:;o•, e J>llteee 
contrariar a regra ft111d:unentnl, que é 9:ne a_plenituile 
dA jnrisdicçiio compo!e a.o tribunsl ordi:a\fio; e qne, 
porta.nto, •e um crime se s.cha coll.!!e"o com ontro, por 
tal f6nna que se niio pos!lll I:epar•r •= perigo para o 
esclueeirncnto da verdad~, é indispensavcl que a jnris
di~çiío •e devolva Jlllra. o tribunal ordinarlo. (Apoiado..) 

1\f&$ na& bypo~ues figura.::.s pela lei de 2 de Julho 
de 1850, til ron5a nem. sempre põde aooaterer: no
mendarnente a respeito dos crimo.s de ~ue trata o arti
~ 116' do eodigo erimil'llll, e.ujo jttlg•n>cnto foi trans,. 
terido do tribunal do jnry para os juize• de direito. 
Se 1lii.o se :lrlmittir a prorog:tçio da juri,dicç:<o no juizo 
CSp<!Cial, seguindo-se em todo e~•o :. regra geral; te
Tifll'Dos por eouseque.nda. q_ne o ~rime de TUid.encia.., 
quando ioo•~ 'l!lomp,mb ado de feritn•ntos, •• devolverill. 
at> tribunal de jury, entretanto ~uc a lei do 2 de Ju
lho c&tabelec& a eompetencia dos juizes de direito: se
ria. O 1irnlll. U.tf t C f\O'fl u.u. 

(!f e •m aparl<.) 

Nos crimes de resistencis. qn:ilifiead.l., betD como a 
respeito dos crimeo mcneion~do~ nos :uts. 122, 123 e 
127 do Codigo criminnl, cuja competencis. pua o julga
mento, pch lei de 2 de J ultlo de 1850, pertencem a nm 
tribun"l de excepç:io, ha ot'Ciinorlamente, a mesma lei 
o su_ppõe, Qutros ~rimes concomitantes ou.. conn. e:x:ot
que i'!em ecmp"c se poder:í. •ep•\Tnr. 
Deroi~, ou ~ de •epar...:-se ~te. crimes eoin detd

mento da mar.ifest8.Ç'io da verdade e da justiça, vio
· lando-~e o principlo·dA imlivl!ibilids.de do processo e 
julgamento, sujeitando-se um ao trlhuo.ol de excep
ção, e os out~os ao tribunal ordinario , ou então devem 
ir todos :10 tribunal do excep~o. Nisto rejo perigos. 

Se pois " n~~IL legi•laçiio tem dado competencia ao 
trlbulia.l rle e." ""!'çilo, •o• jnit.es de dimito, p!l.rR julg11r 
certos critne'll que outr~ora pertenei:io ao jul'y, se· o juiz 
de direito pronuncia-se sobre certos e ~cterminados 
crimes, que fuppoern a .coocomEtancia. on connexX.o de ·1· 

outros, jlllgo.ndo ele I neto e de direito, entendo que, 
quando esses crimes !orem de menor gnvidaõ.c, poderão 
ser jnlgndos pelo tlle51TIO juiz ; POY"\1•• e~tiio ptesulllO;-oe . 
que o tribunal que tem. de tomar conheamente do cnme ·• 
:principaljjtc:recc snffi~iente~ ga~•nti,_.. :lOS int~r~~- · 
~s.d~, re"iléita-sc o princinio aa indi vieibilida<le •l o 
processo c•scuciol. :u> descÔ\Jrimll!lto da verda.de, c o. 
acc(jrdo dos julg~mentos, e,·itiUldo- se con:t'a.dieçüc• , 
oue de outra !'llrte scriioo iae\'ita, cis e!D <ie~ento:~ dn. 
fo~ae ·nutoridade dos julgados. 

Portnnto,pa.rece-me_lrne ~e poderia limi:n: o. ãout_rinn. 
iceren do jnlg~mcnto 110~ erime< cocne>:o• pelos "''hu . 
nneo d• e:<~~üo âquelle• qu~ i orem. de moor J:lA''i • 
d:>do. No c&.••o, porém, de hnvcr nlg:.m cr.mo ào mllÃnr 
gravidndc " que •• ~:>pli~aem y>cn~• m:.:o~o~. o tr;. 
bllnal especial. nii~ offcrc=drJ s~.r!Ulti~• •ufficicnk> 7 

pn-valcce a regra geral, i•:o 6, n dev~l~:ç:io do jnlg:l· 
tnento ao jt:izo:atdii:a~ifl, :1 quem ~rte:>t~ ~ plcnitu•lc 
d o..jurisdicc;üo."'tt cri:ne lXIoi• import!Ult<:, determ)l1ll
do a competrncia do trihana!, ~ttnhe o C.c mc:!~~r:l
\'idadc cou<iderRdn ~orno :l<'ca!sorio. 

O S~t. Allkt:Jo JoR'E: - Y. Ex. e'ti c.uito Mtho
do.,o. 

O Si. M•x•ST1to o A J liETlÇ-' : - T-oa~vi:> é epini:.o 
individual que t e:s.to C""J:no i~gis!ado~,. e q1:~ teria ootn\l 
lui;z ~ ~~o me julgc: P?rC~~ :rc.~on~~o ~ fo:m~b- 1:\. 
como Dlmistro per t:-.n slm?les ~'~lSO. · .4.;;-a"' ~Os .) . · 

Mas ser"- bom oue ~ camaro. tCilhn. conhec:tm~to do 
1\vi:;o de que se ~é:a. E~ le::ei o offic:~ do l'!e!i~""t.!' ~o 
Rio- Gr:mrle do No-:'"" .. ~: <;_uc c;e~ !ags:rao C.\..~0 o.e 2• ?e 
Junho ela 1859, por occ:-J.S:::o de uo ,. (\Cn,:l!!.!t q_t:2ln~ 
foi diripjda. pelv juiz C.e 2.!r~~to da co~!!. ·~e ~ J o~& 
de Uiptbú.. · 

c 2' s- ~ç<to.-F.io-Gr~nae do No,tc.- Poi:.clo do t:O· 
,·erno. 3 de A.gos~o d~ 1euo. - A=so o re... ... bimonto 
do officio que ~r.derC1Qn-me Vm. ~ d:t~.t de ~ d<> 
prcDmo pasH~do m'!l: ~o:u~:~ltando ~e entre os- C!'l D'l \: !1. 
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SESSÃO EM 21. DE JULHO DE :1860. 

qne pela lei n . 562 de 2 de Jlllho d~ 1350 forão su jei
tos ã. priv3tiva competenci.s e deci.súo ~tivn Co juiz 
de direito, romprehendem-se os crimes conne,;:os ot: 
conC()mita.nte•, embora. de differente e>pecie e de maior 
gravidacle. Em respos~ cr.b<i-me decbrar-lhc ~;:c , 
!lChttdo se a espcc1e por V m. proposta comprene!ldi<h 
na circular n. õO dt 7 de F~·ereiro de 1856 , àc1·c 
Vm. proceder como cnttmder de direito, dar.do os re
cursos que couberem para. os t ribunRes ~uperiores. -
Deos gunrà.e a Ym.- .An:onio Ma.rctllino ~Yrmt!$ G<)n
çal••• .- Sr. ju:, <lc <li.rcito da comarca de S. J osá àc 
Mipibll. > 

E is o quedecidio o di~no eo<-!'=ide:J.te cio Rio·G!":!:<-· 
de do Norte; ti":ln~mittindo eBa decls5o ao cocô.cci
mmto do gov~mo C'm of!icio de 3 da Agos!o de 1858~ 
O mcil honrn.do aotccc~:qwr ex~dio o seguil, t~ .:tviw : 

< l\Iinisterio .los nc~odos da justiça.- Rio do Jn
neiro, 27 de Junb.o <ic 18.5!>.-lllru. c E:.m. Sr.
S. M. o Impera<lor, teado mando.d.o Oõlvir o co::>selhe-.ro 
procurndor da cor~:\ :3. rcs~i:o da decis:iu d:ld;!.. por 
V. E:.. de qt:e, e:n conformidade do ,.,·iso circular àc 7 
de Fe;erciro àe 16~6, dcvcri:~ o jt:iz de diroi:o da co~ 
marca. de S. José de !liipibll proet:der COI:'.O c:~tcndosse 
do. direito, dll.lldo os rccnrsos <;::le ronbesrem para os tr!
bunaes superiores, :\.cerra. <las dn<id:ts que npre<tln~ou 
a e;;sa presidencia de ~crcrn ou não os jnizes de direito 
C:oJD.petenci:L prlva.tivn n os crimes :l..•rne~os ou concomi-
tantes :l.qnelle.s de que trata o decreto"· 562 de 2 de Ju
lho d« 1850, embora d e diúcren:C C>f ecie c d e ma'~r 
gra.vid:uio, c coDforma:::ldo-se com o p:..recer do mesmo 
procurador àa corô::t. h:::. ?:Jr bem apprô\"ni a decisUo rl~ 
V. E::t. Deos )!:Uarde :. Y. E".- llarao de JJf u>·it ;~,a.
Sr. presider.te àa provincin do Rio Gr:mde do ::-;or:r . > 

\,.ê , pois, o oobrc dcnõlt..-...do que · a decisão ·1n goye:
no por m odo 3.lgcr=. se· p 6à.c conside~r co:no 1;:.~!1 gn!~ 
desfeell .. t:.ào ~~ i1:.!~~tuiçL.o do. jury, '!!!e so~ c pr:!:lciro 
:1 res~Cltãr .. \.-lpo,a:,:to1.) 

Na nossa. le,sislaçilo :.:~. a~ a~i!.o do nililis! crio d::. 
justiçn da 27 d~ Ago<to <lo 1855, qn•, trat:mdo de ccr" 
tos crimes da t>esporua:,iliC.ade, conté:::l um2. disposiçi!o 
:>. =peito de critn<!5 connex os. M..s :1 doutTin'> rilii 
est:>.belecido. não póde :l.uto~isa.- ns observ,.ções do no
bre· dep1.:.ta.do, nem contr:rr:in aquillo que lcabo de 
e::tpender. 

E oesmo "-lU projt'Cto aprescn!.aà;:,, creio, em 18.53 
nes~a c::.mo:r!l. r.lo :núito illl!S~·:ldo Sr. conselheiro N~>~ 
bneo de Ar~ujo es~abeleeia 3lg-&:.m~ - consn. n ~P?ito c!e 
""imes co::u:.":s:os com rc:o:rencio. á lai de 2 de JUlho de 
1850. :P'o.rece q1:e esse digno ex-min~i'o, !onuul:mdo 
.:m.s cli:sposiçlln ~cs:c scntid..o, : econhc'eCU q_ue algum~ 
l!L= e:<hte em uossa legislo.çiio que convem pre
encher. 

J1:l.~o, pois, q'\':c e~r.q:::o~n~o 'C>n:>. dolibouçüo niío fVr 
Wm3a.3. t!C&t c Ee.:l!.ido, ou em termos mnis c;en.er.i.cos,. 
ao geve.tno ·.:fão cor..:.pete fo::a:ul::Lr regr.t.S de competenciD. 
para to.es jul;;amen:os, cumprindo sim deixar o objec:c 
"'"' pn:dcr.t• :z.r";)l:rio e .!~chão ~os tribUliAes à o paiz. 
(Apoiado:.) : • 

O nobre depu:aõ.o p~l~ pro\i llcia da Bahi:t chamou 
ts.mbeo a minha at:~:>.ção ;obre o decreto n. 276 de 24 
de Março de 1SI3 a :rasoolto dos .. np,Jentes Õ.~>s juizes 
mu.dcip2~s à~ t ern:.os <;uê n~o t ê:nJuiz letrado. 

Este dcereto cst~!ecc cuc. aW.do :1 juriMic:çio c:~ 
j~iz =:t:.nieip::ü c.vmpr~b.cnêC:r ':i::Us à.e um município, 
de.-e clle a!.!ert.s~ a. !tla resiiiencia1 Ot"".! em "D.:tt. ora em. 
c-:.h-o; c c...uc acb:mdo-s~ ~usentc oc. Ímpedido ·lega.l
me:lte: ~~J~ ::n.b s~ít~cio pc!os supplen~s rcspcctiYo!, 
o~ q1:.:1!S s6 naol:ellíl b~otheso ass14mc:u a plcituC.c 
d:t .; c.ri5:.iCÇ~O c:ll C:wia inn li e:. ~S. 

dr:a , es!e à.ecr~to c:r~!o q~e foi e!t~C.iào Cn'l es ct:"U';!io 
àcs :.::::; . l G e 20 <h ~ei de 3 de Dc"e::nl>ro do lSH ; c 
nestas c!:C"~:ns~~::.d::~ a -sn!l. !'e \·ogaçiio pur2. e -simples, 
lo:1g~ d"! se: l!~ b~ a:. ~~=-~a o.m mcl., .oorq_uant~ como 
h!?.\'eriü.o e~ses !~o3 <'c ::: co;::;!clbos C.e ·j~::aos, e ond(: 
ze 4iti~r, pórtazto, c~e a j u.stic:t seja a<ici;l;s!r3.Õ.B 
p:-:nnptatLe:lte s:! ~ ~etx:sso Qe cstabe:ccer U::O.l:. jti·· 
dic:!!:!:t;.rtt ~ :\~o ~=:. poss,i"':~:~ S':! o ji.li;.;; de: direitG tem à~ 
:1.~:-~ o j :=.!j"", 6 fC pro·:esS.:Oi t~:-=. d.e ser p:cp:r::dos p2r:l 
~tt!:--e'Cl e~ ~cl~cu:~~::;.!.-J r.es~ ~riht:!l31: . ~!r~ <;.~~ 
nao se p6-Ce ne::'t!:: c.é ::.~:::ear JlaZ!S !:lU'Otc~rac:; :.v.p· 
p~;r.t~3 par.a. <!!~~.:; i:.::::~~s coe ca~:::~.s n:~ib-.:.lç~e5, 
I:.!: ~:!~~ .C~~r.. <io r:.· ,r::~~!"~iO; SC:=. q_~.! t Ci.r:::Í3. f' ::03Sâ':l 

proferir dêspachos de rroDu:Jci:l O'l de..<p'Onuncitt, nem 
sustenta- los, e só 11 !azendo qua::à.o niío h:l. jniz no 
termo. Se;te ponto é q_Je pereceu qnc o uobre depnt•do 
<!!lcbergavo. m:üores incon-venientes ; :ns.o entilo direi 
ao n obre deputado que os inconvenientes resn!tlio da 
interinidade, dos•c c.o.ncro da 3dmini.,tr3Ção da justiça, 
oomo ji obseriei, c niio <h jurisdi~o; p>rqMnto se 
nlío h:.. juiz municiplletr~uo em nenhum dos termos, 
~:wtacompe=cia deve ter o snpplente do t.>.rmo - A
como o do teri!lo- B - pan tltOf~rir scntenç::s de pro
ntmci3, e outros dC$p::chos de!ini.til·os. 

Hávend? juiz l etr:ld.o, o CASO mnàa da figura, porque 
es~ deve inspi= m1is ga.rlllltia. e confianÇ<t :ís p:tttes 
pelos SI)Us conhecimentos juridico• , e purt!L!.to a elle 
deveTU i r os f~i.to s para. pronunciar I!.OS ca.sos de ma!or 
i!Dp~t::ncia. Co.,.eg.,intemODtc entendo '!«C, comiJ.uan
tc. esse decreto possn. ser molhorn.do, t odavia não e~.ll.·· 
t<!m os defeitos que o :>obre depnt!!d.o notou. 

Fal.lou t:lmb<lm o nubre depntcdo pela Bahta sobre as 
cntr:utclas ; entendeu que cs•a•ão m:ll cls.ssificadas as 
comarcas. Estou de accôrdo com o nobre deputado a 
respeito de muit~s comarcas ; é preciso que haja al
g-.:ma providenda nes~ SCDtido. Não j ulgo convenicnta 
a rcvoga.çiío da. lei, 1>ode poré.-n a classilie!!.çilo dno co~ 
=~rcas ser melhorada, e deve sG-lo de m:weir:t que o 
governo níio pQSft c:s:~r= o nrbitrio de projndioor um 
magistr.n.do promovendo-o para peior comarca, o que 
em cettos casos equh·ale a uma. demissão, ·como cn- . 
tr'ora '>contecill • . Mas, :llndn nssim, os incon<enien.tes 
d:. lei s~o mnito menores do que os da sll!l revogu..,:;o. · 

Fallon o :>obre deputado pela Bahia sobre 3. C!ls!l de 
correcç~o da côrtc, onde se d2. o r:;rande inconveniente 
de se achn:rcm reunidos no mesmo eiiificio os detentos, 
os condcmnados a ptisiio simples, os conJcmruulos ~ 
pri,;,io com trabalho, e !lté os .n.frie:mos e .Africanas 
li..-res. Não serei eu <tUC defenda um t:l estado d<: 
co usa&; elle não poderia ser justificado •enão :eeb neces~ 
sidade, pela »rgenoia. dss circ\ll'OSta.ncias. TDdavia o 
qu~ nlo deve eer desenha.io com côre$ tão carrega
das como o fez o nobre depatndo, poraue posto que os 
preeos se achem dentro dos muros aa penitenciaria , 
comtado achão-se em dhisiics dirersas e snjeito• " 
differentes rcgimens. 

S!ria de grande vnntsgom qne o• detentos e os co::>.
demnados ,_ pruão simples fossem para. um lngar mais 
dist:mte que n;io pudu~em estar, já níio digo em con
to.eto, porém J:lesmo na pro:s:úmdnde de individuo.; 
~obre qnen:> pesa ~ accusayão de crimes gravos, e <!_Ue 
C1llllpre mais rigoro~as penll!. (Apo:ado.s.) 

Os A!ricanos estiio fóra do• muros d:. penitencia.-;a ; 
os monores llltezões tnmbcm o e>tão, como ji th·e occa
siiío de dizer. Po: este lado niio b:> .• pois, tão grande> 
inconveniente~ como se a.6gurou ao 110l1re dep:1tado. 

Convidou-me o nobre de:;>ata.do para inaugurar na• 
prisi:iC! do Imperio o svstem:~. phillldcl_phico. Reconheço 
" e:.ce!lencia desse EV·s tem'>, não . da\"ldo mP.smo reeo
:lhceer a su prim:Wa sobre o systcma de Aubnrn.; mas 
o nobre deputado hem vê que medida de· tQmnnho nl
ca.ncc, pois niio se trata, note bem " c:.mo.ra, do uma 
simples ·medida do e>.ecução, c sim de U1'4& medido. que 
importt. a a>teraçíio eomplc;n !la todo o ·nou o s;ptelna 
repressivo, de todo o oystemB pennl·em su3 ba•a ( opolc
c!os), deve ser profundamente pcllllado c cstndlldo acom
panhando-o de uma serie de providencias que oiio podem 
' er tomadas de improviso. · 

O i"solam~nto absoluto é um cas:igo tão rigoroso, que 
as penas adqniririúo uma intensidade ta.!, qne scrí!l. cruel
daac se acaso ellc ~B m:mtivesse para todos n~ mes-
mo pá. ' 

E n .e sptem.a.~ cuja e.x ccllencin, como d..i.3sc, sou o 
primeiro a. r~conheeer, agn.il.hon.ndo o inCh·id~o na so
lid~o, despert:.::do-lhe o remorso, e pod<l!luo. em muito 
::nais breve temlJO operar a obra do ll.rrependnnento, da 
rcgeneraçilo n:or:ll do individuo, traria a necessidade de 
rcstrino-ir o te:npo de pris:i.o ao que fosse absolu!:a.meute 
bdispWayel; logo q~:e se houvesse conseguido essero
~mltttào. qce C o q~e cGn~tit.\:e o merito de system a ce1-
lnl9.r, o eondemna<io deçen a ·ohte: sua soltnr&· 

Vê, pois, o nobre depatacio q11e es~ svotema, tr=endo 
alteraçõu tão pro{t:rui"" nn penalideÀe, niio ele~ ser 
adopt3do por -.:.m •implcs d ecreto do JIOdet leg\;htivo, e 
me:~o; ai:ldn do governo. 
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~F.SSÃ; ; l·:l\1 :H DE JULHO DE 1SG0. 

Ha. t:1M <\poca dll transiç<ío oue é :indispenoo.,·e1, em 
que refazem us e~tudos e ·ensaiÕs. u ec.essarlos, para _que 
afuul ruedl<la• de tamanho alCWJce p<>S>:W ser ..dop,a-
das Bm proveito da sociedade. • 

Devo tambem observar ou e seri!l. tenu;rid.'ide ndoptar 
_desde já qll:llquer desses· oyst.;~. o da I'ilil:!delphi: 
.por e:>;;emplo, ao q<~lll me acho :nclinado, qu.udo :und& 
não se disse a ult ima pal:tvr:t sobre a rc>olnçr.o· do 
problema pen9l, qnn.ndo aindn· nito "" pronunciou o. sen
tença definitiva .abre algum dos oy•tcmas. Se atte!l· 
dermos mc,~c. que, o:n vista Cos raeult:ld,:,a q_uo f:c no
t:l.\·s na. t1niiio-Alllerie:..n~ re!atlv~<mte 3 um e a out!'o 
system~ peni.tendo:.rio, fo~o en\'iad.:ls ,.árins colnmi::: 
s<;es pelos j;O~ernos da Europa p:= estt:<hrem os dons 
s-vstetn:ts, paro. prooodcr~m a inqucritos sob:c o rc
sTu.tado de um e de eu.rro ; se ronsiilcrarrr.os qcc c>eas 
commissVes, comJY)St:ts de hnmer.$ notatc!s, tiver~o 
d e apresent!lr pa:cccres, tr:11:3Jhzy.; muito luminosos; 
se observ:mnos q:tc proj.Ctos forão inici~cos n~ co.-
m~ra fra.ncezs sobre este import:lntc a.s.<umpt~, c que 
se reun.irii.o congressos penitcnoiar:ios ~m nlg:.1n~ pal~cs 
a, Europ~, om FrA.ndort-!w:-le:--1\:foin, c em Bru~cu~~~ 
discu.t:inao-sc com Vl'i$) interOliOC rob!'C certas bn,;cs, e 
qut- me>mo :sssim co;n t.o.nto> ~bcdJies d e estudo e de 
experiencio. rcwJ.idos .wi:d« del"?is d~ l~t8 o systcma cie 
prisiio Nllnl:u- teve· de s<>r abana<,n~a.._.. E~t~o :od:l& 
"'' tendencias ..: volt:iriio para as co1on.i!!.S pcn~es ; su\)
sistirlio os 40 ou 50 e tantos cstábclcciroentos rcr,cs
si,·os que h~''is. por nquelle systoma; algt:r~ qu~ esta-

. v~o em começo nos dep~entos, cont\nuir:io t.'m vc.r
. ds.de ; rnas em 1853 o :'r-inist:-o do. justiça. p:-oclamou o 
ahn.ndono."officisl do -referido s:;stcmtl !'C>l" uma.. circnl:!r 
que eUe dirigio creio que em d:.ta de 7 de .'>gosto ele 

. 1853 . •. 
Ora, qu:mClo :W:C~ p:!ir~o <ia\'id:lS, inccrtcz.:L~ sobre 

,. o.dopçilD de:;se sysUl:n:t em p:rl~cs que se :e:n tantc 
::n:mtf\.j:s.du 11::1 c:ivi!isaçã.o) r:esse!. estudos u~cls~ r.ão 
seria muito· pradenta <:t,ti~ !ldOZJt3.S5emos já. e se:n. ~c s

. tticçá<) alguma qualquer s:;stema exclusivo. 
Todavia r econheço que é neccssario oua :Ugurnc. 

eon.c;a. ~ f~,. que por clgnm ·ensaio nos picp~cmos :..... 
· t b:na:r um:r. decisão mais co:~venioate,Cma.i.s co:ucnt~ez. 
com os progressos do 1:ccc.lo c com _os interesses da 
hWIIo.nid~de.-

Lembro·me que em ~1g-J.mas pro\·bcins, :tO!..'l.\'e1mcntc 
n~ Bahio., alguns estud os so l:izerM sobre este assump
:.0; comrnissüea .forno no.:-..eadc.s p::lo go,·erno oa pele 
assembl~ pro>in~itll, c de uma ciel\as iez. parco, e parte 
muito distineto. , o nobre deputado p~la -Bs.h~. mel! 

, a:uigo. E •sa- commi!s~o nprcs~:ttou tr:J.ballios de im
port=cia; '!. "sscmblé:l. prol"incl3l, porém, n:!o ~omc._,_ 
=a delill~aç<to C[~õulquc:r a cst~ reopeito. 

Gma penitenciaria que se ha\·ia começ:~ào em àat~ 
:n~is remota, 1~ está em abandono. Sa côrtc, nlgnr.s 
estudos -tambcm se fizcru o. Acho convenicn:e qu e o rc
~ulto.do d•-.;es trAbalhos •eja colligido, c;.ue a lguma. 
commiseito exerç::~. sobt'C: cllc sun n!.tcnçilo, que :Ug-to~ = cou.,._ ee fRÇ:l.. En procurarei, por-..o.nto, neste scn· 
tido, tom.:ar em co:tsider~l.r;:to :.s obscr .-açües do nobre 
dc~11tad~, c me applnudirt<i se o resultado dos meus es
forços puder merecer o seu concurso. 

Nii.o sei s~ :nc tc:á escapado alguma obscrv!l~~o do 
nobre deputado a que dcv:t ciet um:~. n:sposto. o:: :tpre
SCIO.tar algu.-nas refiexu~. 

Pergu!Mu-me o nobre deputndo :('elo. pro,·bcia d<J 
Cead. s• cn t:unbct:: jt:lga..-n Nnveiner.tc crc~r juizos 
priv~t.h·os dos feito:. em tod:.s ns provinci3$, como pa ... 
rceeu ao nobre deputado entender o rneu uobre colle:g-~ 
.h fazend&. Lendo o relatorio do mett h?nudo col
l~g3., nno encont:ei semelha.ute pretenyão ; vejo aper.as
que eUc o.hi falia n~ con..-c~ie;~cia de que os feitQs 
d !! fazenda. cr- düferentes mtmicipio~ sejrio j'Olg!ldos 
peles Juizes munici~aes, c pro~ovidos peles ager.tes fis
ca5 c.o tb~o-::tro. Ne::1 ju!go que. o meu co1lesr:r cn!en .. 
d.~ q~e !e deYi!l crccr ~".lizes ~-:i•:a.~h·os tlos ! eitog· em 
taàll :::.s ":o\o·inci:tS. X as gra.:1u~s provincia.s, no.qt:ellas 
e~ ~ue âaa,.enda. ele trabolho$ possa jmti5c::r rune. 
tci. crcaç<ío, eUa deve ~e" dcc:et~d~ ; mas em toi!:l.S as 
p~o;:-~ct:1s aHo m~ pa:-e~ conoe!lien!.e. 

. O :::.obre Jept:~ado ?Cl~ ~Ja~ôe!.; que fallot:. em sc-
17"~~ lag~:-, ín.zendo a.'!_g""..tCl~ r~fiexües sobre o~ 7• do 
0::-ç-::.=.~tv e:n ~!c~s~? , ~rgU!l!ou .. ~c se não seria. 

; 
I · 

rxnwenlentc re<lm:ir a lOO:OOOS :l. vfrba ~ lõ1:000S. 
· N ao julgo possh·el semelh=tc rcdnnçiio; est:. verb& f 

jnstamentt " q:ul te!u •ido <i.."Creta.da em todos os or
-;ame.ntoS anteriores • . ~' por um lado ... diligencias 
com a repre:;s~ do ~:rru.. .. -.. Q:n .dirn inuido7 po"r" o':ltro 
lado appa.l'C<'c!ll outns qu,; =ocm com o ~~g-utc d a 
popul:~ção e com o descnvahimento dos 1ntere.;ses in -· 
dividl!:te~ c rol!ec~h·os, ll_l:.~ exigem um.-. paliei~ mab 
a.cti\·a c vi~il51! :.C pnr::1 protcg~-los. 

Se o :!c brc d cp1:.:.aclo -::'!plt!"~SC que em alg-.::!!3 ::um os 
n!l~crio::c~ ~::: tc.:n abcr~o e~\?clltos e~tr:~.orJ.inarios . ps.re. 
est:l ,·c:.-1':~::., V"c:i~ c;,uc o 1::.<m:um para clla .n;to é ainti=. 
suflic!C.rtt<!. 

O ncllrc deputado pelo 1;cnr& oos~:-ou dese;os d~ 
saber o que ha .. ·ia áce-rca ào~ no,·os bispados, ~ped:ll
mcnto ilo do. s~?. provincia. Posso do.t ao nobre depu
t2.c!O no :.lci~lii m~ito s:'\tisfzctori::ts :l es~e ret;peito. JIJ. a.-, 
<lei !lO rnea rcb.tor!o, e agorn ::tc:cresecntarcl qnc ttat:L
fe !::eri!Lmeutc ~e de.:- cxem::.çüo 6.s balla3 da crccção 
dos novos bispa.C.os, ~!ndo ele cre:- que em brc-;e tempv 
esta neec:s!iclt!.d.e e~tcj ::. ~atis{ei.ta. em proveito da igr~j:t 
c do Es- t::.C.o, t.:.ma \·~z qG.~ e:lcont-ro ::t. mc1h.,r boa vonta
de no <lelcgndo da Santo.-Sé o Sr. ""<:<:bispo de Athenas. 

Os nov~s hl!'pos ~~10 nomeados ; o pru"e~s.o cn.noni
co T:ti ter o seu começo. Tc!1ÜO de sagr~~-~e em Roma. 
n~ co:i~i st_:>riv qu~ tc:n cc rc tt:"liT-!C em Sc.tembTo dest;, 
a:Jno, o bt'f.O ale::o par"- a à10eí!<e elo Rto-Grcc,do do 
Sul , ._: do ngrn.do de Sn2 ~antid:l.de qu3 :nessu occa~iã l) 
sejn~ ptccocis3.àos os. I!O\"c::; bispos, cnja cleiçiio mcito 
o snudez . 
_ Cr~to, poi~, ~uc ~e!!ir\. lcnga rentienda, que :em estaão 
::.ndec~s.o. ha muis nc f-::' !.~ nu :1oc, bem como n \ÍU\~ez da!:! 
dioce•es do Par~, Rio-G::1.n<!~ do Sul c d~ Goyaz . 
::final póde-se coESi4_crar ~c:-mlnada a co::tcmto de to~ 
~os . (Apoiados.) · 

.Jt. Cl:[!edi ordem pro;·idc>1ciando sobre " ha bitaçio 
à..us bi~pos, sobre ed.H:ielo;E pa==: semin~~os . Est :i.o c:on
S!~ao.:l.S 1:.0 .o'r'~ame:"J !o lJ.Uant::.as sufficu~:J!.i! pa.ra ltlS
titl!lçüo C.os cnbiàos. Alguns s.cminario~ têm !lclo crc:t.
dos, e ou:ros v~o sendo con\·~icotementc dot.a.dos. lL'l 

. no or~mc!l:O '!t:c •e dL<ct:.tc qnantia consign:1da pc!:: 
nob"" commissüo de accôrdo com o governo pa."tt prove,· 
sob:o estas necc~si<hdets sob=c a inst 9.lla?ÜO dos novo~ -
bi•pados. .JcJgo, pois, que o nobre deputadú >c dar~ 
!"'r s:atlsfe!to com esta.s i!!for:naçücs lizon,.eirns que · 
.enho a ho!l.'":l de comm!:inicar- lhe. 

0 

Os Sns. · J .iGtrAn!at t C~DJDo Ivl~n;:s : - O pa i:: 
ag.-n?ecer<. "-,V . E:c o ser;·i ço que lhe poo•toi! para con
•ogtm· cs~niA!to.do . (Apoia<:!os.) 

O Sr.. M1~1ST1:0 tu Jcsnç~ : -Perguntou :>inib <> 
nobre de;mtado se niio julgo convenicntí! o. e>:.ecuçiio d :\ 

. l2i qne ereou ns faculdades theologi=. A a tiliàa4e 
desia. lti ~ mnnifosta.; mns as ::a.zõe~, como dluc no meu 
rela.torio, q uc a ctu:i't.:io ~ob:r~ roeus :mteccs~ores p:l.tn nã~..o• 
The d~tr pramptn execução, o.inda subsistem. T odnvia c
g<>vemo, lQ~:o que puder cuidar deste 11.,sump:o, nii·> 
dei."nr'- de dar cxccuç-lo i lei. Ella dcv~ tr:»ter dcspez:t 
n iiO pe<:;U~~ ; &.;i demos por orm d~ mclhornr o• •cmma
rlot, o atteDder n outras n cc:c.ssidndcs do clero . o ni! ... , 
n?s f:llt:u:.i tempo ·pnru tratar das f:tculdades thcolo-
g>cas. _ 

Agor:> tomarei ori:l eonsid~tiÇiio as emendas aprescn
t!ld!l.!l ~los nobres dep>!t:!dos. Em gctl>l cu niío pouo 
deis~r de pt"O:ltlllci:tr-me eoutra aq11.ell:l.ll q_ue t.--azen1 
augrocnto de despeza : adoptnrei uma on outra, cuia 
nece.sida.cic oeja indcdinavel . • 

• Ao§ 12 2u_:;a::c:lte-se a vcrba-Seminarios ep'.sco
paes-<:Om a cuantia do4:000S,qne>ari. despendida com 
pensionistas que os bispos julgarem ho.blli~dos paro. 
cstud:u- no sern.1narió Americ-.ano em Roma. , 

Pres!o o ~~u ttssen:so a esta em~cl~. Como entend!> 
'lU.e n:Io temos ainda. !odos os meios cie !atisf.a.zer ::. 
necessidade <;.ue sentimos ll"O oó de ooue-..r, .le mora• 
liaar o clero. come ~bem ae nar-lhe uma instraC\'.4:0 
t al. q~e possa "cc:n ..-a."l.b gem occcpar os ~..!Il~iros 1;;.
gatfls .na igreja, é necess:u:lo prestar-lhe algum ::.uxilb 

-neste renti~c. 
Emqnanto nüo podermos csabclccer :ss faculdades 

t be<>logi<:ns, = q=t.> no paiz o clero :aio pude: :.char 
toda ·a instrccção de qno ha mlstcr p3I11 c;.ne se ele>"e ~ 
altura ih Sl!a missão, para ~"~ po~sa deselllp<'-"har d:~ 
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maneira nrais dign::t o ministerio ecclesiastico, forçu é 
que façamos algum sacrificio, e por isso de bom grado 
presto meu apoio :í: emenda. . 

Presto o meu asscnso a emenda que se refere ao § 11 
po1' consignar credito expressamente para despeza com 
as catheclraes das dioceses de Goyàz e Cnyabá, que nuo 
devmn por mais tempo ficarem privadas dos respectivos 
cabidos. Por isso approvo a emenda que vai satisfazer 
a uma necessidade reclamada ha muito tempo. 

UM Sa. DEPUTADO: -·A elo Rio-Grande do Sul est:i 
no mesmo caso. ' 

O Sa. MINISTRO DA JusTIÇA : -A respeito desta já. 
está providenciado no orçamento. 

Quanto a scminarios, desejo promover o mais possível 
o c1esenvolvimento desses estabclecimentos, onde a nossa 
mocidade vai beber a instmeçiío religiosa, preparar-se 
para, propagar as ·santas dontrin::ts elo Evangelho. Se 
fosse me&mo possível estabelecer-se pectnenos serninarios 
em touas as províncias (apoiados), onde se pudesse faci~ 
litar á vocação os meios de que precis::t para manifestar
se, entendo que dahi resultaria granue beneficio para a 
igreja e para o Estado. (Apoiados .) Devemos proporcio
nar todos os meios par::t a instrucção e educação do 
nosso clero, e este seria um dos mais proílcuos. 
(Apoiados.) , 

Mas uma vez que não ·podemos ter seminarios em 
t.odas as.provincias, ao menos tra1Jemos de funda .. los e 
melhora-los na séde de cada um dos bispados. Não ha 
hoje um bispado no Impedo onde não exista um semi
nario pelo menos. 

(li a um apa1· te.) 

Consignou-se, além da quantia que vai no orçamento 
para o seminario do Pará, a cujo bispado pertence ::t 
província do Amazonas, mais 5:000$ pr.ra o semina
rio daquella província·; mas creio que a emencb não é 
necessaria, visto que a qunnti::t de 5:000$ já está. 
incluída no projecto sujeito á deliberação da camara. 

Vê, portanto, o nobre deputado que concordo com a 
concessão deste beneficio á província elo Amazonas, para 
com a'.qual devemos ser muito generosos, por isso que 
contém em germen muitos recursos que conven1 desen
volver por todos os meios no alcance do governo.·Mas a 
emenda parece-me ociosa. · 

Sinto nua poder prestar o meu assentimento á emenda 
relativa ao· promotor ecclesia.stico do arcebispado da ' 
Bahia. ::Seria uma clcsigualdade marcar-se um ordena
do a esse funccionario, e nega-lo ::t outros que est>1o no 
mesmo caso, 

O Sa. DANTAS:- Mas os outros não estão no caso 
deste. 

O Sa. CHAYES:-Apoiado. 
O Sn. MINISTRO DA JusTICA : - Isso mesmo mostra 

a necessidade de esperarmos informações mais cabaes 
antes de consignar uma quantia para ordenado desse e 
de outros .funecionarios. Por isso entend) que a emenda 
não póde ser approvada. 

A emenda relati,va r.o augmento de ordenados e gra
tificações aos magistrado3 tambem não póde se.r aceita 
porque não declara o !lm do.augmento, a sua proporçi1o 
e as classes a 1 uem esse augment? aproveita.. __ 

UM Sa. DEl'UTADO : -E' do projecto qne está no · 
senado. 

' O Sn •. MINISTRO DA JusTIÇA : -Mas, se asse projecto 
ainda não foi definitivamente adaptado pelo poder legis
lativo, como havemos de consignar desde já a quantia 
respectiva? Se fôr adoptado, o governo julga-se auto
risada a abrir um credito extraordin!)rio, e assim satis
fazer ao que fôr determinado pelo poder legislativo. O 
projecto ,ainda está &ujeito á eommissão competente do 
senado, e será rtpprovado se aquella corporação entender 
que .é possi vel satisfazer ao accressimo d,e despeza que 
dessa medida resultar; porque a respeito de sua necessi
dade e da .sua justiça não creio que haja duas opiniões 
no paiz. (.Muitos apoiados,) E' minha opinião que os 
magistrados ainJa com os veneimentos que lhes destina 
o projectonão ficão.bem aquinlioados. (~fuitos apoiados.) 

Ha o11tra emenda .sobre augmento de gratificação. 
aos. juizes .. de ·direito, que .não póde ser :tpprovada por 

sm· inconveniente e incmnpleta, visto <lei'' ata do5 
juizes de élireito, e deixa 110 esquecinieli·tli>,. ê's· mn .. 
nicip>tes e promotores, que são. os que... . . . precis1ío 
ser attendidos. Demais, existe esse projecto a que aca
bo de me referir, L[Ue é rnais corriprehensivo, e que at
tende ás differen tes colasses da magistratura. 

Tambem não julgo eonveniente a adopção da ernen~ 
da que diz respeito aos parochos eneommendaclos. Se· 
o nobre deputado, seu autor, quer qne os parochos 
collados, e encommcndaclos tenháo simultaneamente 
os mesmos vencimentos, dar-se-hia uma accumulição 
de clespezas; pnrque se um parocho collado fôr dis
pensado da residcncia com a sua congrua, e o encom
mendado tiver a mesma congrua, haverá uma clupli .. 
cada despeza ; .em vez de se gastar, por exemplo, 
GOOfl, despender-se-ha 1:200$; e então a verba da dcs
peza consignada é in~ufll.ciente. 

Isto seria ,contra as regras geraes adaptadas ácoroa 
dos vencimentos dos empregados publicas. 1\Jas se a 
emenda apenas quer que os parochos encommendados 
nas freguezias tenhão os vencimentos que niio pcrce
bão os respectivos parochos co !lados no gozo de licença, 
poderia haver uma apparencia de razão; entretanto 
ainda assirn não julgo conveniente a innovação. 

UM Sa. DEPUTADO:- O que se quer é que os eu· 
commendaclos tenhão ordenados. 

O Sa. MINISTRO DA JusTIÇA:- Devem ser pagos, 
e o são ; mas não desejo que se estabeleça já um~t 
especie de direito equiparando-os aos parochos col
lados. O que cumpre é que os beneficios vagos sejáo 
preenchidos, e que os poderes sp. harmonisem no preen
chimento dessa grande necessidade, ·auxiliando·se re
ciprocamente, abstendo-se de conflictos, cuidando cada 
um de cumprir o seu dever, de maneira que, apenas 
se clê alguma vàga, se trate, nos termos do concilio, 
de abrir o concurso e fazer a proposta ao· poder tem
poral. Portanto, não me parece conveniente a ememlrt. 

Não julgo conveniente a outra emenda concernente 
aos vigarios geraes e provisores. Se ainda não se pôde 
attender :i magistratura, como vamos dar a outros quaes
guer empregados um melhoramento de ordenado ? Note .. 
se que esses funccionarios ordinariamente accumnlão 
com as funcções ele vi gari os geraes e provisores um arde · 
nado sobre outro ; e assim, em vez de terem 300$, gozão 
realmente ele vencimentos iguaes aos parochos. 

Com estas con;;iderações, que entendi ser do meu ele
ver apresentar á camara, como uma manifestaçã.o Je 
deferencia aos . autores das emendas e aos honrados 
membros que tomárão parte tão brilhante no debate, 
julgo ter exposto o meu pensamento ácerca das emen
das offerecidas ao orçamento da. justiça, sem duvi<la 
com intenções muito louvaveis de melhorar os cli versos 
ramos do se-rviço àaquella repartição. Procurei .. enun
ciar-me com franqueza e lealdade; muito sentirei se 
por ventura tiver por qualquer fórma incorrido no des .. 
agrado dos honrados membros. (NCLo apoiados; m<<ita 
tem, 1nuito bern.) 

(O omdo1· é com1Jrimentado por muitos Srs. deputwlos,) 

O Sr. Willehl Tavares (depois de alguma pausa): 
-Sr; presidente, eu não sou dos deputados que mais 
occup1ío a tribuna e tomão o tempo á casa com di seus~ 
sões. Fallo pouca" vezes, e sómente sobre materias de 
que entendo, c presumo que posso ou devo fallar, se
gundo as minhas opiniões. Tinha idéas a apresentar, 
tinha reflexões, quanto a mim ponderosas, que fazêr 
ácerca do orçamento do ministerio da justiça, quer com 
relação á legislação criminal, á organisação juiliciaria 
e á guarda nacional, quer principalmente á parte desse ' 
orçamento e do relatorio do nobre ministro, que se 
occu:pa 'da inaugnração dos bispados, relação metropo
litana, seminarios, ensino religioso, provimento <los 
beneficios ecclesiasticos, e algumas questões reli-
giosas; etc., etc. . 

Ouvindo dizer que hoje se pretendia encerrar a clls
cussão, e devendo-me caber a pr.lavra em prim~iro 
lugar, a não fallar o. honrado ministro, proeure1 a 
S. Ex., e redi-lhe que me deixasse fallar antes de S. E'l!': , 
mesmo porque sobre o que tinha a Jizer desejava ouv1r 
a opinião de S. Ex. O honrado ministro dignou-se 
responder-me que :me .não podia fazer esse favo1·, e a 
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camar.l. ''lo· oc.e E. E:z:. tomou o"C.!lSi toda a. scssio cem 
o seu àis<;j::s<> q~>e agora acaba-do pn.ferir. 

A hon es~ 'loasi "termiuar, e •eodo o meu ciiscur.o 
lon;;o, deY~:uio t""5lar nas eonsi<iere.Ç()e; q~ç te~ia <i o 
fazer tah-ez mais de duas horas, fati~":aria os p-.>ueo' 
Sr!. dept.:acios que se aehiio presen~, ao honr:uio ml· 
nistro e a mim proprio. Resigno-me pois !l r.:.o f!l.Uar , 
a:; refte>:ü·•s e idt:u qnc tinha de aprcseuU.r ni"i.o •or:ío 
produzH:~l, fi cão comigo met>!nO, e .por iss.o pcç·o lice1~ .. 
ça a Y. Ex. p~!":l ccCcr ala. !Joal~na. 

oS;:. r~EõiDnNTE dó. :t pal:l'l'l""-ll.lDUÍtos Srs . ilopt: 
tall.O:õõ !.L .;:~em em que se n.chão in.';Cripto~. !llguns 
dc:õo ljt:..!..:.~ :-.i'í.o e~t'[o 1ttese.ntes, e ou:ros C"ed~m. dcllã. 
Anna! • .:,,;.,, no SJ.·. Delph.i.no de Aln:eiao.. 

n 'Õr. Oel~•llloo ale Ahneida: -Sr. J>re.sident<!, 
!evru>t.'l!'~ o..me pun t o=r p:rrtc u!l preronto dis<:u.oão. 
quandl.:tbd:t resoão neste reeint.o os ron$ humoniosos 
habilmonto ·.'ibl'<ldos nn h arpa <ia ~lnqueucia pelos eis-

. tinctos ·o:adcres· qnc me prece<lêriio, fa~il é a V. E:<. 
conheocr o ac&nhoro~nto de que devo-me achar po~snido, 
e por cc!!>eguinto mer~dor ds. u,ilulgcncia que ~ta 
ca.mara co>t::.m~ prcst..r áquelles que na.s minhas cir
cmn~tan~:~s t~m de pela prim~MZ fflJar em sun 
pre.enr.~. ~ . 

Não' é, Sr. pro!iccnte. o desejo de "fruprod<ar um 
di>curso ; l!~o ti n velleid•ule de tomar Aadc na! nltas 
qu••~• q>:e t::o hnbilmento t~m oido tn.'aoodall, e me
nos a pre:en\)'1o de combn.ter ~rçani~to, ao qual 
p~t1 o m·~u voto, a T.:u.iio que .. íaz-m~ commctter a 
ousa.di11. de oeeu~ar a tri'onna {"li·• apoiados) ; não, Sr . 
presidente, us:md.o da palavra, sou unicamente lendo 
pela voz !mperiosa do deYer. dessa entidade que n:.inha 
conseiencia a.ind~ não a.pre, deu a desobedecer, tão só
m.mto para trat~~r, c trat•r muito . !..igeirament~, de ob. 
iectõs que rlizem respcit<> :í. provinda de ~b.to-Gros.o, 
d2. 9ual tenh:. a honra d~ .er um do& rc1.rosenta.nt~s. 

Sito ae~~:,· · ·nheço a Q.Qt:;. ... ·antagem .cio mlc.h.a:pí):!iiy:io, e 
o desptazer Ct\ttl que dew• ~t'!r ouvido (nllo apoiudo.t) ; 
p<><<J.UM>~. 'TI~rnbro ob,.·.um •testa camara ~~~ OP"'rlr 
do•! , ftil:o <te t11lento (nll . qp.•iad ,..), s!lm e oquencria e 
belleza do e>t .rio, tcuho d• n•:cupar-me de ·a~>urnptos 
que níio o<U\n na ~tlturn •i.11'1utilles de que se :tchiio im
p:re~siona·l"" o - meu• nobr"" •!Ollegas : mll!l, Sr. pr..si
dentc , oom·~ acima de.ta.. ~on~ineraÇóes pacl.ttlc<>·l•,.,er 
o se.ntim-•nt' imperio.a ·to •tue devo no m~u p•i•. do 
q!!e devo ,. U"lle• -tue P"""" " 'lui mondâ.rüo~me, cuteodo 
q~e:, 'e ntio me d d.a.do t"e'-·e-<tir o m~ d.iscur~~ de lu mi
nosos pc.r."'&1t\Ql\t.os. nam por i:~~o dovo deixar do t'a.:zoer 
sno;i~ os a.• . .-eotos di~rO'I"CCc• <lc minha dobil voz, eo•n a 
sinll:elea •In• me car.o.oteri,~. ero ! a,·or d:1 pro\·incia quo 
mo co;>ferin o seu mandato. em ia vor Jo. j u•tiça. e ~<ri 
defe,a do minha propria dignidade. 

Sr. p"e•idento, tendo nceita,cio o convite, fcitc pelo 
meu nnbre collep deputado por M"ato-Grooso, quando 
)la se>oão do lO do corrente ae~~a,·e. c:om tod:t a •-c
bementi!k o jttlz ele direi;o d 11 oe~d<k comarca, o chefe 
dll policia. c o aetual \)tuideutc da pTovincia •.•• 

O $11. C•J<DIDO Mt~<ou: - E 00m injustamente 

O S11. D" ,..,,.o o& A uo:u>A: - •••• e nilo tendo po· 
dido obter a palavra. ua dis~u•siio do or)amento do mi
ni•terio do imperio, pe,_,itt" V, Ex. que em primeiw 
lugar eu apreoente alguma.• oonsicleraçües em defesa 
dnquelle. fancdonarios publkos, defesa a oue .. tou 
t:l.nto m:Ü• obrigado quanto,. tendo no.qaellâ occasião 
dado a1guns aplll'tei ~ meu ~Obt'<l collega, tive c dcs . 
prazer <fe ver llO seu dise':lr-o 1mpr!sso que al~n~ !oriio 
supprimido•, sçm duvido. p.·r &e<em mal ouv1d~• pclu~ 
Sro. ta~'n:rgr:.P.hos, e outr<>s respondiolos p ) r uau ma-
neira inconveniente e pouco deli<:ad&. . 

s.,..,i bn:ve, Sr. presiden te; porem, lOtes de entrar 
na apreciaçiio dos factos, deve dizer a \ . Ex. e :í. ca
mara que, niio tendo. relaç"o de amizaJe eorn o ·•uiz de 
direito de que se trata, e meoos com o actnal pre-iden- . 
te da província, a quem mesmo não tenho a hoo:ra de 
conhe= pessoalmente, niio •ou lc:vado a d~iendê-los 
por nenhcma ou.tn> consi<leraçüo que nlio &ej a a. •'OllYic
çiio intima qne tenho da in;u,til"'da.s accusaçl!es, inja.
tiça que entendi c entend o ~ devct siiJlcdon.ar com o 
meu allenclo. · 

!;r .. rrcsidc:ttc, ba UT:l rulOO fó~ de minl":. :\ p!c·:i!!dfl.. 
e ba m:üs de trcs fóra da capit:U, eu n iiQ put!e .!-.;x"r 
de cnt.risteccr-me quando com cõrcs c~;cc;;ad::.. pi!lr.ava 
o meu nobrecoUega o est:.d.o de adroini•tr~ç"o judicia
ria c admü.üstrati\-a àe minha prp .. -i1~do. . ch~~!.ndç, 
u:asmo a. Querer dn\·~c!!ll" õ.a. correspê~de-.::.ci:l <~om que 
me bourão d:illi. P""""" muito fidedigna,, c <>uo me me
recem rnuito peso; pcr..:;m, apreciando o R íãctoS que então 
ferão revelados pelo meu nobre co1legn, !ui por elle~ 
le\'ado a. cou;•t;mcer-mc oue t.Qà.o o C'll'lT>enho ao nohr(~ 
deputado em piut"3r a p-ro .. vi!!.c:ilt. sob P- pl-o::~ito C!J. anar
' 'hia era ~pcoas mo"<do pelo de>ejo inglo•io de fazer 
atcus:wücs ban:lCS is \"ictim!l.S do SCü oaio. como p:t~SO 
:t t1cmonMrar.. · 

Gll s ... Dt.:rt'TADO: ~ Nctc <!Ue e'!lc c~t.! ~c.~2:.te. 

O Sn. DeLrsrtto Dt: Ât.llEJDA: - S!cto bcstante que 
cllc uãl) esteja. prc...o:ente; essa. d~~'T.stancis. impre-.iita 
muito m.e: :1.c:mh::r. e co::.tr.a.ri:t .. me. 

Não cout~va •Lue me coubesse hoje 3.. pntftvrc.; e :::e eu 
pude•ee fallar em outro dia, desi•t,ria ddln, poõs n;;o 
uu:;oju q_ue se possa CJ:tSJlrg~r no me:. proce'ier f:úta de 
CM":l.Ulcil"Lotno. 

Ç" Sn. DtruTM>o : -·O nobre deputado niio tem a 
culpn. 

O ··sn> D~trau<o DE Auu-:1D;..'- ::ir. prc•i"dente, o 
!:teto p<:lo qual o me11 nobre Cf>llegt~ o.ocu •on o jui2 de. 
direito cln. 2' comarca é o de tet e;se juiz de direito 
miunt.•no uma dofes11, o. réos que til)hr.o cle ser jnl;;a.dos 
pot cUe, vist.o que n comarc:> é de mu.uie:ipio fr outeiro. 

E>!C !nct.o, pois, Sr. presidente, n~o é de hoje; data 
do dous :mn<>!, e n~ oocas;ão ..,,do elle lcv:tdo ao co
nhC!<:im•ott> .U pre•ideneia., o digno presid~nte de entii.o, o 
Sr. dz Lamm, ou..-indo ""juiz de direito, teve, ero vista 
da re!-posta dG accusado, de cieoidir com n ju;tiç:~ e im
paroia1idauc que o cars.cterísa, r econhecendo qno do 
faott> O. t'Cu s~do não rcsul t:wa criminalidacie :Uguma nn 
juiz de dircit.n. A p~rte cnlou.-sc. com a d.ccillüo âapresi
dencia, e nli.o ~rocurou, oomo lhe cuml'ria se julga.s•e R 
dcci.s:io lnj w.ta. , ret:Ú['!;o .a.l;;nm, nem ~r~tc o governo, 
nem pc:raute o compct~Il:C tribunalju.dici3rio. · 

.Anuo c mdo depc.;~h:, e ~o .;mno e meio dêpois: é que 
"'"' oteeu• .. ç:.o, que já tinha oido ju!l!adu. c <!e•p~za.da. 
foi de ll\1\"0 Kven:•uln. p l•l a t mpren:a ce Cuyabi, anne
xando-,o.a· lbe. COtu o pf:r~ a;;gra.vur o facto, a m:1ligna 
il!.•inuaç:i n rte ~uc <-or.>tM"Il ter o juh de direito rece
bido 11. qnalltia cio SOO~ para proteger Oô r éos, <;~ndo que 
ante• c~sa it\éa -.r,o :•nh" "Pl'"-:'<lcid~. E como l)OT aqu<ill~ 
cambho na,, ;c poclia.ch•t::>.r ao fim <l~se.iado, aqne•t~~ 
foi ainh t razida • imprensa desta cCrtc, c ':>.final :10 
r arbmooto pelo 110~1"" ~opu~"do. 

Como dlP.1-~. Sr. p "e-ld.ente, n~o sou amigo dcs~e juii:: 
de: d irc:to, uo con!rariu t c,.h;:; t'1:2.ôe ~ pa!'n. o de~=~ostar ~ 
mas is o nno 1n~I ur! ~n:. meu e!opirito pa't':l dctxa:r dco 
dofen~cr a jaotiça. e r.::c::os p~ra cie.ix:ar de profarir a 
verdade. . 

Tn.nta in-sisten ria ~obre uma a.Ccu."u.çito já. competen· · 
temente dcsp>"Czada, tu lo< """"s matizes negros com que 
:;e tem proouraco e:<,. ~ernr o fut<>, indica claramClllte 
que requer cbe~ a um B.m, e e5..o.e 6m é 1.rcmoç;;o do> 
ju.iz de direito, como •e a magistr:ttnra deve!!e estar a 
di•.Posiçiio dos aznres da palitica, ou á. merce de me.
qumhas vinganças. Confio muito no áCtual Sr. ministro 
da jnsti~a pua espera. c;ue S l::t- saber>.< aquilatar o> 
fact'o.r.., c fu~r j !l&tiçs. cio nobre ela.sse a qnll pC'..rt~Il.ce-

Entrota.nto direi que o juiz de diraito de qu cnn trn.tc 
tem >ervià.o p<>r muit o. anno! n:!. provincia de Mato
Gro~so tod.o:; o~ cargos de ~&&gistrab.ra, c nunc3 nin
guc.u. aindu. .os seus m:lls rs.ncoro&Qs inimigo~, te\·e 
oec:L•it.o cio pôr em duvida a su probidade. a sna hon
radez, Pód.e-so dizer tuõ.O quanto quizercm do Sr. 
Dr. Pereira Coelho, ~os que ~a venal. 

O SR.. Alt.U:lo J or..&E : - .Apoiado ; I'Or cer'.ô nnncs. 
ou vi diz.et dellc tal COUilL 

O · s ... D~tLPRl!<O »& .ÂL.'VEiliA : - E ..Gmira, Sr. Jm!
sidentc, ~ue ÍO$jC o me" nobre collegn, q,c como C"
tem cooncçio do que tlig<>, que como ec. coilbece a~':
juiz !l.e direito, o qu e \-iesoe fazer pesar, com o pres~g<o 
de sua 'I: o~ eloquOltc, robre um mag\•trado tncaneetdo, 
a grav~ e dolorcsa accusapo de yen:ilidsdc, ~em a menor 
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õnse, sem um docuroen:o co:n 'l_Ue o po:m pr<:~,•nr. Oo 
rt!os po.ra os qnses o juiz de di.Ieito m!nt>t<:>u a defesa 
:&~o tão ::nisera.veis que vivem ás esmolas, e telldo-o!l o 
juit d~ direito conde!Xlllado, isro bast.a par:< tirar de 
sobr<> e»e magistrado · toda e qu:llquer suspeita; l.sto 
b~te para pU-lo 3. salvo das ín ... cetiva.s com que em 
llO»o Jl3iz •e costuma ferir 3. hol:'.r3 e a !1!pu.taçuo do• 
funccton:u-ios publicos, ainda aque!lc~ ~ltomente col
loeados. 

A r::u:õo pel3. qn11 o juh de direito minutot: !l à.efcsn, 
. élle 9. deu em ~u9.. réspost[l ao pr~sid.cn~e d.a (lt'Odnci:l .. 

Em sun comarca n[o tarn um ~~cgndo t:.c::: pe::503.S 
que tenhão praticA do fõro, c Yendo-se ~:l. .::.ltc~~th·a 
elo ju!g:u: n Nos rem d'efe-sa, ou de :l.ctit:J.r 1:or:-:o t:l1 
mn papel que c em •o menos •alv::c;>e !lS opp!lrenc~ de ' 
uma. àeieSa, entendeu, \'iSto que os réos c::iomis~\'ei~, 
modific:tr seus tscmpnlos m\:~utondo !l dcfcse, afim. de 
que fos\ct:J. gu:ud.:J.dos as formalldodes csscnciaes nos 
processos qt:e cor:cra pcr,.,te o seu jcil:o ; se, .pois, 
:ncsS<l >-rocedimento houve erro, ou, como se JlÓ~e me
lhor aquilat3.r, uma le,i!lllihde, elh foi oommat!da na 
mclho~ intenção e boa fé; por co:t:Silguinte, não pbtle nem 
poderá jãmo.io CO'I5tit-.>ir um crime. 

P!lssando ~or!l, Sr. pr~iden:.c, ao c;.ue disse o nobre 
depuuiio em. rcl:l.ç:tn "o presidente du. pruvinda, o :5r. 
~orone! -"UeD<:astro, f!ll'Cl por mostl'ar, em breve an:t
lysc, ~ue o meu nobre c'>1legt!. mostra·~- por demais 
:prc,·cn!do con:xa um presi<lentc ~ue COJlt. up~~ ~eis 
mez63 de administra.çl!o. 

_Disse o meu nobre collega 'ii:C o actuol presidente 
de llfato-Gros~o nüc. IX>de continuor na a.dlllllüstraçã.o 
daquellit provinda, e deu como razúo c porque a su!l 
- leiç'!o cont:rnria ao presiden~, e trusez vá do en
co:~t:ro a :ll~ incumberici!l of!icial; porque tem o<lios 
n <inf?ar; tem favores a fazer; pvroue a eleiçiio que 
se v'n proceder Jl<Omette "-lil!lrgos !mctos, e a con-
SCtv:lÇ~o ~o pre!=:idente pód.e tr:.z;e: ~useq_l!eneia~ graves , · 
i provmc1:1. ~ 
. Sr. presidente, niio sei se dc~ido i mi:nh:t acanhad~ 

intelligencia, confesso que em .tndo isto :crio ,.i sen!io as 
illusücs de um sonho do nobre deputado. Niio po••o 
.:omprehender '!_WltS os moth·os pelos qaae• se mo•tra 
possui<lo de terror pela proxi.ro!l eleição. Como eu, sabe 
o :lobr<> Jeputo<l, que os llfa!o· gro!oen..oés não são docei~ 
ero aoe\to.r i.Inposi~; c!lcs têm opín!~o sus., dig-c.idad.e 
c bo:n senso para sustentarem seus dirc:tos dentro da 
orbiEa !egn.l~ ~sem jámnis ~e atirarem a sctn:ts dcs:"~· 
gt:tCL<l!', meJ<mo qutnclo "i>so s1io provocados. 
. Os fac:.cs men?~~dos )'lelo nob::c dcputo.uo pa:ra 5:us

ti.fiec:r a sua., oplDl.ôlo nada. provno em. meu conccl-:o, 
ne.m cQntra a o..ilmini.stnÇ;to du nrc~idente, nem contra 
:1 con,elliencio. cl~ sua cons=açr.õ, e mex>o• a fuYor à::s 
appre!Jeno<;es do nobre deput, d.o. 

Senhores, pronri clguma COU>a contra o pres:dente 
o ter elle ido, em qualiwu!e de commandtl.Dte à.as ar
mn.s, e em cumprimento de. um õ.e seus deveres. visitar 
!l frcntcira~ PGdc o presiden~c sor o.ecusado co::Í justiça 
por ter feito aquillo que Jarin todo o admiJü~trador prn
~en:.! o.:: !1:~~:- :~:.:J·, ~ ; ~:o C:, y:o-c ;, ~ :- C:cix,:t.~c ..::e '!:~.r:tlar C!!l 

con~idcrsçiio ~ quci~s rle do~s ou trcs co.ciqu~, :;em 
que primeírc sobl'1! ell::.s ouvi••e o re~pecth·o director 
cb ")di: a~- Poder .L prova.r <:Ontra :.. a.d!niJ:istraçiro do 
pres1dente o ter elle enearre;;udo ao C"be!e de policia do 
recrutamento? Q!lllllto A mim _. co tendo que com esteS 
'!a.eto:-, eDl ,.cz de o nobre dcput!1do nceusar o presiden
te, tece S. sua admin.istraç:io um completo clo~iol mes-
mo em ol.po~iç.üo aos 5eU$ d~~cjos . . 

M2..s, c.ui.~e o nobre dep~tado que se o prc·tdentc en
carregou ao cbcle de policia do recrntnmento, foi por 
~,;a.be~ que ".chefe de polir.ia era seu inimigo, porque o 
cbe!e de i'O!'cia, ~ p;>r s~ber que" bat:llh;;o de primei· 
r & bnha ""''steut.e na cap>tal era. f::.vor.,·cl & sua eleição. · 
T1!qui~i: ·.r:o. a 6U:t rctirad• para. 3 fruutein. · · 

Ora, õCnhores, concedevdo 'lue •> r.hcfo de p<>li<t:i ••i~ 
inimi~, üo nobre deputado, p:Jt~ :·~·T?e n~er1;:u:-~<!.o que 
o prc ... 1dcnte D ndndcve ter com ~ nHmJza.Jc-5 par-;íc~la.res 
d?~ cMãi_dlltos par:~ fe rr;ivlll' .ie c"carr;~t•r <!e um se:
"'ço publJc. a UlliG autor1d"d~ ~u" elle )Ulgne babilita
du, ~ q~o morcee B !IU!t c-onfl~.nç:\. Se 11 p~idente à.:l. 
Pto\' I.DCl~ 'c rropuze<se 8 att.end~ à5 inilllizaões cos 
~_?ida~,_ cu;o numero j·, t:iio é ?C;':.CM, e:r q-.:.e >oO· 
6lç.a<> fC vcn:1 collccado! 

. Quanto :1. rcti.Io.d~ ·lo batalhão, estou in!onuauo que 
:t>iio foi clla requisitada por motivos politlc~•, e •iln por 
cansa da• rixas o oles<•rdens que CO!lsbntemente ·fazião 
ossolda.clos; m~s, dado que fossa, C'Ol!IO dis.soo·:n.obre • 
deputado, por •er elle favo:11.~el á. sa a eleiçii<l, abda & 
pt:e<:a é em favor da impt\tcialidadc d~ pre>oideote, por-

. que o bat:llD.~o não mart:hou, e e:s.iste mesmo na ca
pit:ll. . 

Além clc<tcs factos um outro , :11) '!Uill pnreeeu-me 
ligar o llobre deputado muita importancio., pois pare
ceu-me f!lzer dclie uma for'..e lança coutra. o pre•idente, 
(: a. hlstmia da Tmprcma. . 

Sr. prc•idcntc, apcz..r de conhecer·mn.ito <le perto ao 
ajud:ull.e d'on!cns do p~e•idente, lnlllt:r predente de ex· 
cellentcs qualidades, e digno de toda l'. ~~ideraçtio •••• 

O Sn. B.~.a;;:o Dlt Poi!.To·ALEcn& : - Apoiedo. 
o s ... DELl'etNO :CE Ar.:uitJA.:- .... nuo d1Wicl.o, por 

ism que acredito ns.s p<l.lavras do nobre depumdo,· que 
e!ltte dl~ e o rcdactor da Impre"'<> hon,e>SP nlg=a 
cousu, lc\·ado unicamente pelo >eu vroprio zelo; ma.s o 
que G cer:o e incontcstn:>el é que !lesse facto ne:iliuma 
parte teve o eresidente ifa provincia. A folha que •n.s
tenm a pre:;i<;lenci!l. o~eclJuoou inco!ltl.nente, e c<:>nti
n.w;ndo a lml?'"trtt4, à tê o~·~~ te, a esere..-er em oppo
stçu.o dC!!lbn<la ~(!Dt.ra o pteSldcr.tc, elle não re tem 
com isso imports.~o, sendo que o redactor é um dos ler;
tcs ao scmin!lrio,n!sc<:>pal. Pu:éco que i~to é snfficieote 
pari!' mostra:r qu•f:j.preoi~tc uunca quiz e nem deseja 
fazer calar " rmpre~tl.. . . 

O Sr. coronel Alencastro, ::Or. pr~sidente, cujo carac
ter, eirCWD.ipceção e dignidacle todos lhe "eeonhecem, é 
ines.paz de descer :t. m~quinhns vi.ng:~.nçns o intris3S 
.claitoraes. Ficl cxceU.:or cl.o pensamento do governo, 
tem cleclarlld.o francamex>tc o propo!ito em qne está. cc 
:lão intervir ua. eleiÇlio em favor deste ou daquclle c:l.!l
didato, c é tnlvez esta a nzilo pela qiU>l julga o nobre 
deputado !er ioconvcn.iencc ;;. sua conse.vação U:l. rr.o
\·incla . 

O Sit. BAnÃo n~ PonTo·AL~onE :- Nila <:poia~o. Ki!o 
lhe pódc •uppôr mis intcnçüe> • 

O Sa. DF.LPBL-õo bi: AL=lnA: -~em sou co paz dü•e; 
o <;.ue digo é apo!ll!lS a conclus:io q11e se p6de tir<U- <io 
seu discurso., em que accuso. o presidente por llilo !lceitar 
a sua candi4!:1tura; m.,,-ccmo i:. dizendo, se assim pe~
sn o n<lbre deputado c o• <eus porciaes, oa :MIIto-gros
scnses em ~cral entendem o con:mrlo. Estão a.nti"feit.; e 
com n ad:nmistr:>.çii.o do Sr. Alcnca.stro, euj~ prudcndo. 
e imp:u-cinlld!ldc desenvolvida na sua curta adinin!str:~o
çilo lhe tem dado direito Q, estima uc todos. 

V o~, pois, Sr. pre>idecte, entr:tr Ull parte que i:neàiz 
:re.pc>.to, c o ,, u ínzer com bnstl\ tltc ac::n!:a::1cnto, por 
n_iio estar prc~ntc o meu nobre colle~n , e :c::esmo porc_t:e 
smto tenha-se dado entre nús o i:lc~~te a <~uc :;ou fc:-
çado n rcsoondar. • 

Dis'c o' nobro deputaao q_uc eu, àe!cndendo ao pre
sidente de 1\fa.to-Gro.,o cst2\':l ;ucndo scr·:i90• :>. O'i:C:n 
o gucrr.:.~ ; qua eu i~ tinh3 ~:!.r c; r.= o C'U.C o ~~=~lcs fr.c:. , 
do ser o prcsidcuto se a :nimigo. ... • • 

A.S!cguro a V. E~., Sr. p;c!iUcn:.c, ~~zgr:::o á ca=!l
ra, que ape= de ter prestado ~od& !l at•ençi:.o que me 
merece o dücuno do nobre dcput..ldo, n ão ottvi qu::.n
do ell~ empregou o termo - f9.rejor-; se o t.i\·esse 
ou;·ido, teria sabido repelli-lo co:n a dignidzdc pr.;pri:l 
do homem que Hl prezll. 

O Sn. BAn~o 1>>: Pouo-ALMnt:::-.:.Disse-o iaconsi
tieradamente; te aqui est,ise!!e, ella teria ;-e~z.do essa 
c::<presoiio. 

O Sll. Dl:LPlllt<O DE Ãl.!<l'!l>A :-E se a. rc'.iras•e ea.
lar-me-hia ;e se agora lhe nr10 rcsl'Ond.o tão e:tb:ilinetlte 
co:no rne cumpcin, é em attellçi<o o.o respciU) a;;.e de~o 
i camara e a mimproprio. (Apoiado..) 

U:.r Sn. DE~~'T.u>o :-Á palavra niíe tem mio sentido. 
Quer dizer - pre~entir. . . 

O s,.. Ut~llt~o DE ALm:Ell>J.: - Não duvido, IIlllS é 
preciso "er o sentiao em que ella foi ecprcgrula. F o.re
jão s a::nizo.de ou as graças dos prcsiden ~ uc ;n-o <in
ci!lS :tqnellcs que tí!m ncces~idlide dos se= b-:or~s 
para alnr..çarem nmz r<>~ição, es ... necessi.!a<l.e e::. r.:.<o 
tenho. ~unca b~jnlei nos presidente• de ::ninll!l rrovio.-
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· cia, 30 contrario tenho tido a oo:agem de düpmoar .oo 
. sens !avorm pan..fuer-lhes opposi\"iio franca e~ -=· 

·· ·. f>Ié'ltl~,julge-. qM 11.meraotm. A.oa<loimqnetenhon-
rechúo não ~. d8vidn A WluenciA. e ~tecçlío de ptesi
lientes ; devo-a tuúcamen.t4 i inlfiUIIlcia leltitimA de 
meU$ amigos, de azxügos dedicados e indepenW:ates qne 

-sempre v~cerio u elelç<les na ;>rovinc:il. cont<a aa pre
pot.encia:s do poder; deaees auugoa qne hoje o 110bre 

• deputado d~!!heoel porém q11e em 111&.. consciencia 
tcrL a generoaidnde <1e reoord.lll-ee do que digo. 

Portanto, Sr . preoidente, nem eu, nem ot meu amí
gos, temos precloiio•4e f~ :ar o.o presidente on a qtUe&
quer oetros inimigos do nob~ deputado nara o tiJn ~111!1 

·· ello sappõe do gttarrear a sna cunc!.idaturã, á ~ual liliás 
sou favoravol. Se assim entendermos conveniente, ha
vemos de fa~-lo com ".franqueza c cavalheirismo com 
quo_ jL o temos foi~-por mais de ums vez sem o auxilio 

... ·e prolecçiio do presidencio. Niio sou c;.:;;.udnto, o qnan
d.ó o fo>se nllo desejari:~ oatra protecçiio seniio a de 
mem nmigos, essa eom a qual sempre tive a b om a de 
contar. . . . 

Sr. presidente, tinha de pils•ar a objeetOll . ten
dentea n.o minl5terio da justiçs; porem a hora- <St.& tôio 
adiantada e a eamara tiio.Lltigad:.;·que·reeonheço seria. 
mnita imptudencia de minlia parte o continnaT; assim, 
poio,cortarei o liiCn discurso, doi~ndo .e mais que tinha 
a- dizer piU'a ontra occasiôio. , ,f . - - ' 

Peço a V. Ex. e aos meus 1Wbres coliegas que com a 
mesma 'bllndade com que m e ouvil'iio, e pela qiLIIl me 

· confes•o · agradecido, . ho.jiio de desculpar-rue a.s imper
feições de lhlnha. linguagem,, e o assumpto com qne no 
men tirocinio da tri'tiÜJ!ll thoe de ocenpar a sua attan

. çra.O. Vow pelo orçamento. (Muitl1' bem, muito bem. 

· A c!.iscnssito fica adiada pela hora. 
Dnds a ordem do c!.ia, levanta -sa a scssiio ás lires 

hous c meia da brdo. 

Se:s.<>ão e m 23 ele .Julb o. 

Pl<ESJII~:fCI.\ 110 Sn. CO~IIll DE DA.EPENil'f. 

· ·Su;w>ru.Jo.- Exp•d.ionl•- Pago.m•nto d<>'quantio <koicla 
ao u poJfo d<> conào d<> Barca.- Lot<ria•.- O:dem do 
dia.-Dupenra da. leis de amor:i;açtlo.- .IVal•rall•a- · 
ç~••·- Negocio. ol~itoraos. D üCIU'IO d<> Sr. Candid<> 
Jlwd••- Approo:oçl%0. - Orça.mtnlo d4ju.stiça.. Appro-o 
t:=açlf.tJ.-OrçamMto d.O$ negociot tttrangeiro.s. Diu;ttr$0 
do Sr . Ptixoto d• .i~ootdo. 

· A"s onze hort.s da manhi<a, feita 11 chamwia, aohiio-se 
preoentes os Sn.· conde d~ BBIIpendY, Peteira Pinto, 
Canc!.id.o Mondes, 8Alles, <ioDça.lves d11 Silva,- Casimira 
1\Iadureira, Machado, Pinto de Mendonça, Monteiro de 
Banos, Garcie. de Almeida, ?lfendes da Costa, Serra 
C~~rneiro, Land.t!lpho, Silvino Ca.valcanti;bariio do Bom
Ja.rdina,Pmto de Campos, Paula Santoo, R.ocbo. Franco, 
DtuJtu, Baptista Monteiro, So= Leiio, -T<Wr.eira Soa
res, Araujo Jorge, Calheiros, buiio de Ma.mangnspe, 
Peixoto de Azevedo, T avares de l'l!ello, Sampaio V1=, 
Jacintho do MmdonÇ&, Sergio de )!a~o, Luiz Car
los, C~, Paes Barreto, Rego B~, ~ebias, Sa
rai"a, Toscano Barreto, Lo.mego,Brand!io, PaJ:anagnl., 
Cb&gaslde Andrade, Xavier do. Rocha, barão de Porto
Alegre, F erreira. de Aguiar, -.Isconde de Camar~gibe, 
Cerqneira Leite, Maninho Cam~ e João Pwo. 

Compareeendo depois os Sa. A_gttiu Barros, C&Btello
Brunco, Henriqnes, Tei:t::eim Jilnior, Aranjo Lima, 
Bello, Paranho•, i>acheco, Hellriqws da Almeida, Silva 
Mirmda, Coelho de Castro e Belfort, &bre-se a ~•iio 
&s.ODZe hora.& e meio.. 
Com~ depola. de ab«ttl a -sesaiío O& Sra. VU'iato• 

Br~u, A!cantam Hach:o:!o, Abelardo de Brito, Co•tll 
Pinto, Frane<! de Almoida, F. Oetaviano, Jag~~arlbe, 
A.ugll&to Corrêa, Manoel Fsrnande!l; Tobiu Leite, 
Pedro Moniz, bario de Mn.uf., Barros Pimentel, Fran~ 
cisco Campos, Lima ~ Silva, Bellerides, Crw: Ma.ehado, 
F austo da .Agma,, Augusto do Oli~, Dltartc B=
dão, Paulino de Son::~ e Pl\nlQ Fon&eea. 
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Feltio oom ~~ os Sn. A.thayde, Cunha Fi· 
gnelrede, ~ Velho; Villela TJI"f8Z'80, Sá e Albn
q~u, .Almada Plftira, Bez«ra C~ti e Coet. 
Momra- .: . 

E' lida. o appro\•ad.a a acta da antececlente. 

O Sa. 1• ~zc,.ETA.JÚo dá canta do seguinte 

Vm officlo do ministerio do illl~~. envianilo o 
oflicio do j.>lCiidente da provinci.o. de Pemambnco, de 
31 de Ma10 prol<ilno psasado, bem como o orçanumto, · 
planta e informaçiio do direct(lr interino das obras pn
blieas d~w.lla provincia, qno acomr.aDháriio o refe
rido offi.,o, relativo ' oons~ de um d.es i. 
m&r~m direitn do rio Capiben"he.- A'• cmnn:Wsões 
de fazenda a obras publicas. 

Ontro do tniniaterio da fllzenda, ml\'Íl!lldo os reque
rimentos em qne pretendem o corretor. e s ja dante da. 
cain da amort.íza\)iio qné se lhes conceda uma gratifi
cação ig!W. pelo ll)ei!Os i metade dos oeus ordeaãd.os, e 
dos conferentes dn sec:çiio de eubotituiçiio de uow :an
nexa i m esma caixa qao "" lhes ·=de o.b<!Iw: e. gra
illicóçiio mensal d e 00$, morcllda .uo art. 11 § 2' do 
regulamento de 28 de Novembro de 1837 .-A' commia~ 
síic de pensõe• e orden3dos. 

Outro do mesmo ministerio, transmittmdo o roqÚefi
mento feito a S • .M. o llllperador, no qna.l D. Carolina 
Muller de.s Chagas , &ha legitima .io finado JII3jor 
Frs.neaco Manoel <lu Chagao, pretende que se il2iu de 
pagar a seu marido, o a· escriptnrario do thesouro, Joiio 
J osé Auselmo Tavares (Clljn compa~~hi.o. deixkl:a pata. 
procnrar .abrigo e prote~ na de sua miii), a terça 
parte do meio ooldo de seu pai-- A' OOllllDis&iío de ma
rinha e gúerr11. 

Dous requerimentos de Antonio Luiz deAI:neida GQn .. 
ug& e J osé Maria do Cmto, pedindo o primeiro o Jttgar 
de continuo, e o seg11.11do o de ~ das galeri.,. desta 
Clllllll11l.-A" comm1ssiio do policia. 

Um-se, julgiio-se objeeto de delibera~, e vão a inl
primir para entrar nq ordem dos trabalh~ O$ 6tguintes 
projcetoo : 

PAGAIRIITO DA,. QDA:<TIA. !lEnDA AO 'tStOLIO llO CO~DE DA. 
eA.aC-1.- · 

c A a.sEembléa geral resoive: 
<Artigo unieo. fica o ge>vcn~.o automado ti flatis

fazer a q,uantia cl.evida pela faz.end• publica ao :epi:'CIIell
tante, eom~tcntcme:lto habilitado, do espolio do finado 
coado da Barca., em conformidade com a decisão do 
pOder judi~ial; te\'og3daa par11- fim u molu~ 
em contrnno. 

c Paço .ia <:llmAI'V. doo d eputa.doo, 23 da J ulho de 
1860.-Joaquim PiiUo de Campo.t. • 

'I.OTIJal.U-

c A aseembléa. geral resolve: 
c Art1go unico. O go-.erno mandari e:trahir n • 

côrte, de conforroidsdo com ~ piano adopwl.o, duas 
loteria.s, e11jo prodncto eerá applicado á. CGXiclusiio das 
obras da igrej a do .:onvento de Santo Antonio, na ca
pital da f!'~Vincia do Maranhiio. 

c Paço aa. C8DUlra dos deputados, 30S 23 de Julho 
de 1860, - Franci~ro ~ Strr<> Can>tiro.- Jlendu ·de 
Almti<:a. - Dw.inguo• Silc<~.- Depli!la J(otWiró.
Yiridto. - Vitira Btl{Jrt.- Joi1o PINID. - Si! ... Jli
randa. • 

PRIMEIRA P .AliTE D.k ORDEM DO DIA. 

Entra em 1• di~, e !em debate passa i 2', o 
rrojee~ qne dispen::a a. leis de amorti=Çio em Íll~or 
da irmandMe de SantQ Antonio dos Pobres e Nossa 
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~- -dos Pruenss ne&ta e6rte, bem ~ das u~ 
~es d& St.Dta,.C~ da. lfiserirotdia e- do Sentia~ 
$Imo .Sacreneuto . .W m~·deNo»a.·~ara dt! Rosario 
da <:idad~ de Goyana, m. -provincia de Penwnbueo. 

!"-'TlliUÚ&AÇÕt:s. 

Entra em l" discussiio o projecto q~ autorisa o gO'
vemo para mandB!' p:us.<~.r carta de naturaliu.f'l!o <le 
cidruillõ bruileiro ao subdito francez .André Adolphe 
Dat= 

·O s .. :·· To:rn:nu. Jr:noi pede, e :l. CILmlL\":\ eon!eute, 
que este projeeto tenha tuna '6 discuss:io , na qu'll ~m
tra immMiatamcnte. 

Vêm i mesa, são lidas e apoiadas, as seguinte• em&n• 
das: .. 

< Accrescente-se ' - E ao subdito portu~ez Jcx~ 
Cazlos de Mello Bllr.'eto, residenÚ! :nesta. rorre.- A. 
Pere&r~ Pmto. , 

~ Fks 'lgu,w;,~· !lntoris&do o governo a =dar 
J>ll.s:>nr carta. de cidadão b=ileiro a Josá Ycnancio d:l. 
Costa, natmal de Portugal, residente o estabelecid? x;a 
\illa da .Bagagem, e:n !l!ina.s-Geraes. - .L . Carl~. , 

• O go~erno fiea. autorlsado a mandat pas•ar cDJ"ta 
de no.tul"alis~O:o a. Gervnsio Joaé da. Silva Bragn, ~ub· 
dito pomguez, residente n& provincia do Rio de J a· 
tleiro. - .dlcantar« Jt<>ehD.do. • 

·• Igual lavor se coneedn ao sub<lito ~ugu~ U~
b'bo Antonio de ·c:;.stro, residente na eiWide ~ .. Pnrna. 
hyba, no Pian.by. - A. F. Sallt3. 

< .A.cerescente-se :-E a Adolpho Jorge Gnilhcmlc 
H=, subdito dilla.mru:quez, residente nesta côrte. 
-:A. F . Sallu. ~ · . 

• Igual favor se conceda ao subdito alle:não Joiio 
H~, residente ua pro\incia ® Bahia. - P. 
Jl<mi::. ~ 

• ~a! fs ... or · se ~nceda no portuguc:. Antonio da 
Sih·a Fe:r:reira, residente nesta çortc. - F. Jlm1du de 
~~· . . 

c Conceda-se igual fa\"or ao subdito pomgil~ Lul• 
Antonio de :MorAes, re1iciente em::;. Pattlo.- .V~bias.> 

• O mesmo f:l,·or a. Alexandre Ferreira Gnirnllriie.1, 
Aubdito portuguez, residento em Alagôas. -S. F. 
Ara..jo Jorge. > 

• Aecrescente·Ee: - E n J oaquim José Fernalldcs 
Pod:tos~, subdito portug1:.~n, residente nest11 eUI'te.-Pa
cl!<'co. • 

c Tgtttll !1wor seja feito aos tu Mitos portuguezes 
J oiío éia Silvn Se;rn c ~fllllocl ds SU\•a Sarainha, rcsi· 
dentes na pro,·inci:J. do Mnranhüo.- l'i, ira '[;tl{ort. , 

c Concedg.~e iguAl fa~o-r aos subd.!to• p;lrtul!.aezl!! 
Joaquim de Almeida Yid:~l, residente na cidade llc 
Porto-Al&~rc, na p-ro,·inci:s do Rio-GriUlde no Sul, e n· 
Salvado-r l\Iartins <lo E•pi.ri:o-SDJ!to, l'l'Sidente na ci
àade du Pelotas, assitn ooma no paure J oE6 V nl9 de S. 
Fernando, natural de llespanha, ~ice-reit~r do <emi
n.o.rio episcop:ll da mesma pro,·inci!l..-J ad>tlho d• Jf ,;, . 
d011Ç4. > 

•-' Con~da· se ip:na1 favor ao portug-o.ez padre Jose 
.Antonio ele Almeida e Silva, da pro\'ÍilClll doRio·Gr~l•dc 
do Sul.-Oli«in.< B<llo. -. 

.. C~ncedn.- se. i~:U fa;:o.- ao l'Ortut;uez :Frand.sco 
• .\nt01110 de OJ.i~e>ra, ree1donte na prodncj~ <lo RlO' 
Grande <lo Sul.- Oiireira B•Uo. • -

c Igual ia\-or fica conce.Jiclo a Jmé Au~sto de 
_-\briUlches', residellte na provinda da Babia. - M, 
Danta.s . • 

< 1gualinente a Joaq:llm Joõé Fernandes Pe:lma, 
~ubdill) portuguez.-To~ia• L<i!<. , 

O· artigo do proje~.ó é appr<;•ado, !M:m CO!l:O tod:!s 
a> emendis; . · 
, .0. 1?-, ,TEI~~:IU J~roR, ob~·ando que a = ra não 

te~ nen~. e;n m~dar: passc.r; ~a de natt:raliscção 
a dive~ mdindnos por i>l:::>r !es moll-::açilo do •J:;uns dos 
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seus 1!lelllbro•, àispensando-Jhes assim. todas u fo-an111i- . 
dades, 011tende qoo seria. injll.!lti;a que· toaouqnelles • 
que em diãercntes datu a ~m requerido, e eal<n ri· 
querimentoa; dcvidam<:nte docUmentados; nio têm tido 
sol.nçlo alglmlll, niiO obtivessem igual favor da. c!WUI'ra. 
(Apoíad<K.) Neste intuito re1111io oa dive:rSOIJ p~ectos 
q~ , a este ~to se têm ~-ta® deSde 18.59, 
e (.!-·~ii'e."'lee como artigos · adôttiros, sohre o' que lhe 
pareoc ~~~ poder si!Scir.ar-sé ll menor obj"?Cção, viLto 
<!Dmo po1· l!lera. indicação· ou emenda ~e concedo esta 
graça:. (.lp<>ic>&>s.) ' 

-,,em !i meoa, siío lidos e apoiailol, ~s seguintes arti-
gos additi vos : · . 

· c O.lfereço como a.lditi.os os- segu~tee. Jlrojec;tos: 
~. 93, 101, l07,-t08 "'119 de 18S9, e os · <~e ns.-30, 
31, 46, 48, 70 e 81 de 1860.- J . J~ 1'<ta:tirtr.Jun.i?r_· ~ 

c Fica o governo a1ltorisaõo 11 man.:U.r psss:tr· cãrta 
de naturalisaçíw de. cidadao braz:ileiro, ao &ubdito por~ 
tuguez José Joaquim Rodrigues Cabral, que reside no 
termo de Canta.ltllllo. > . 

c O governo lica a.utorisodo pau conceder a Au
gústo Leidicr e a. Rodolpllo Sonneider, nnturncs <la 
Prussia., carta ela dd.luüio b rnzileito. > . 

c O governo fica au~ris:~do para conceder eartn de 
eiandil.o bra:zileiri) aos.. sllJ>Jitos portugaezea J oiio de 
Assi& a Brito c Joa.quil:ll Antonio do SOC(:on·o, residen-
tes nesta. o9rto. • · · · 

c Fica o sovemo autorisn.do a mandar passar carta 
ae naturlilisaçl'io de cid11diio brazUeiro nos sub<litos 
portugliezes José Pimentel Tavares c José Bartholameu 
Con-Ea. > • 

~ O govemo é au«lrisa.lo pxra concede-r ao subdito 
pomguez-Joaquim Rib&iro dos Santo• earta de natu
mlisaç-~o de cidadüo br:uilciro. • 

• O govemo é antoruado 1\ man<hr passnr carta de 
cida.di<o br:12ilei-ro no snbdito portuguez :Manoel José 
Vieira :hlourüo BTa"~• tesidente n esta <"llrte. > 

< F ico. reconhecíã'o <'idadiio brui1eiro o p~dre Felix 
Maria. de Freitas· Albugucrqlle, filho legititn!\dO do 
desembargador Franciaco 1\!arin de .Freitas Albuqner
quc, que como tal esti comprchondido na di.spo&içüo 
do art. 6' § 2" da constituiçlo politje~ do I"'pcrio, c 
tem goz.ndo de todos os direitos ci\·is o politicos que 
lhe C!Ompotem, cuja . posse oor-lhc-ha mantid~~o em 
tocl.os os oe~ elfeitos. > 

c ricc. reconhecido cida<liio brn;ilciro José Gon~nl
VC3 da llih-a., uuo, residindo no i'!razil na dp<>ea em q ue 
!e proclamou· 1\ indopcndl!llei.n, i qual :1dhorio pela 
continun~iío da su.. ~•ldomd•, o.tl\ por ú•o compre• 
holldido na disposiçiio ela IU't, 6• 1\1 4" d a. conotituiçito 
politict. do l mperio, e como tal na gozo d~ todos cs 
direito• eivi• o pclitieoa que lhe eompotom. • 

c O go•erno "Autori~ado n mandar pauar carta ue 
ridndi!o bra:Uciro ao tubditn portuguoz Jost Joaquim 
Barbosa Araujo, rc•ldento ne&t!l c<:irtc. ~ 

c O govcmo lica antoriud~ pora tnn:~àar pu•or c~r
ta d ~ natur&li&açiia da cidnuuo urnzilciro ao portuguez 
1\lanocl Jóâttnim J1Joreira1 prop-riotuio e fucnc!ciro rc
sic!cnte nl\ v•lla de :~r~eniiOIU, 11~ l't()vincín d11. Bahi11.. , 

c O governo fica autoriiadO ·.,. manda-r pasoar carta 
de uaturaliaaçiio dn cidndiío hr117.Ueiro ao &ubdito portu
ltUez J o•t :Maria de Oliveira, l'C6icente na pro.incill do 
Rio de Janeiro. > · 

-< OH'ereço como aTtigo 1\àditivo o seg>1inte proj..,te. 
-Pereira Pinto~ 

• o go<erno fica autori.sado a mandar p:>Ssar carta de; . 
cid:Ul~o brazileiro liQ subdito portnguez .Ant<lnio Au
gu!toBezen-:t P !leS, resi<lentena província. deS.Paulo. > 

< Igu:ll faYo~ se conceda 30~ •uhd.itos portuguezes 
J osé C..::aetnno Monteiro e Jo;é.Coel.ho de Mi<andll, re
sidentes na P::.."llahyba, no Pianhy.-A. ·F . Str.Uts. • 

• l~l f"-"Or se ocneeda. ao stlbdito por~g11e.: Se;,a
'Phim .uv.ucisco de C:~Nalho, residente ne~~ta. curl.e. -
Roohc> Franco. > 

• C~cella-se ig:W fa~or ao st~b4ito portnguez C~
ta:to José do Amarál, tncr:ador em Taubaté, pro-rincia 
de S. Panlo.-Abtl"rdo d< Briio. > · 

c Fica ~nb~ido cid:i.dlio 'b:::zUeiro <> padre J~ 
Godinho, ã a r•rovinc1a ilo l\hr:mb&o.'- l"i riar? • • 
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• I~te a Jooé JoaquimF.iw:a.di.Bocha,au'b-
~<lito po~, residén'.e 4a 18 IUiliOS n& e1plr.al de 

llfüuu-Ger\lt.61 o quo fez; a d~'liL }ci .• pera:J.te 
a =.a:s municipal a 16 de Maio ê.es~ auno~ Crit.: 
Jfac/1444. :> 

< Fica o ~emo autoruado a maniillT pasear carta 
de =tunlli~ a Antonio Franciaoo Pinto de Souza 

· c .AntoDio Jose da SIWipaio, •ubditos ~u~, re
sidentes na. provineia do Rio de Jane.ro.- CeT2utin. 
úile. » • '. 

Os iutigoo addit;•o~ •iio todos II{'Pt'Ovado•; e o pro
j acto, senao ·~ptado, vai A. co=sl!o de red.a.cçlíõ. 
· O s ... :I'EtXEtB.A Jmc1o1l (pela ordem): - E"'tte os • 
projeetos que tive a honra de o!ferecer como · additivos 
existem dous que 'll~O trP.tiio sjmplesm~ntll de ~ntorisu 

.. o governo a con<!e.ier cartas de nstoralisaçilo, ma :sim 
tratiio de reconhecer cidadllos b•azÜeiros, cujos direitos 
t.."m sido JlO"to• etn du>ida. Neste CIW> astüo o» pro
jectos ns. 31 e 46 ; o primeiro :econhecendo cidad.i!:o 
bratileito o padre Fellit :Mnria de Freitas a Albnquer
que, e o s•gundo a Jooé Gonçal1'CS d4 Sih·a. 
· De nmbõs 'e fet leitura, e :. Qm&r:L os ouvi.o; = 
julgo qua par& maior reguláridade de\"Cm ser enviados 

· M se."!ado· em P.rojecto sop~rado, evitando-se a.e•iro que 
sej~o en globados com ~quelles .'que antorlsíi:o o gavetno 
a conceder carta do DAturalisnÇiio ~mo 1!IU& gtaç& es
pecial. Neste caso concede-se wn fàyor , emquanto qne 
& resreito doo indi,·idnos de que tr~ os ~ojectos 
ns. 31 e S6 apenas so reconhece um direito aãquiri<\o. 

· N.aqucllos concede· se umagraçe, e ne<tes Jtiio. 
.~eqw:iro, port&nto , q_ue es2es dous Fojectossejüo rc

dJgtdos em separado. (Apoia<to•.) 
Vem.. i mesa, é !Ido, apo.Wdo, e :~pprovaclo !em debate, 

o scgnmt & requerm.ento: · · 
< Requeiro que os projeetos ns. 31 c· 46 ele 1860, 

aiioptado• como additivos ao projecto n. 12.6 de 1859, 
sejiio redigidos ·em u m projcct o sepnrado. "'"- Teixt ir" 
Junior. " . 

NeCioOCIOi ELE:]TOII.AES. 

Continún a discussio do·p:v~cilr d.:t commiss;;o 'de 
constituiçiio ·e podcros relntivo :i! eloiçõe> dns freguo
:tÍ$ de S:mta Rit~> davilln doCod6, e do ~s:!ll Senho"'l. 

· de ~uarcth da Truidella da cidade de Cn:üas, per
t encent e AO S' c\smcto eleitoral dB provin~i:l do Mara
nhão. 

O s~ •. Canclldo U endes pronuncu um discuno 
qt:e so acha no Apptndiu. 

Y em 6. mesa, 6 Uda e apoiada, a seguinte emi!Iidn : 
c Sub•titua-sc n conc!usi!o d;~ ~at-ccer da commiuüo 

reln scgull>te: 
c Que •ejiio IIDnulladu as eleiçües do~ eleitores dn:; 

!regueziu dn Trezidell~ e Codó, quet presididas pelos 
iuizcs de pAZ desta, Joiio Rr.ymwlilo Ewerton o AntoDio 
Lourenço Mousinho, quer pelo primeiro Jaquella, b<lm 
como pelo segundo, Luiz.l\faollnê.o de Ataujo. - Strra 

· Car1>4iro.» 

. O S11. Snçro 'PE MA.cEDo req_uer o en~ramento da 
discussiio, e a caiDara approva. 

Pt-,>cedmdo- se á. votaçíi:o do ,p...-ecer, é elle approvado 
em tod:l3 as suas plll'~, iicUildo pr ejudicada a emenda. 

SEGUNDA PARTE DA O~DEM DO DIA. 

OSÇAlltE~TO DA. JllSTIÇol.. 

· Continúa a 2' discl155do do orçamento r.e pahe Mln
tiva i de;_pcza do m.inistevi.o di justiyn, com :u emen
das apoio.das. 

O· Sa.. .,DAICT . .t.i requer o encerramento desta. dis~us
siio, e a earn~s. approva. 

P 03to · á votoe o artigo, é eUe ar-promdo com todoo 
os SCliJ paragmpbos, e emendas unpreseas da com
:nis!ito, c com as lleguintes aos ~~ 11 e 12: 

O&ÇülE.."(TO ])OS 'NU.()C.IOS ~CEI&OS: 

Entra em ~·.mcussiio o orça~ento na parte relativa. 
á. d~a do lninisti!rlo O.os negocios estrJlllgeiros. 

Acha-se prew.teo St . minis !ri respeJu.,o. 
(PoJt<I<ÜI clg,.,. tempo depoil. d~, ciJmunCicd4 U lll W • 

cwl iJO, o Sr. presidtlltt Mi CO!Uidtar a cam""" •e jul
ga " 11111/eria di•CII tilÍ<I, e tnlllo o Sr. P ei.xok> de keo<tlo 
ped< a pal<Jt:ra.) . ' . . . 

O Sr. Peixoto tle Azn•edoi.:...Ao ver; Sr. pt:~!
sidenta, o silaztcio proí'U.Ildo · qtu~ gunrdoa a = 
qu3Ddo V. Ex. azmuncian ·achar- se em diseussão o or
çamomo do miniatario do estt@go<ros, de.e-se sapp$c 
que .o paiz marcha às mil matllvilhns em rcl.~çiio a. seus 
negocias. ~eriores! No en tanto uíiome pareee qne Í!\So 
seja =im, niio só porqus os negocies do Rio da.Prata 
não cortem ..ti&!octoriamente, como ror'\"e M sp.,.._ 
:rimn o nnno de 1961, no qlUll tam o Bra:ll do \'entilar 
com arepublica·doP~aguayll'illestiio de limites <mtr'l 
essa repàhlic:. e a provinci.a que teDho a honra elo re-
presentar. . 

Nio poderei, Sr. presidente, desenvol!ér eomo. dese
jára esta questiio dt> limites, JMSlllo porque fui: complo~ 
tamente soryrendido. Nem Sllqner we liz acompanh~ 
hoje elos poucos epon lamento& que tinha tomado ]W:a 
tratu desro asromp:o. Os protocollos em e'tljo estndo me 
achava O<l<!llp:Jdo dei.'<ei-os Ji~ar em ens:t., porque · n~o 
me p~ia que hoje ti-.essell>OS de dàeutir qu*t.ões U• 
trangetras. · · · . . 

Comprehende poi.s n camJ>rn a difficil posiçiio em que 
me nclio colloc:W.o, l'e1ldo·me na indcclinavel neceB!ii
dade de dizer algumas pala'mlS en:: rel.açii.c a um objecto 
que aifectJt do porto a ininba ptc:.\'Íue\4. 

Niio posso, Sr. pre&i<l,estte, nem clero =o..nlt!lr-= 
nM questlieS quo com t.wt .. Incide: fotiio tratad:.s pelo 
provecto o illustrado dij?lonu:ta o Sr . couselheiro Pa
rallllo$, porque llio 11uero reprodll.2:ir o que se h o. dito 
ne•~ c~a. o n" senatk; farei apeons algtimas conside
t~ç&!sque ~dlio a timtac mais, .o é po3si\"el, o direito 
que pm min.hn opiniiío ~•iste uoBrazílsob:o o territ{)fi'l 
qae mcdtd. entre o rio Api · ~ aqttelle :1. quo apTOn\'il ao. 
Paraguuy ch:uu:u- rio Branco. Tratarei da provar que 
o Brru:U se acha de po•~c dco;so territovi.o âe tempoa 
immemol'i3e~ taJ.,-cz. . . 
Sr.p~identc, uma das. rszl5es ou a rnzi!o uniea alle

gadl\ pelo P.leniFot.occi~o J>arapayo para demoiUtra.t 
que o Brazil n ao ·tem d1re1to augum a e•:ses ·t errenos é 
a illl.ta. de posso, de occopaçl!o pamanenta. . 

Em roinh:t op!Dl.iio n.ii<) pôde prevalecer semelhllllte 
. ra.züu cksdc que 68 provar ~ Puaguay que .a. grsnde 
ns.çíi:o deil:lclios Gtuycurús hllbitouseropra,ho.bits ainda, 
e provavelmente continuar! a habitar. n~st.:> paragen~. 

O P:.raguny n üo apreciou convenientemente a.o rszões 
· aprenntllda.• pelo DOSSO plenipotcnciario: tampn quo o 
Sr. con~eiro Paranh.os .U.gava <jne o• índios Gillly
Clll'Ú$ habita,·iio ~se territorio, o plenipotenciario para~ 
g11ayo lhe .n spondi& que nlW, quo f=iiio ;olgwna.S in
cnnOcs, e que esses ID96IDOS que as fa:iio eriiO htthit.an:es 
do pmiãia de Mir&lld&. · · 

Peço ·Jirença i camua para dizer que o plenipoten
ciario paraguavo niio tinha razão qui.ndo isso U$eve
r:l'l'a; porqac de Miranda DUDCil partio forç:tai~a de 
índios pars os limites do Paragnav . Eu cmnmandei e.s 

··frooteirns para u se lado por~'é!émttitos anno•; c~ 
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nheço perlelta:rllente bem todas,as tnõus derramadas pelo 
~-Paraguay, o -~ ~<:sr ~ caaa e ao p&iz 

·g_e dallfiz:aDclAúo ·p&rte-lUD$ÓÜ\dto JISTa hostíllaar o 
'~y ! -oi·ÜiiliOS que -hoatillsiío e hMtllitaJi.<í e!.SS. 

• ·%ej:JaQ!ieã são ·oa dt. ~çio gqa~; ~ elle' que 
~it.&o eMo wmtorlo. ~- -;... ;acn ao governo do 

· Bru\1 ~ uma. policia tal sobre esees ind;os que 
~-entvoonip~~que-ama on ontra plU'tiaa <!@es não fosse a nm ou outro p®to &as irontcitsS 

· ~~l:i.eon ai~ <{lt6 os.;eo iridioe 6• achiio clasde 
. mnito tempo euho~ aa.BrazU, e pre>~iio obedien
.ci& ás ~d&@o bl:azileina.-Tant.o isto é &Uim, ~llC 
llQ = weimo coJIIDlZULCio, <=•t.ando-100 que = 

· partid& c!ella tlnha ido até tUD. dos fortes pvagno.yos, 
mandei chamar o cacique, e ordenei-lhe qtte de entiio 
por diante, uma ve: qt:te DOI! achavamos com negocía
ções pendomt.!s, niio eon\-inba. qne elles ·fossem bosti
li>ar nossos vimbos ; erei.o qne :fni obeJ<~eido, l'orque .. 
até hoje %1iio voltúií.o esses inclios a.n.'.u:ilium d~s pontos. 
ocnpados pelos Paraguayos. 

lot.o pro,-,. que os Guaycutús o~ece111 â• antorido.cles 
brazileiras; praça tambem <J.Ue ellcs lulbit.iio esse terri
l;ori:>, e nos ~ o direito de posse qae o govenJo para-
gnayo pretende C<llltettar-nos. - _ 

A.present:uci, senhoTes, aihd~ uma raúo que me foz 
acreditar na obediencia '1!'_6 nos _ pt"l~tlló ~~ Gue.yeurús. 
As relações do Brazilcom o 'Ps.nigusy cchavio-se compli
'la.da.;.. Quando Sl!PPnnhRinos que terialllOS =a guerra 
inunintl!lts com e>31< n~"-o, e tmton-se da mandar nma 
· esqna.dJ:a eoa:unanclai!a pe~ St. Pedto Fer:~ir:o., eu, que 
commandava as fn:D.Wras, :reoebi ordem de preparat-me 
d~ =eira a repclllr qualquer a~o dO">nouos \izi
nhos. ~vo. eu 'COUl forç>U diminutas, e naqnella •i
~ação mandeiclwnar o ca.c:ique de um:uldêa. âe guay
runís, -e lhe pedi que me trouxesse o maio: Dlllllel'O de 
hOlllens 'j.ll<j pudessem pegar em =!IS· Elle com toda 
o. promptid.iio obedeceu á. min.h:l. ordetll, e apl'e!'entou
me uma ~n.commuitos nóS,d.iundo-me: ~Aqt~iestá, 
commandallte ; quantos n.ós, tanta gente. > Contci-"
e aellei .Dada menoc de -!00 aoldadoa qae n ito tinhíio 
1linia de 30 IIDliOS :aem menos de 18. E isto, 3enhore$, 
66 de UI:11< ald~a dC> Tagui<lanlUia. · _ _ 

Ora., se C:Oirl t.allt& ptDXUptidiio corrl!riio rw meu re
clamo e ap-Urii.o-me os homellll ({t:e eu pedi&, com() 
da\idar-se da obeàiencis. des!ea indios ao .Impe"io do 
Br&ià~ . 

Claro fica pois, Sr. presidente, que temos a . posse 
desse territorlo , pos•e garantida, aléon ile todo, pe'fu oc

--capação qo.e, eomo aeabo de demo~trnr, n il.o p!Jdc 
.ser~ legitima. SO isto uW.O !o~!e utim, por ~ue raziio 
nio e~ tendeu o Pnraguy a sus fronteira! Se nüo re
conhece o direito que tell1 o Br~il• esNI tetritotio, por
qlle llmitoo.-•e a iortiJicnr a m~gom esquerda do .Ap& ~ 
poroue ni.o levlllltoU fortillc.IÇÕU .aa mArgCln direita! 

.Fica. f6ra de duvida. pois ~lle o Parnguay reconheceu 
o <lirclto do B;uil o case territorio. 

E quando, Sr. prcside.o.to, todM essa:; ru!le• niio 'l'll· 
dcs•em prevaleco:r, temos a ra:.lio wt4ito valiosa da e:-:is
teneia d., po$to tniliuu- de l\liranc!a, qne >.em da•·i<la · 
nenhtulla dolllina todo esse temtotlo, !'OI'I!"e nii~ dista 
57 leguas, ootn-0 di!se o '{>\Cl;lipotenciario do Par,.guay, 
das raiu daquellil. repiX.blica, ·m:u sint ttillta e cinco 
qua:aào mmto. . 

Eu li nos" protooollos que ·o· pJenipoi.ar.eiario do Pa
l":lgtlay dizia que tm.J> ra:ií.o que o !ev:1va a =edi
tar qt>.e n(>s nüo noo &ll~Os <:om diteito oobre eue 
terreno é_que maud..vamos as no .. aa patrclh.a com pas
·~- Eu peço licen<y& pan. ~u q~ elle enganw-&e. · 
:E., era =andante das fron~ ill~ta.Jnen~ ne~ 
leulf'), e úunca aei pasaa~ ~ p3tnlihas; Irulll®\'ll 
pà.ssar-Jhe$ .;ui». ~1:,10 ;;oldàdos niio &e podem mover 
do Gel1 q11artcl s= ~ para os compeumt~ .-•en
tlt=tos. E Selll uuVlda. nenhuma essas gniu, quo uma 
01:1 ontr>t patralha mo.ttQn a ..Igo.m coDlmat>d.ODte pa
ragnayo, mdnzirilo·o a supp<Sr que· crU.:. ~rte5. 

Vi q-ue taDibem a.l!egava a ~ de se n~Andãi: nw3 
. po.trulha mais nnmero... em WD& cettll -época. Eote 

íac-..o amda é uma razio para pro'IW qne a republi~ 
do ~7 o.iJ) tem <lireito a esse territorio; vou 
referi-lo . ... 

Costmnars Jllamlar de qUÍDte e111 quinze dias =a 

pc<rtid11 percorrer _a margem dírcitA do Apá., ulio para. 
-~ =reriaa. de iJ>diO!l selvage~~s; qU!) nio os ha 
. por aquellas p~, 111&8 pu;a Ter se ~ P!-. .""ll~ay 
·mand&n. ibU'l1~t.o oe<:UptT tl68 -tenltorio. Era 
·nm~ partida pequena, encarregada 86" de· percorre~ o · 
terreno e intúnar a q~o.e: força pu-a~ya qile en
contr-use em ·urra braZi.lcin qne $8 -~. U"''" 
àessaa partid~• encontroti-ee··ém -Bella-Viot&·com'um 
oommandante parogn&yo, e este mfJlclou ~er ao com
~n&t>dBDte de Miranda que Dlio en ... .-asc patru.lh""" :1 ne
nhum daq_ueUeo pontos o. que o Pongua.y ee jull!;O\va 
04)nl dü-eito. Sciente clist.o, =<lei apromptar mna lórço. 
d• quarenta homens ll. 'cavllllo, e ordenei que seguisse 
para o ll1061110 pooto; que alli c:hegimdo se apeasse e 
aeamp~•e,- e qne a algtun oiilcial pArsgtayo que a ella 
se dirigisse rezpon4esoe que se achava e111 territori,) 
bra,:ilelro ' · eifeciti.vamcnte auím ..e fez. _ 

Creio q_ne ainguem. acredita~! que, · •e eu. estivt!tse 
(!()11'7eneido de ~tne o tettitorio era p~gu.ayo, dê$•e ~c
melhante orde!D. QIU!ndo a dei ostavn na firme convic · 
çõío, em que aincla estou, de que o ten-itorio em quoot.i:o , 
perWne~ e>:c1'113in:tntnte ao Bru.ü. 

Etn minha O[>lniiío, Sr. ptceidente, n:io póde pro•«· 
lecer a raziio, ãad& pelo g<l'~etno parr.gna.yo, àe te: o 
forte 01~ sobre a marge111 direita do rio :Pumguay, 
allegando qa'e e$ta posse lhe dá direito. a. toda a mar-
gero esg11erda que fie& eill fren~ a Bourbon. -

Nilopóde tru:nb(liD se!"Vir de argUmento a dr=stt.n
ci<l de ter '!lido desalojado o de<ta<:8Uiento do Piio M 
Assttcar. . 

A ca~ .. sabe perfeitamente ao occunoncint. qne theriio 
lug:u- por occasião da oc:cupaçiio do Püo de ~.Assacnr ; 
mi\S talvez; a eMa ignore que· na rnesnt!l. occa>iüo em
que o presidente da republica mand~a tlma força nn
mcrosn. J1:1.r>l. b~~oter o insiguificante de.stacame~~to do vin
te cillcO homens quo alli se ach&vll, ecviou outra psra 
entrar !)elO rio Ap&, n.fim de dissolver, .dest.rnir e quei
mar todos os astabeiecimentos brazileitos que a\COD• 
trassa na margem clíreita. 

Inío1u=ute o Btn\.1 n~o quh unr !le rep~•~ali" pau 
<X>m o Paraguo.y :naquell,_ oecuiil':~trou oom· ellc 
em negoc:ie~s,. d ns quaes n-a'llltoo nilo pedir •=ti~!A-
~-iio d= e insult.o, e Diío termos hoje_ ~tabelecimento 
Algum na margem direit.1, por(!uC desde então os to
meu amedronüriio-~e, e nao qn izerilo mais esta'bele
~er-se uas raias, afim t1e Pno fe ~~ ao que já 
:lCO:ltcci!ra .. 

Eu p<!Ço licença. tl. .eamarn Jl'IU. ainda. extOTnor » e>t& 
o=itio a op\r.i.iio que tenho !~i to d~ algu1>~ dele&ado• 
do go-.eruo que t~m ido para a Jninhn provincia. De = delles prov<m todo o ile.ar qae solfrcm'ls por occa
&ão do facto do P~o ck .AAiacJU , porque racebeu 
po.rtici}'llçúo d.C> DOsso [len:poteaciorlo no Paraguay 
dizendo-lho qu~ tinha i partido = forçcr. po.ra o.po
derar-se cio Pao de Asanea:; e que o prcsidtnte mll.ll
dass.e doloccttpar e';•o lug~, ·ro•~Oil$O.uilis~md~o o 
plcntpoteDclo.tfo por tsso. _ 

Se o pn!idente th·e~~e realiz.ado a des«:eupaçiio, ou 
refor~o o pont o -pa!& repellir a a~o, nilo torla
li!OS c:h~do aos Clllbs~os a que e liegimoa, e n qnes
tiio de li~nites niio 6contra..'"i~ tantaa dilli<:nld::deJ em 
stm solnÇii.o. · • _ 

1\las o presidente respondeu;. c01Dl'D11niea~ do nosso 
plenipoteneiu-io eom um r.-...go emphatico de nudacia 
ca.stelh:toa, usando d~~.$ segninU!& pala...,.,_,., ~ - Y. Ex. 
ulio calcula o !<lemce que teria uma medida tal, tomad& 
pelo gav=o patagua:;o, S~:ndt~ en presidente e comma.n
<lante dasannase comas forças qua tcnlto a meudis(!Õr.> 

OpresiderM que cla<a esta res~ta devia reóllir todas 
as forças q-oe esti;essem á etú. ilitposiçiio; ·mas, em vez 
de proceder ~s~im, retiran-se n toda a pr~sa do lugar 
ame~ o, reíorÇIIDdo a e111bateaç~o em que .e eclla.~ll 
eolD parte do del.tacameuto, qu~ 5ciou redn.zido " •illte 
cinco pr~ ;. de.saa~ioada. e ceuuravel canclueta que o 
command&Pte a .. frunteiu. j 'lllgoa poder imitu scomp8-
~ 6in auo, retirada du~ÜrQ5a o. pfunt!h-8. antort
d.acle civil e milltv da. provmcill ! 

F <li pot ha"ret" em Pão de Asroca:r ~SI'llttmero de ho
msas qae o P~y caDtou a_ stU.~evictorla.. 
h!: as declatO :i. casa ~ 4!"5eS \i11te ~ homeu$ niio 
de!m!!Dtir.iio 11. :;na on~, mo,trjrio que elllio Btui
lei.ro~, qne erJo ~apaz.es de $1lstentar . .a dignidade do ~u 
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p_aiz, ~ue pelejiri.o até o ultimo IIIOliiCIDio (Apoôa<io#) 
e retíJ'Miio-~. com toda. a ~~ .. do- fui~ 
oom quo dou ptaagna_yO& oe xu d& tcmeri
:i&de que pratieári:o. Ce.lêrii,o pQ~uos ui!o era )'Ot5iY&l 
'iae Yellce&loeln em uma. luta tio desigual. O lrilllllpho 
<>omo devia succeder, fioon. perten~o aoa oitoc:ento; 
pamguayos, :IDlU a glcrú recahio todA iD\cim sobre os 
vinte cinco· Brazileiro~. . 

Eu, Sr. presidente, ho~o-n>e ~uito de ~er dizer á. 
tamlll'& e 110 pa.it que eso~ vinte ciDoo homooa que mo 
S~et>te comb,.têrao no ~ão de .A.u11es.r, que e•
~~s-VJnte.cmeo homen! que porvmte qu11.tro horas resls
t>ruo a 01tocentos e tanto•, m&nd.a<l.os pela. tepnblica do 
·Paragnay, erüo Cuyabanos. 

~ S• •. JACr.<T!IO DE )ÍE:'IDQX~A.:-Apolado; !ell!IUuit.a 
ro.%00 D.lBSO. -

O s ... PE.IxoTO DE Az~:v~:~~o;-Esses poucos mostrá.·· 
riio quo •riiu ·nindt: os desrend~ntes dsq_uelles que htê
rão e reduziriio o forte de S. Carlos a c=as, e · trouxe
tio a artilharia que ahi estn>"a p:u-a o presídio de :Mi
lll.llda, onde at<l noje se acho. em e;cposlção. 

A republica ào · Paraguay niio · •e f6de prevaleecr 
desta O<!Cup(IÇ>Io para mostrar o seu direito, porque •ahe 
<J.Ue "" negoci.o.~"i'osteriores inlpedirilo o Brazil de 
occupr.r de novo . este lugar . .Acredito que o governo 
ünverlal ,;emp.-e nu trio a éspenwça . de poder levar ao 
ru:11mo do presidente da r"Publica do Pnraguay a con
vicção de que este ponto nos perteccc por tOdos .,, prin
cípios, e que, ~~jando, como. suppouho que deseja, 
o. paz e .tranqwllidide do Impeno, e a manutellçii? à e 
boas relações com as nações >izin.hru;, n~o tem até hoje 
prOCllrlldo ~par milifarmente o ponto em questüo. 

Finillmeute, Sr. ptesidonte, ainda o govemo ill!pe" 
rio.l tevo em consideraç:i.o os nossos ultimo$ trataâ.oa 
que <lOUilidern viio como terrenos litigioso& essas que 

· medeiüo ®tre o .àpâ. e o cbam.ado Rio-Branco . Eu peço 
licença 11. c:l!a varo. dizer que <: Wlla. sem··=lo da 
parte do preside:1te da. repnbllca do Patag>lay qu~rer 
por forç~ considerar o lng~r denominndo ltio-arenco 
como verdadeiro rio .. Se o presid<!Dte do Pa:raguay ti
vesse conhediDel:lto pratico dos p!Ultannes o sa.nga. 
dco;se lugar, teria occn&iiio .!c oir.ien= que em maja de 
um ponto :.pparccem bahias que illudem completa-
1Utmte e fazem suppur qne ~ um rio. 

Co!llo ccmmandante da í routeira, eu mandei um offi. 
cial essmiDa: o ch!IIMdo Rio-Bro.nco desde a margem 
do Pnraguay.ató A sna origem duvidosa; este oflíeio.l 
o~cu~·se com muita. <iedicaçiio desSII exame, porquo 
<:<llllo Btn:;ileixo interess~va-se ~uito nisso; e depois cie 
mr.a seria a.veriguaçLío, voltou, tendo leve.ntado uma 
Flauta da quo.l 1e reconhec:eu evidentemente qae aqaillo 
Jl:io era mal.. do que uma ve."'d~deira sanga formada 
pelao aguas da ebnvo. e dos tr11.11•bord!UU$1ltoe do rio 
Paraguay, aegaqae no tempo .. eco ~o ofi"1roeo su
biAia 8111 certo. eisti!Dcia a Dn!a cana&, por mws f"''lue
ne. que seja, e cujas aguu linalme.nte ~appaxecezn. 
Ora, póde•se por u;n semelha.nte rio 05tab6lecet 11ma 
linha difisoria ~ ~;!. elle o ml\i:~- prc~_>rio nan demar
car· nessa regi~ o limite de dons p81Zea, ·dado o ca!O 
que os nii.Q liaja leg!l.es ou mais lc~timos ~ 

O. rio Xpá sem dutida. e a.«uelle que p6Je ser estabe
lecido como linha di"'..soría, porque ó o unico que tem 
~m cur.o longo, ,e que rei sua. ~apB.Cid,.de justifica o 
titulo de .rio, ni.o S<llldo exaeto· o que di8lle o pleDipo
t.enc:Wio paraguayo sobre o d~.!!apparee!m.!nto do seu 
leito em certOs lagares, C:OIIl~ acontece com o de~~omi
nado Rio-Bra.noo. 
Ul~te, como comma.ndante ela !ronteito., · eu 

tambem mandei 1Ull& fo~ ~msr 'as ~ do 
tguatüny, do Santo. Maria, dos Daa:r&dos e elo r..-inh<:i
ma, e esa f~ niio encontrou po~ alll vestigio ~' 

. ue. pa&M que o Puagna:y tenb ~ margem eaqucdi do 
Iguatilltr, enue-..anto que o Brazil tem tldo por'lilais de 
nma ;ez indiJpntada posge ~s lngare5. · · 

E nio·l)(>da ·Ul!lbem pre<a.lecer,e:m miDba.opibo, a 
IU!io, da<lr. .pelO !lOsso plwpoteacia:io de sue a tal ta 

. ® ~ de -parte di ao P~- cmei~ a eaae 
tem;orlo. Tod~ nós ~obelnos 'lUe B pto-i!ncia de Ma»
Gtose.o. ê Uo-· ex~a e t":o po!I<:O populo.a que n i!o é 

I 
.p4naiftl·.<. mant.er·. ~imentoe·em todos ·ós\?cnt.os, 
Illltito -maia ha'IC<lo- lngaxet.• ptoXiJnós' h - po.weÇõe& 
qua . .e pre.ti.O. • culitua da ~ e olf~ :~r.ei()!l 
déf&eil~ ' . . 

I 
. Não é poâ. ~ l!>uito valiooa a cimlmstaneh de 
Jliio se terem. etieaclido-e.ses · ostabelecimentos : att! i 

.
. m~em cl.ireita do Iguatimy. Direi toda'l'is. · q-o.n r.esoe 

t=itorio Ul!IOS nó8 un;. al.de.<u:nento. O Sr. pleaipoten-
• cia:i? negou sue uoes incl.ioa obedeoes•em 8. auto.;dades 

hrazileirll.!l •. Eu peço· licença para di•cn- o l'<lntmrio ' 
tae& J,.dion o~oc:em·no., e UI~>a grm>de part.e dcllu 
aoha-oe hoje fo:nnando a oolonla de Jktaby, cttlo <.u~ 
~duzidos pelo St. b3rio de · Antonill& para estabele-
ceTm~-se nea58 lugar. · . · · · · · 

. Rematarei esw minhas obseNações, Sr. presiélen.te, 
lembrsndo á eau que já no 8JlllO de 1825 tanto o P:>
rogtUOy reconhecia o dominio que t inhamos sobre os 
indios guayetm1&, q_ue deu-.., o seguint. fa.eto' 

Meu J•aÜ. te\•e de fazer uma. viaged! i ASic.mpR-o a 
convite do f..Uecido ~nador José Satun>ino da <.;ootu. 
Pereira, cut~o prc..ident. da provineia de M.a.to·Gros~o, 
c t=hew. in.an2.idopela ~perança. quo lhe dava o .tic
to.dor Francia de que consentiria na. entr:~d.a dos Br,-.,:i·· 
leíro• u.lli para negociarem. 

Cheglllldo ao forte Boo:rbon, o commt~ndl1llt€, •!cs5e 
forte impod!o a sa& p:l!sagem, c..~giudo, .como ~oniliçiio 
para dar-lhe licença sfun de pro!eguir em· sua -.iagem, 
q~~e elle íos'e á aldêa de~ses indio~ buscar o·· c :li' i que 
Colabar aJim de fuerem ·as pazes com :. naçõo pa.ra
guaya. Mea. l_lBÍ niio duridon aunulr "- isto, •:Ügindo 
que •e g~IA&e o. 'l'ldo. do judio. Ditigio-oe I. ald<a, e 
usando de sua. influencia, eonSbgllio levar r.ol>Higo o 
cneiq;~:~e, e ao entrarem :~.uibos no forte foi <!Me r.obre 
ind.io mu~ilado, c meu pobN ·pai· dmespt'itado, a t:U 
·pontoqne quinze dias.depois baixou á. •epultura, 7)ctim:1 
<lo desgosto 'l.ue •emelliante trai~~o lhe cau~rt. -

Ora, ee o eomma.ndante dee~e forte lllltendeJo~c c_l!e 
esses mdios obedcaiüo ás autorida.de•IJ~aguayas; ~r•
tameDte :a.lio jlediria a men pai que fosse ~ 'lld<ll tr~
:.er o cu.dqu~ pata fue.-pue• <-'OU> a ))açilo pu&gnay~. 
Este facto dea•!e porq11e o CODIIllllldUJte J>•••li'l"YO 
snbia que m&n pai,. ailém da qualldade do Bra:ilairo, e,. 
official d!l !egunda liJ>hll, e c:terci!ll::.1liloncia real to!.ro 
toda1 u tribu1 maruuu d10 provincin elo l\fato•Gt·<''oa. 

E ataa ponc:ta paiurns, Sr. pre~idento, acrv'.rill ~o . .-.. 
mo&tr~ o direito que eu au~nbo que auistc 110 nr11· 
zil aobre o tonitono questi.;mado. Nem eu podia c!cb::~~ 
de fazer estas obten·aç<l<ls na pn!Cilte disCU~sr.o, u1U11 
vetq1l4, além de tRr a íortllna d!! 'c:rCu;yr.b:l:!l)1~a:nto:u 
sou lllilitar. Sentirei bmatlõnto Pe o governo do'mcn1\~ia 
cntondot que, pua. Cl)utinuu a manwr •! bo~~e. ttlln· 
.ç<íeocom t:. republicad<:> Para.gua;r, deva.!o.zor o F:teri·· 
licio de u.ma parto do territorio da minha pro·1lncl.~ . 
Estou ,'Onvencldo, Sr. preaiden~, q.ue o ~~81':lo çód~ e 
dove contar com todn n. pro\incta de Mt.to-Oro.so., 
como oe ella ioMe nm só individuo, pnra. ~llir q,.al 
qu.e: tentativa !eita ptio PAl'tgu&y, t endente a uoryar· 
not- territorio de que et-tamOI C.o pol!e. (.4)'Gio<!o•.) 

0 SI\. nJtA.ltb'iO: - ·2\ão só com \ode. o. prc~Íl>CL'. <!e 
Mo.to-Grosso oômo com todo o Brazil. (M .. itou J'I)icd..o<.) 

O SI\. P~IXOto nE .A.n:n:oo:- Julgo, Sr. preút!c~:r;c,. 
que 11Õo aianço nenhuma r:mposiç-:i.o teme:ari" a,,;e. 
gurando ao governo em nome dM Mato-~s·Cl>:!~ t;ue· 
pód.e contar com elles po:ra. sus~n~arem o. d.it;i>idrir'e e 
honm n~ona.l por aqueDe lado do ImJ.>IIrio. (Apoillclc:•·) 

Niio peno;e a calll~ que· por C)1 ser militar .ao. ini
migo ·da paz; ·nüo, senhores: eu ~= a pn,- ma:l 
quetQ a JltU oom bolU'o. e sem o sactificio de Wlll\ só ;:"'l
legada. de nosso: territorio. (.fpoiado$; m"ito bem. r E'n 
q11et'O·&·Jl3-?' S(all a &bdicaçiio da dignidade ·a~ Cc.yabt oo 
e-de Brã:Pleiro. (•,.ito õtm.} · 
· O Sa. J.A~'<Yllo u l'd:nDO,..jÂ : -·Nem i& to!.;;,;_;~ 
ora <!OIIIpleta sabmissio. (Jluüo• apaiad41.) · 

0 S ... J.>xn:<miHÂJ:&nDO!_:Sr. pmidentt, eu C~ 
ja>&·&pl'Ovei.totr a oecaai?.l IW"'-Í!"'er tam~.algmnss 
~~9'* ·ftll..~<> '·'fe!'Ublic'ILW.~.,a: porél!l 

.ll hora· -,o ll.Cba tiio adiantadll q:>e eu me reo~o po.ra 
em outn ot.portllllicl4àe ~ ao conhec.ime~~to <!o Do
bre JllinlstrO dos uegocico ~· "lgiriil~ «ln..;.
<tera~ que entelldo n~:td:4•, r~l!lth11!nell!~ á <;1!~-
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tão dé llmiw entre· o Brui1 e a republiea da BOli'l'ia. 
Por hojet4lllbo eoncluido. (NaitO bom.) 

(Q·...-tulor 1-'C(/mpri,..m<UID P'W o.lgvr .. Sn. d.pu~.) 

A dísct:Ssito Jica adiada pel& hora. 
Dada :1 ordem Cio llia, levULia.•se a ~ !s tres 

horas c meia da ta%i!e. 

Sessão eJP U de Jallloa 

St~•m.uuo.- E.:·peâicntt.- Prelffl~i'lo da -ra munici-
1'f.ll d~ t:õrtc.:_ Pror:imento do.r jui:~~ lk d.irs&lo em cor
r<'l"ç<to.-Ordl!m dv dia.-Ezgoto d= aguas t a.s•tio pu
Mico da cidtulo do Recife. Ob$ertaçiles·d~• Srz.So.mpaio 
Vianne e. Brand8o. Vota~i!.O.- Jlatrie><fa de utwldn:es. 
.M4pçJo.-Aposentadoria de S. F. Ale.,. Appror~lio. 
-· Orremento dos negocios escran!ftiro• :Di•cursos do• 
s"'. Ja~Í!ItiiC de .11t>ldor><;a . Franco de .{lmeid<t. 

A'~ Ol:lZ" hor .... a .. mu.nhii:o, feita :t ch&Ul&cl.a, achtiCI ·SC 
pre•ente> os Sr•· conde de B~peo.d.y, Pereira Pinto, 
Calldido Meneie!, 'Salles , Gonç:~lves da SU,·e, Cnsillliro 
Mxd~it:~., Roch:~ Franco, Paula FoniCCa, Cctqueir:~ 
~te, J oão Po.ulo, Monteir<> de83rros, Torres-Homem, 
Macl1ado, S:unpaio Vi=, Tobins leite, Paula San
tos, Fr!l.l!cisco CampoJ, Garcia de .Almeida, Brêtas, 
Ta•are., .de Mello, Teis.eirn So:ues, Relfort,&uza Le.'io, 
Mortinho Cnll!pos, Ch:>gas de Âlldrade, Poixoto de 
Aze•cdo , B.enriqnes de A!mçida, b~rüo de Mnmau
gnape, Br=O.~o, Dia~ Vi<i'ra, Fern=des Vieir:., S:í. e 
.Mbuquerq~e, S!J.'I'ino Cnnl=ti, Co>ta Moreir:t, barão 
do Bom -.:far<liJII, Luiz C:u-los, P aeheco, Pàiv3, Augus
to Corré:J., CyrillCI, Mcude• da Co~tn., Nebills;Alcs.ntara 
b!achado, ;·isccnde de Cam:e.ragibe, LIWlego, barilo. de 
PoTtó ·Alegre, Pses Barreto, F erreiro. de Aguiar, Diogo 
Y c!.~ o, Bezerm C:l>nle:u>ti, Baptista Mont<2o, Seria 
Clltncíro, Abcl!tl'do de Bdto, Moura Cos.ta, Pinto de 
Cmnros, P~rei.tR Frnnco, CC~Stello-Bt"anco, Teixein Ju
lrio" c Domillgaes aa Silva. 

Comp..,eoen·~o depois os 5rs. Sergio de Maocdo, . 
Duarte BrandilCI, Toscano Barreto, Coelho de. Castro, 
Araujo LiJlla, ~iriato c.Tsguo.ribe, sbN-se a•eniio ~ 
onze horas e me1a.. 

Com:p:J.~e<:om depois de abe: t a n sessiío ~ Sr&.' Fro.n
oo 'de Ah:neidn, Jncilltho de hfcnd.cnço., Ato.u)o Jorge, 
F . Oct:>>ituiD, Fo:usto ele Agalnr, Bo.rr011 Pimentel, 
Aguiar Buros, Gomes de Sõuz~, Pnnllno de Souza, 
PIU':mho•, CostA PintCI, Bcllo, Dllllw, Il.Oj!O B:uTOo, 
Pcdcrnoiras, Llm:~ e Sih·a, Au~sto de Olh·eua, Xavier 
da Rocha e Cruz Machado. 

F:ll~üo com partieipnç~ os Srt~. Atb:tyae, Cwlh:~ Fi
gueiredo, '\11lola Tn,·=• c Almcidll. Pcrcü-n. 

E' lid:t c :~pNo..-adn r. neta dn :mteccdentc. 
O S11.. 1' SecaET.UIIO <Ü conl.ll do seguinte 

IJn> tt>~a.erimento «o .btonio .José Gli.Ílna.riies, ama
nuénse do. · reoobedorl:\ do manieiJ>io da cõrte, pedindo 
U.."ll ~= de Uoen~a com todo• os seus , ·encimentos para 
trat~r c!• se:> •=de .- A' co=i&sao de pensões e orde
~a,bs. 

· On!.ro àe Hippo1yto J acob, ~do autorisaç~o para 
:b=nr u:::ta e<r.np:tnhio. ~nonyma ,no,; ta côrte para o fim 
de h cilita.r "" trAnsacçocs commercio.es robre empres
mo3 a juros e penh~r. - A's coJ!liDissões de f:uend.a e 

. commcrcio, lncfu.s::ria e artes. · 

P!ttTl:~ÇÃ.O Di\ CA~-·UtA X'tf!lfiCrP.U. iiA CÔilTE': 

Lê-se: e é aJ•f'rc>l>.do =debate, o seguinte parecer, 
. c A commi>sã:>. ü~ :azenaa, para poder dar pa=r 

soi>ro n represe;;~a<:>h, !:.clti!n à.n, camar:t m'llllicinnl 
dt~-•t~ ciJrt'. -r':i.~-,,:o ~ ~'"çcssão de doze loterias pâra 

\ 
I 
i 

I 

~ento ti~ento do l'mnpo a.. Accla
~. ""J.uet' que, ou\'Wl a esse req>clto o govem.o pelo 
miDUtario do impmo, ""~roosb na.. >6 <JU&e& !;Ojiio os 
melhara:nentoa pretendidos e su ~. como a 
d.e&!eucia de recursos W.· -sma camara para ~ali-
za-loa. · 

.. Sal& ~ oommissões da e~ do$· dépu\ado5, 
23 de .Jlllho del860.- A. J, Hrnriquu.- Samp<tio 
Vianna. • · · 

l'l.O~Il!IEli'IO l>OS lt"aES IIE 'OJIIEI'rO DI COllUI~O. 

Le-Se, jlllga-sc objecto de delihets.ção, e. VlÜ n iJII. 
primir para. entrar ll:l ordem dos tr:lb:tlhCis, o. se-
guinte pr<>j ecto : I 

• A. nsocmbl.éa geral re.ohe : 
< Art. 1.' A revtsiio dos pro.·imeuto• do• jni='àe" 

dir~ito em colTeiç:<o Se!!. competindo so supremo <ri
bunlll de i ustiça.. 

< A.rt. 2. • Revistos ou cx3minados os referidos pro
''imentos, ooriio publicados com "-' nlteraçõe• que nelles 
lizer o supremo tribunal de justiço. no iomnl que pn
bliclll os s.ctos do governo. 

< Art. 3. • Revogiio-se as disposiçüe• em contrario. 
< l'nço da c== dos deputados, em 24 de Jlliho 

de 1860.-M. 'l'<i;»<irll Soaru. • • 

PRJMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

ESGOTO DA.S AGUI\S E ASSEIO PU8LICC? D.\, Ctl)W2 ])0 ~U:C.IFE. 

Entra em 1" discnSsiio o projecto que antori.sa o go
verno a mo.ndar admittir a despacho, livres de dirol.~s, 
todos os u tensilios e !>b]C!Ctos que forem procisos :'< 
empreu. incumbidn do esgoto das o.gtios e asseio pnblieo 
da diinde do Recife, contratnd~t entre 11 provincia de 
Pernambuco & Chlltles Lonio Cambroo.ne. 

O Sr. Snmpalo '"laaoaz-Sr. preliid-mto, nii
prctendo oppiir-mo ao projeo'..o que se nc:ha em discus
s~o; descjo.VJL, porém, que ::!g:::n do$ eeus illu&tres sigo 
ll:ltario• d4sso ::!gwnu o:<;p!lcnçües, nüo s6 60bre a em
prc:r:a da quo trntn o m!lf'mo prejecto, CCimo principnl 
mcnte sobro os objeczos em '{t1C têm de recaWr a isell-
çiio que so pede. · 

Este projecto foi npre!elltado ~ casa por alguns dí~os 
dcpntalioa dn província de P cmumbuco, e nüo foi rt
mottido a eollUlti~>üo algumB, entrctnnto que Bffectn. a 
renda JlUblica. 

Cre1o mesmo que 1•:11':1 o fim quo ti'l'et~<' os seus illus
tre~~ nutoroa niio c r:~ nccm:lrin ·n íntetferencin do corpo 
logilla.ti~o 1 por i•so quo o ~o~~ruo pcla lc~lnçlio,igl!llto 
está IWtoria!uic n conceder C! ti!.S isençõos. 

Além disto, 'Sr . pmsidcnte, \ 'ejo qno o projocto a<:Jhll-SC 
eoncohido do nma maneira ti:'.o ' '"S"• que me parece 
J:lC!Íj!O$B a conoossiio IU!Sim íncullada, porque dU: eJlc : 
c .F1Cil o go~omo nutoriozuio n mand11r admittlr a dOlp&
cbo, livrr.a de diroitO&, todos os uten&ilios • obj ec:I08 quG 
forem procieos 1\ empren incumbida do esgoto dali agnas 
e nsscio publico da cidade do Recife, conlrntada entre 
a pro,·.inc1a de Pernambuco e CharlesLouisCambl'Ollne. 
on., tem sido sempre costume, qunndo.., caneedo isen
çiio de direitos eu. b.-or dequruqner empreu, ~elscionar 
os objectos isentos do onus, porque do eoutr:trio o 
manos que acontece é Sllllcitarem-•• duvidas, já no the
routo nneionel, c jA me~mo =s nlfand.g"" oade taes 
objecto!! ~ de ser !Õ.esp:tchados. 

O Sn. Bn.umio :- Isto fica ao go\'erno; . 
· · Os,.. SA>JP.uo Vu:o.-:u :- En disso, Sr. pn:sideute, 

qne ni;o julga''" necess:aria :1 i11terfereneia do corpo le
giolativo no a.ssumpto de que tro.tamo!, J?Orque · pcla 
le~o de fazend:J. o go'<'erno e! ti autorun.do :1 eon
ceaet-~ ~ções, e aind:1 mai:; , pol'!lue <ejo na tarifa 
em 'l'igór, que todas as machinas, utensílios, etc,; para 
emprezas de utilid.ade puhlic.'\ goziio ela ioençii,o de olirei
tos ; conscgnintexnentc ntio ha necessidade dos te _4Cto 
leghlati"O.L o em todo easc) deocja.ria que os nobres de
putab de .t'entambuco dei.= alguiis esclarecimen~ 
á ca•a. ·:-

0 governo est:í autorisadD p:u:a conceder o desp~cbo 
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lh-re de qll.e trata o pmjecto. Te:mos, po~: exeu>plo,.o de
creto "· 1,914 <Je 28 de llirç<> o!$ 18$7, <lecrot6 'iÜe 
mlllldun vi_g~.a .t!ir.if& ac~, o qDAl.no • ô' .do.att. 
2o1,que <=~ àenç;;o· ·ae illieitos; dü"o . ~g,u,te: 
~ s morcad..Waa _t,objeetos "'Jil'i.al~ l..nie tiver 
sido _o,_Jar por lei t>n cmt!;r,;.tt> ooncedida ,. alguma )?\'5·-
sc~ ~li> connp.nhU. nacional ou eltr.u.ugeim. • . 

O s., Bu.'ll>lo : - Note que h a. COl:lt:rato feito entre' 
n provincia de Penwnbuco e esta empre:.a.rio. . · 

0 Sa, S~l!IP.UO VIUNA.; ~E"- pre'iia esta oboenayi\o 
elo I:I.Obre deputado, e mtlito de proposito fallei :Deite ar
t!~ do.:Ie<:reto, para taUlbem ~~~tur.a irregul ... -
nd* _ !Dmto frflqvente na , adnwu.t.r..ç;;.o dos nGSsao 
p t OVl,llClliS. 

O gO"ef?O geral, em vü-tu.de desta dioposiçio· de lei, 
eS\! antorundo para fuer estas concees<ies. N"" pr,win
cias, quando os respectivos pJ-esi.dent.., t.u:em alg-w;a 

· contrato• com a claliSula de iscnç<:o de direitos, ci~vem 
s nbmettê-los nesta parte ao governo imperial, part. 
obterem a approva.Çiio, e ent<i<~ não é precl!<l vüeru ao 
corpo leghl&tlvo. De ordinari.o, porem, não IICOn':.letl as-

• eün, os p~identes faze::n contrzto.s qoe entendem com 
a ~nda. izer!U, cóntrnbém obrigações· que aB'ectiW o the
~)11'0 pUblico, sem snbmet:<er esses cetos A aJ'provaç2o 
do governo. · 

Ux.. Voz: - ~a.s submette:n-os á camarn. 
O Sa. SA.XP~to Vu .. "',..l: - E' verdade; mas de~is de 

!eitos esses contratos. Em todo o caso é uriudrregula
rid~e, _é como qúe forçnr ? so~emo gcn.l_ ou· o corpo 
legtslatlvo por firo a aru:n11r, porque ·depo•s de feito o 
eoll.l:rato e as•ignado, O '!UO ha d~ fa:zer <>COrpo )eg'.s-
}ativ~ ou o go,--erno? · · 

O S&. B&ANDlo. : - O corpo legi!lativo :ippro;4 ou 
desapproVa.. · 

O SJt, S.ua-AJo V'-'-""'":- PerdGe-mo; 0 corpo legis~ 
l11tho approva O'!- de~appro>a os contratos. :feitos. pelo 
gov~rn_o, qnc.ndo eD! taes contrztos ha compromissos pe
curuano~. 

. O Sa. V nuA To:- E tnmbem qu:m~o hs. i•enções ele 
à.i:eitos. .· 

o Sll.. SJ.lll'AIO v~:. .. : -Temos :linda uma ba1.rS> 
dillposiç~o .da lei. O art • . 5' do · decreto que citei tam
be:n concede ao gove:n'? imperial ~sta íaeul<J.ade : obri
ga· o p:tgamento de_ d!rettos a?s ob)eCtl>s pertenemtas ao 
E stsdo, quando DHo· forem un~rt>ldOS ·por sua contA, 
e aos p.:rtellcellt&s ás :>dmini>tra~ pro_vil:IC:iaes ainda 
que por sua eo11ta'illlportados. Srilvo havendo COIICOSiiio 

. do poder_le~vo ·ou do governo imperial. Creio pois 
qne o me;o ~ regull;E'era requerer :10 goveroo i!llr.e
rial, e no e8.90 do governo Ílnp<!rial <!mõegar este ía..-or, 
recorrer entüo p~U'$ o corpo lcgislr.tivo. • 

O Sa. BJU.'lDlo: - Recorre-H a quw póde fazer 
essas conceuües. . 

O Sa. SAJ~P.uo Vr.L.'<l'À:- O maulim íuendo estas 
breves reResües niio foi outro •e:1ii' pt'O,·oear nlg tlllS e~
clarecimento• da p&rte doe nobres d.e-p:Q.tcdos. JUlgo qu ~ 
a etnpreza. de que ee trata. é de~:n,ntegem, e merece o 
fa.vor udido; ma~ n~o :ne patece UE:cessario occupar o 
COrp<! legW.ntivo cotn isto, uma vu que o governo im
penal estilo antori! e.do a co!leeder o que se pede. . 

O SI'. Rl':D.Dclào~ - Sr. presidente, a! observações 
feit:IS pelo nohre deputado que me precedeu seri~o 
admi!!iveis' u nio se tl'atasse de um obj ecto de reco· 
nhecida utilidade publica, ~omo o Ir.esll!O nobr~ uepu--
t:ldo acaba de confessar. • 

.A. pzésidencia, da pr-ovincia <ie Periuunba.co c~o~rQ
t~u com um empr~o o esgoto das . aguaa e B.5relo 
pnblioo da cidnàe 4o ~ciie, e ruls"' cootrato e•tipn
lon:.:sé .'l_ue os object?s 'l_ue fos!lem t;:npregadoa naquelle 
trabalho serlio ~tos de dll-eiios de importllçio, 
:arumindo & isto ~ poder colilpa:.:Ute. . ·• ; .-

0 s .. : Vrsc;gs· DE CA..'Il-<JU"Jn:-E ~o de 
sn,a approvaç&o._ _ . - · 

O Sa. ~ :~Ora, é f~a de duv~a qtÍe ao oorpo 
~vo cOmpete fazer 9Sit favor,nl0012Clte reoouhe
ceDdo-se, COl:IO todos :rec:anh=, cue o. smpreza cue 
o 100licita. é evidentet:~(mt;e._:;S~. • • 

0 ·.5.11# S.un.ú~ Vu10<~ :-O goç-e~no im~l o po-
d!&' fazer, e isso era' mais simples. · . · . 

· . Q .. sa • . ~~l>Ão .,_.p~~me; os objectos ·de que a 
- emp~eZ& cl.ove_eartcer Bio_à>y~ ; e~- a alguns o go
~emo lll>de.: lll!ntar do ilirmtos no• te=•· ao· decl'ttl> 
q_oe V. 'E;s:. citou, a otilios talvez !l&o po&la sem auto-
mação do corpo Iegiolativo. . 

. O S11. S.un>.l.!o i"r.L."'l<.!.: -Não se sabe que ob;ecm 
são esses! . 

O Sn. B~L.t.Mio: -O nobre depuh.do nio p6de igno
rar que uma empre:.a dessa ordem carece de nputos c 
variados obj~to., e neote seu tido foi que eu ·e mtll$ 
collegW~ de ~Pamambnoo apresent-tmos este projecto, 
par_a evitar qnalqner duvida que Íle$la pllrte pndeue 
l!re]udicar o c~ntl'Jltl> celebrado; e = vez <1ue o nobre 
deputado reconheoe a utilidade dellc, dere ta, bem reco
nhecer que obrtmos em regra, e '!'!• · o .projecto merece 
serawrov:>do.-( ... poiado.r.) • 

O ptojecto passa á 2" discus~o. 
o Sn. VJ'S<:o:a>!: ·DE c .... ucn>rpe<ie, e ·li <:alilzru· coll

sente, !'n ofi!IJ?Ciisa do ~ intersticio .P""" ~tue este .rrojecto 
entro tn:unediatnmente em 2' diScussão, na qual c11o • 
trando, é appro.zado, e passt!. á. 3'. 

liArlliCllLA DF. ESTUDA:I'Tl:S. 

Entra em 1' discussii:o o proj""tl> qc c a~tl>riu o g~ 
. vemo pan mandar matriculsr no primeiro IUil:O da 
'ra.:nlda<le de medicina d,. Bahia ~ estudante Marcos 
.Antt>llio MÕnté1ro d« Silva, c ad.li:i\tti-Jo a:f..,.er ac~· . 
das mBI!lrlas d<> dito l!llllo, mostrando.,.e p:u:a iiSO babi
litllodo n" iónn& lia legislayíio em vigor. 

O Sa. JÀGirA.J.IBE pede, e a Clil!latn consente, aae.<'ste 
projeoto tenha n.ma s6 discru.sio, n" qu!ll t!!ltt:>-· iromc
âiatamente. · . 

Ví!!n A mesR, siío lidas o apoiadas, ~ !2fl:l.i:Jtes. 
emQlldas: . 

c IgnnJ íavcr se' conoc.lAo estu.lD.nto All!();,;o ::>po~ 
ridiiio~4ttoe do Prndo, para que posso ocr adwi::ii!o oo 

. aoto do primeiro =o da . faculdade ao medicin:>o Ua 
cOrte, fnxencio prt\~irunente o e:umc de b!.ttori:>. 'lllC lho 
flllta,-J, O. Ntbia•- .A. Ptmrll Pir:to. • 

c CoU<:ola-M~ o me..mo !avot a .\l~ino 'B~ptiat:>i\ton
teiro, que aetualmente é onvinto d e> 2• 11t111o <UI e~coi<• 
CCJ>tno1, para. a«' 1114tri~o n:ls :~oui:?.S ào m eomo :umo. 
- Jl' tfllll• tlt Alrnf i<la. • 

~ I~l fa .. or ao catudante C:molicio Vnkri;u1o i~ 
Siln Freira, par::. iD.Zer o exnm~ qae lho fal:c!. parn. m 
matritlllado :l<l 1' IWilO da fnculd~uc de dircito do Ro
clf6.- .A. F. cU Sàllr•. • 

c lguul ta~r l<lj ll concodldo cos ••tud&nt.. <In f•· 
culd~e d~ direito elo Roci!e Mcnocl do So~:. :Rolim 
do Alonear o Mmocl Sca.---es d~ Rochn, o pnm~iro p:u-~ 
fazer acto do 1• lUlllo, wendo prõri=en:e o e=o de 
in~;l~ quo lhe f'llta, a o aegundo, o eAAme de phil.oso
phia. - TOICiln? .Barrtro.- Jagua•i~t.- Francüco C. 
Brand~o. • 
. < Idem 11. Manoel Ignacio Liohoa , alnmno do ~etcoiro · 

anno de pharmacia da faculdad& ~e medicina da B:.hia, 
par.. matrlenlar-s<. no >egt;.udo. :mno "''oedico a.. m~= 
faculdade, depois de prestar exame de phllosopllia." ue 
'ruiatomiR geral e deBCripti,·a. - J. J. Fcrn.:;~d<> dG-
Cu'n.M.. > . 

A< Igual f_avor se conceda ao e<tl;.~ _Lifignel Fjgu~i
roa de F=a, que frequenta. como ounntc o :priiD~lt'O 
anilo 'da faculdade -~ direito do Ric;fe, f:uen<io '(lt~·.-i:o
·mcnte o esllllic de phlloeophia q11e l!le hlu. - Pin~> dt 
Campos. ·· ' 
· < Igual f&vor 8e conceda ao es~1:.~~ d:l. faculc2:\l!c ·le 
<Urcito do Recife, Vicente J= Pereirli, p:ll'a &erma
trlcp.lado no primeiro 8lUlo, preceier:à:o exame dos pte
paratorios qne 1he faltiio. - Di.u !Tiri:-c. • 

O a,nigo do p!O)e.o e appro,-::é!a, ht~::.ccmo :,::~~ "-' 
emendas. · 

vem á meu., 5ã~ liclos e :.pciSdcs, o~ <egci::~ ... u
tigos additivos : 
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< Orrereoemo$esic projeetl.> =e~ adolltiva.
Jiarunh<>Campos.-.4.. Per•il'll Pin{o.-J. O. N•ôiG<.
Paula FIJit.Stca. 

< O ·~remofieaanlmisad~:. DlUdar'lll&tl.'õculal' n:~:~ 
facalciaiiés de medicina da oôrte oa ê$t.udiiD~ J acintho 

.. 'C~doso da Silva, José Lino' Pereira Juníor, . e no. da 
Bahia O~o Fenoeira Bandeira, Jolio Augusto Ne
pomt!eeno l!a.ehado, p~ando 1 h.o.bllita~o dos e:m
ll!.G.< p~paratorios qllC lhes faltiio. • 

< Offerecemos como emends. additivs. ~rte projecto.
Jlt:Lt'ti~ Campos. - Danu...- A. -P..-tirll Pinto. -
Gor..r4l~• d4 SilotJ. ·. 

< O ~ovm-no é autorias.do a mí!nfu .tnatrieu!ar na.s 
au!Ju; c.o 1' anno da fac:uld.lde de clil'Oito cio Recife o 
haeh:l%el em letras Joaquim Antonio Alveo Conti, afim 
.de J.>Oder oet' admittido. o. fazer ~to, =tn.ndo-.e pua 
is.•o lJ.o.bilitadu na fói'DI& dos regWamt.;lt::: da m~ 
h~ul<i.ade. • 

c Como emendá ofiereço este projee~. ~ .llarllo .W 
.Bom-Jardim . 

• O g.weroo é autorisado_ a. ~a.ar ~tti: ~ uu
trlcolo. e ex&llle do l ' 1UW.? do Cllt'SO medieo da acade; 
lllÍL a.~ med.icina. da Bahia o ulunmo do r IUillO do 
curoo phannaeeutko _da mesma s.cadetnia Jeronymo 
Louren<;o de .Araujo, que frequenta :o. aula de :~~~atomis, 
pree~C.~cdtl o exame de philowphia. ·,. · · 

< O!f~reço COll!O e.D.enda o ~egointe projecto.- J!en
desde ATmeid<>. 

< Fi~ o governo su:orü!a<io " msndar aJI:littlr " 
~=e de anatomia que Ü'eluents C'>DlO ou•inte, ~~;• ~·
cul!i:l.de de medicina da corte, a Marcao . de Olive.n 

:.'\rro.àa Filho,não )JOde!ldo, pol'l!m, prosegnir DO 2' aJli!O 
ds mesma faculWllle sem a h:J.bi!itsçíio do preparatono 
d.t his<oria que lhe hltn. " 

< Offereço éoJJ:I.o additivo o seguinte projecto.-A. f· 
~ Sanu. . 

< E' o governo autorisado o. mandar matricular no 1• 
lnilO do· onno phannoeentlco da faculdade de medicina 
àn côl."'.e, quefreqnenta eomll..ouvil>te, a Bclar:nino Jo1é 
FQr~ita. da Silva., dependêdao porém o oxlmlc doaa:~S . 
lll3terias do de mat.hernaticas que lhe falto. • 

< Offereço como aaditivo o seguinte projecto. - Yi-
.-,.;~to . . . 

< F1ea o govero.o autoriso.do a. mandar matdeub: 
u~ 4.' 2n110 oli o$oola central a Antonio Luiz .U. Cunha. 
B~thi=o; e no 1', dispensado o ex'Wl<l de hiatoda, 11. 
J oão Al•·e$ Pinheirv> de Can-allzo. ,. -

< F>ea o govemo autorisa.do n =dar fa:lll' nc~o do 
1\- Mor-o ao estúd.ontc ao 1· e ourintedo 2' da fiiC11ldadc 
de direito do Recife, Ernesto Julio B~deira de 'Mello. 
-Mt:nod FtrMndu. > 

• O g<>verno fica. autori.sado pat& co~~n· praçn de 
asp:.r:mre a guard8.1narinha a Jol\l Ig11acio Borp Mil· 
cbsdo, nlumno paisano do 2- annn da ~.oeola de marl
lúa. - Llllfltgo Co•ta.- Pti.:colo de A:(•t®. - Slt•m 
J!ira:'l4a. > 

Postos n voto•, silo to<loa o• additivo• awroVIld.oa ; c 
o rro,tecw_, seu~o adaptado, é remettid.o ~ -'COmmi,~ilo 
de rec.acçoo. 

. . 

Entr" em 1' · discassii.o o ~ojecto s.ne autorisa o go· · 
vemo 11 apo6&1lta.r Silvano FrancisC!<l A!,-es com o or
àen:~.do que percebe na. qualidade de membro da. "juuto: 
vaccir.ics da eõrte • ..;._ · • 

O Sa. 1:.-:t:.Etu. J~to~ pede, e a cam~~ra oonse.nte, 
que este projecto teld.s uma s6 discussão ; e nella. en
trmdo, é approvado sem debate e remettido :i oom
mis<i:o de redecçao. 

SEGL~"DA. PARTE DA O.!WEM DO DIA. 

0"-Ç-A"L"'TO 1105 JUÇOCJOS ~ei&Of, 

(.*tinúa a 2' dlWWiiO do crçnml!ll;o na parte re• 
ls.t:v~ á do<peu àos negocios estrangeiros. _ 

! 

I 
I 

i 
I 

i 
i 
! 

Súo lid.as e apoiadas as eme.:.d.u ~ressas =com
mü;slo. . 

Acha-se preoente o Sr. · Dlinistt:o te~>pectl-.o. 

O Sr. ol'ael•tho de •e• dou!<• t-Sr. p~
dcnte, trazmn-tne a tribttna o .lesejo ue corre.poD<le..- 6. 
honra que m•: !~% o IDuatte depntado peW P&ri de oc
cupar-ae com o cllieono qn~ proferi,_ q~:~t!o""' cfiscutl-. 
a lUaçw.da fotÇananl., e anecess1il&de de provar-lha . 
que niio são tio V1lg&S, ~ ir.fun~ como elle snp
'PÕ& as im!lngt>.ações qne teuho feito ao tTataào ·ae 4 _de 
Setembro de "'1857. • · 

Seguirei u minh~t resposta. a m.es:nu orckm que o 
nobre d.epntndo gwudou no seu discurso. E porqne ao 
nobre deputado rarece. qne . eu, q,U3ndo fallo, . ecn&llfO () 
ministorío; o quando voto, o apoio, -procwa~i con~· . 
c<-lo de quó nilo sou eu aue ~go a eonfu&i!o para a 
linguag=, 6 sim o nobre aepntado qaeu:i· conflmde as 
idéns. • 

Acha-me o nobre depuu.io contradictori-> com o il-. 
1uEtrado mlnlstro de néj!;ocios estrangt:i.ros, p~e 
S. Ex. regue em relsçio ao Rio da Prata s poiíti<:a. 
da. abstenção, e eu a renouro c condemno. Sr. pnst
dente, '" '"' definiçiio é a causa aniea da cliverg1!11cill 
entre mim e o · nobre deputado. O nobre deputM.o cha
ma absúnçüo aqnillo qno é verdadéira inacçüo;~u pdo 
eoll.trario entendo qne a absten?o, daol"" oortas cir
cumsta:tcia.s, p6d.a ser= boa politica. Toch'lia, niO é 
e;ta a politica que o minLsterio .egne. 

Por certo qllll o nobre dcput:l.do devia ter onvido o 
Sr. pre!!idcnte do co:nse!ho; eu .niio e5tarla mllis autori
sndo po.ra t»:_plicar o pensamento · do governo d.o qua o 
chefe do gab111ete. , 

O uobt-e deputado julgl'.-me ainda em contradi~, 
. porque quali&qaci de falSa " posi~[o quo toltl.o• no E11- . 
tn<lo Orientitl; entnttm.to que íoi ~. Ex, o Sr. mi1llat:ro 
de estrangeiros quem fal.seott. essa posição. Sr. prosiJ.CIII
te, Ol$t,. contra.dicçi!o seria multo dolOl'OIIll se ou a ti
vesse oommettido, -eorqnc na realidade mo porio. om 
completa divergenc1a com S. Ex.; eu nilo-apoiar~ <> 
mi.u!.sterio que fa!aeuse a posição do paiz per11:1te o aa·. 
trangeit"o; tnll& feli%'!DB!lta isto niio é exncto. 

Sr. presidente, o q'l1e n~ poue> louvar ó a polltica que 
o nobrt d~ntado noon•~lhn ~o go\·erno ~Ud •i~ om re
lação ao Estado Oriental. O nobro doputad.o quer qno 
em :cgrll so guarde a tMil eaml'leta a,bstcnç~o, ou q_go 
•• esu:ja do morrüea ~~ocoso•. Eobl 'polltlca om m!uba 
opiniüo seria aampn1 morti!ern;matcl:-no•·bill pelo ferro 
ou pela inaniçio. "EnttO o• oxtremos dlt fatal dlljaanetlvll 
da nobro dopttt.do ha ucn meio tenno oalutar, Jiolo qulll 
o ~overno, aem uoar do recuroo <:"tremo d" guon'a, ~ 
todnvin ohru olllcumontc uo 11et1tido do• lntCnll- do 
p11iz. No oatlldo aetu111 da tivlliuçno do mlil:~o. as 
JtOvernoa que tam eon.c:ieaclll de mn fo~. • oobratlldo
da ju~ti~ de lll&S lntetçôal, 16 faill!o pt!lll ~a Q!)ll 
cnnbüea quando a voz do M!U dll'\'ito nõo tem sido ouvi. 
dn, quando IObt<.!tndo a dignidnd., do JoGO. pw tem tido 
mouoacnbada. 

Ora, a '\Uest~o que actualmmte cxetee mala ~· 
s<ia, q_ue pôde merir-M maio im'lllediatamonto. á .U
f!'Üdt.de dO nooao pw;·' a •u&p~ da approv,.çllo ao 
tratado de permuta de terrltorio ajmta.da em 1867, de 
cuja approvaçiio ficou dependente a execu~o do tra
tlldo de CO!!l.llletcio de 4 de Setembro desse mGt~mp 
nnno. 

Ra, p_ort1.11to, anw d.o reenr.o 4 gaena ·UTU NCUrSo 
legt\1, effiou, cuja legitimid!ldc jú e•tá recruthecida pe
los dons gover:nos, porq,ne en~do que o go~ aUida 
p6de suspeuder a e>;ecuyio do trata<io de COIDliierolO de 
1857, é padit !lo corpo legislativo medid&S que lbe _potl· 
-são servir àe L"mll nas _actnaes ci%C11Dl!tanci&s, l.s 
qunes o corpo legislativo por ct'.rto nio negarA o seu 
COilSilll!O • 

O ~~.uo V r~:- Já estão shi 01 s.rtigos· · 
sdditiv~~l' COin!!liJ;siio de orçatnenU.: ;_--.:,· 

O Sa.: J4Qni!O u ~c ... : - Adopie o UÜJÜI• 
tetio -aa m.eéii.US com a neêes&m:ia ~ COIIl· 1. 
indispen&al'lll nr~cia. que·: et1 estou penuadido que 
eUe h& de 1enr ao governo· ~tal o. "'l>vieçio d~ 
que a polilica m~is ron~- :tO& do:ts paizes li 

. ·~-~-:~- . 
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""!uella '!.UI e!ten<!e= .SU!IS ~ e aa tomar 11184 
~,. 

E' posaivel ..wl& que · esa&ll medicl.u · d..tpertam no 
•en&dO oritnt.l <\ lemb=ç:t ae. que, se - povoll~o 
de ~to ~~ póde c:ooa:memora-. o uomo e~ pre
tendida glora IM Zeb.Uoa~ póde· tambem set" um mo
':'umento de ingratidão nsclolllll, quo recorde b gerações 
±t;tuns, que de. bem rnrto di:'SA ViJ.1a de Ssilt'.Ann:., do 
Li-namento e· desse tcrritorio permuta.c!o, o BriUU fe:r. 
matthar no dia 4 de Setembro de 1851 · JUil nnmeroso 
-; brilhante exercito que foi sa!.&r a indet-dencio. 
=ea_çada, a liberd:úle oppri:nid& do Est&do Oriental. 

, (Apo.a~.) . . · 
Sr. ~dente,~~ .. a ~içiío do poiz n retiradA 

temporana. e eom lkença. de al~de ~ns n>prese~>tan
tes DO Rio à a Prata. . Em pntXIOito lugar no Estado 
Ori.ental est:l. GUbsti~~ usa represoutaçlÍo,in!letina
mcntc; ma.,l i'i.o é pn.DClpalmente est!\ a razão por que 
eu pemo que os interesses do paiz n~o soffrem com isto 
Sllll que entretanto eu debte da illallifest~~ra opiniio qtz; 
sigoluLJDnitotempc:>, de!J.ue oBr~il deve-se wcr repre
~euta;r !lll P<?litica do Rio da Pratn por um da &en& mllis 
babeis e m:w; coDSlli!lma.d.os e!lta.diStas, por mn homem 
que reun& á UlnstraeüO, á$ habilitações e5peciau que tão 
alto ~ cliffieil cargo <l~:md.a, um nome, ="reputação 
no plllZ que tii.Ç'I. respe>tor os actoe· que clle .aerá: obri
~ado ll}'raticar peb. u-rgencia dos ncc:essoe como os me. 
J.norea quo se poderia. pro.tioar na ooCa:.iio. . 
~cho que &etll&l!nmte r. o gabinete do uilnistro ha 

maa q~~e fuer do·que na eecretaria da legllçio. Estou 
per~do _que, ee desgnçadsmwte O$$U .)lledidas em 
que 3!1. flllle~Í e naa qua.es deicubro tal ou qual effica.ciil 
talvez com_p1eto eflicacia,. niio produzirem o seu efl'eito ~ 
se.~~do a dignidade .do pnü filr compromot~da, ~ 
=terio ~ clã collo~-se =altar" do seii:::;CkVer, 
~rque em Clrcnmstanc.as toes um gov=o '!.Ue ae·piéza 
n..o -ao a grandezll dos sacrificio~, nem o paiz que 
e.t.ún& a aua na.cionall<lade peaa. t:l.lllblll!l o on1l!l com 
'l"e tem de c:=cgar. (Muito bem.) 

JA ve poiB 11 nobre deputado que aüo esta& ·~ · 
estas 1l!fP81'&11Ç&S que determinllo o !Deu· apoio ao mi~ 
~terio, e nio a amizade que ccmaagro ao · nobre mi-
UI.etro. ' 

A amizade, cl vetdade, é pun mim um& religiílo • 
1nu se este nobre IWltimenw Inspira a. aeus curto~ 
mutu& bce•olencillt n ilo lhe3 escrarua a ruuo. N"1t0 
~a.bo * :smigo ~quelle que exige cio ~ a snbmisaio 
d., seu pen.u.manto. (Apoiado•·} · 

Se a fatalidade me trouxcsae mn oli4, e que licuaem 
<mt ,coUii\o os :wnu ~~para com. o pa!z e a millha 
=:Ide 110 nobre miniatro, entl!o.... não 1eria essa !l. 
primalm all'oiçiio caraqllcapolleica mo tenha roubado· 
maa tenho e&perill'~· de q11e - dla llilo h& de chegar: 

Agom, Sr. pteaidente, entrrlrei na analyae doo tr&ta
doe, prillclpi&ndo ll6lo de 12 de Outubro, contl'll o qUAl. 
o no~reàeputado ciis~ que ,havia tetos ol&mot'os, o de 
to! ~ature%&, qtt.e te ll>io te apr811NNe a sua revis1Io, c& 
po~!el, er~ lll83lllo -naturcl, qce fiC<~Uemos-cm pelo!' 
poc~..o .p&ra OC?'D ~ Estado OriGDtdf!.• notavelmente a 
provmClA do Rio •üra.nde do Sul, que tlllho a honra de · 

rc~;~· aoa argumentos do nobre depa~ado pelo. 
P~, terél~tamb~IXI respondido á argummtayit- do Sr. 
m=tto onental, quandaquiz consoguir a n!Visio de..""e 
tratado, ~rquo a argnnteDtaç;<o do l>Obl'e deputado e a 
desse m.fui&tra é a mesmn no_ pensamento e ·lia ph.n.se. 

S. Ex. transcreve 110 """ diliclirso · =t~nte as 
ruões~ qUIIeSo ministroorient.t.l'e:dla,a revisiio des
se !n-taoio. Rã, porem, um!'-g:ande diffexcDÇa: a IJÜDiitro 
onent.al procurava sub3tituir um ~tado que elle re
~V& pelor por outro qtoe e&peran quo !osse.!Celhor -
iles~ o DObre deputado cede o melhor ~ 
ac:el!&r ~ pe~ar. A analyse demonstrari. esta as~. 

NO. ti.Dh&mos. obtldo dons gradas favores ciiRe.o 
ncb~ deputado; ~o tHtado ele 12 ~Outubro~ 
uto '· tinh8.1l1lit~do a p~ franca do "ga(!~ 
do Ettac!.o Orieatal para a proYÍIIcl& do J:Uo.Gnuiila e 
.;~:'''""'• • o~~ da- po.te i L&gGa-:rmnm. .• . 

Como dnaa palavras ~~ diuJr o gue ~a 
retpelto da ooneesail.o i~vamente á L>lgô&·mi-._.,. 

TOl!O U 

rim, !a:ei'utna·in~, e tttt~ ptimcirwente deste 
ponta. . . . · . . 

N6s, ~. oempre ti-.- a .n~n~ da La
~;ôo.-mi..-im;o lllULCII. ella.noa foi~~ {ApoWlo•.J 
À posse r.on.stitue .~to (apoic14<>&), e qlll.rido a -a· 
po11se elltiio = idos todoe 05 outro• aç1,()o · de cll!rrünio, 
tole=!os~,éclaroque tinhamoe direito perfeito· 
á Ln.gôt.·minm; portanto, uão.!oi favor~ 
o . direito que j IL tiuh.amoa. e nunca fôn. COiltrovart.ido ; 
o se era favoT, tiío pequen& é &·.ma importaneia, que· 
n~o valia essas çand(,l com~ que foi'lo f&iw, 
e nem aconselhMão a revisão de um tratado. 

O Sa. Fhifco-n AtKEIDA:- V. Ex. nilo sa recor
àa do prot«.ello de 1852.! 

· O Sr. J.ocf!<Tllo Dlt'M&Jil)OKCA.:- Mu este' facto _0 
uobr., deputado uílo pódc contestar. · . 

O Sa . i"u,.co J>E ÂI.J<Eiu:-En ~ rcoordo este · 
J.>rotocollo. · · · · 

O Sa. J.octNToo DE ME111MmÇA: -Vejamo& agora o 
outro favor que pelo ~tadõ da 12 de ·Oütuõró d81Biil· 
obtivemos: a entrada fronea do gado do Eltado ÜÍ'ie::l
tal na ~vinei3 do Riq-Gnnde .& a :ú:maa sabida de 
gado do Rio-Grmde para o E"tad" Oriental," Eu. pode
ria W~er que UC!tc J"'nto havia ·roeiprocidade; 1!0 não 
quizess& &er zn1lito rig=•o 1111. "FCci~o deste o~jecto, 
porg;11e me eou~em que a Wrdãde 5eJ a conheeid& em • 
toda a sua ext.tolGio. · 

Mas niio foi !6 esta a compensaçiio; na realidade a 
provincia do Rio-Grande. lo Sul, era favor de qtUOm se·· 
t.iuhA ~to obtido essa ooncess.lo ; g:mhár& 
muito com ella; nw; o Estado Oriental também timva. · 
grande proveito, como vou ter a .honra. de ·provar. 
{Apoiadot.) · · · · 
· Damoo-fh• outra com~, q110 foi a introduo

ção dos produeto& do eeu. gadO pelas uosiat !rontdra3, 
livres· de todo e qulquer direito, o igualad.oilaos pro
duetos nacionae;. O nobre. depu.tado r:to Pa.ri, Po1ém, 
lance ess& concesõiiO · em nossa conta, ato é, conta como 
favor feito a n6a . aquillo que 'M oonc:edàn. so Estad.1 
OrientN. , 

Er&, portanto, esta; unida >'!. primeira, nl!!a eonipan
saçio D!Jiis qua •nfEcienta.· Maa o nobre •tado u
susteu-ae com u palnYHS do ~tro orl6!1tal1 q_u cli
zia que, te ac&!!O !ll!o teformvHmOI o vatado, o Eatado 
Ori•lltal pode=ia F.Ohibir com~tJmm~te a entraa. do 
gado na provú:cis !lo Rio-Grande. · · 

E•t& llDlellÇ& é impoltllte ; mae llpaDIIJ para quem 
uno ccnbeee o aloanc& qw: eU& ~dawr;J~r.'"""'·) 

Sr. l'raaidmto, e11pet'g1llll.arla 110 Sr. tro orien-
tal: c Q11e dest ino pretm~-dclt dl\l' aó vot•o glldo~ Ir& olle 
oll'ateeln'•&e aos mereadcn da pro"flncia di Confedlr&·· 
9iloh .Lf.licari& dl'precl&do pila oonaurrenala do j;ado 
que nellu alnm.dr.. ll:ata-Io-'bo!& em vot.., fabncul,t 
Contra 01 prodw:toa das _,.. flbrlcu tcrir.m01 n6a 
01 ilnpoatos do . nps.o pai,, q'IIO é o vouc m&ior, e 
quaai o vosso llllioo mm!ado, porque pv~ os ~ . 
:1 qlle di:! respeito e..tc !avor, isto a o X!\r<lllC, $Ó 

h& d~lU marct.dos, o de Ba'I&D& o o dO Bruil. lApoi<:
ci<>•.) A Bll\'&lla coti!IOIDe sbmenta uma certr. quanti
<lo.de, &endo ~i'llmente fornecida ~r BuDolo-A~ 
desàe longa data ; pars lá o Eet&do Orlmtal m:o.nda 
muito pouco. Portanto, nécesSanamente ·o ltlmJ.UB do 
Estado Orient&l havia de p:oenrar o unioo mércaà.o 
que lhe reat&va, ·que é. o d? BnWJ. · · · · · · 

Ieto prova ·que nem a amesça tinha. o valer quo o 
tlobre depntadõ lhe attnlme, nmn•uos devia a.em!tU ao 
ponto de immediatamente fo.zenn011 ~o tn.tado. 

Pron, alna& maia, que o· favot illito o.o Estado 
Orifut.al. pelo tratado de 4 ae Setembro de 1857, pri-.i
legislldo os seus p:oductDs, e oqniparu.clo-oa aoa: na
cionaea, D.iio em llZ1Ill neces&idade, lliio. tro'lllo'.e VliD

ta~ 1 tro11n ao ccmtrario muitos iDOOII~-
~~~ . 

Sr. presidente, ' o tratado de ol de ~tembro é tttna. 
dcuu oonoepções' felizes que pua os que o apoião tetD 
o mmtJO raro de ~in~ CODtra:ios. O tr&· 
tado del857, elo~ pelo ministtoo orictal e pelo uobnl 
dRputeilo pelo Pir&; panoeu-lhes • ultiJM dU ~~ 
ções do E~t&do Oriental e do Brull. Eu mi. ot tricbes 
em que ambos o apreciio • 

83 
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·-m~ o mi.aietro_ oriental:- < Pelo que açabo de~ - ~ 
sobro cai!a. um dos artigos ter§. V. E:K. coiDprobe!ldido 
j-á.-:que_.teDhô~~DSCianei& · d6 ha. .. er.ootido e timlado um 
mbld<>'~imo. pat\1· '11 !Wpllb!ic&;, •• A. -{lrimeirs. 
-eatc~rill'i'product.os . nru-liU<un6llte u~. em qnc 
<ln1il'lio-todó•· ps''noos06' productt>s principa.cs, nos é ex
·cl~1va~ ~~~ nõio- entriio ~ · p~tos · ~ileiros. A 
-..e~,'pr<Xluctos quo iiCilo·llvres no pnmeuo,. au no 
:fuii -<!ô !egnnclo·allno, 011 dnrante·o pra:zo obrigatorio do 
·klltado;: ~«>mprehl\nde. um 'Wlico prodncto br.~Zileiro, 
~-mlldell'& -brut=<,- wjs. introdu.,.-,.;w nos convem !a-.o
rcccr.» 
. U• S&. D~:.....r.u.o-:-Bcll:t-. reeiproci<'l•.d~ ! 

Os ... J .. ctxTs:o DE Me~-nosçA.:-Ests. ·é::. :tprei:iaçiio 
:do nililistro otilintaL - _- . . 

O Sa. F. Oc'I'."":Uio:-Gab:~licc do llospllllhol! . 
O Stt- llt:LLO :-E'. o que está. no tu.tado. 
o Sr.. JACJ:sriio Dt .Mt:m~<r ... :-Eu d~iaprocut'3l'ci 

.:deiiiiOD$trAt qu~ dQ>gn.çadamente o minlstro oriental _ ~= .llliÜS -nuiio ao que o.llOb"'~ d.eput.adj> pelo Psr:L 
-.:,ii;st~-sio: ~.notavel, -palavras -de?· nobre deputado: 
_ .. • Qbthemos, pois, pelo c;ratado todo:!. os b.vores que 
.era -~iYJll · ,obt~r • . )i!l-o se. obteyo_mai.6.poll[uc lliio ~e 
pcd.io e-nem })j)dia. ~· .. . . · 

_ Eagotámos .-o ~ivcll E . ontretnnto ns umtage:ls 
. do .tnt,dG para p -Bruil siio as-quo vou expor. 

Niio -:1 cUe que Ullll sat.àfeito as.ucceSsld.lldes do con
,~tllllo .. ·O ~11110 passado, d_llrS.Dte toàa 0: safra vigomva o 
:·ir!l~, e-nunca .. <t ge,~:~ero foi mais c:uo. Este .amw o 
:~.osU..J!Uiis.-barBtO, niio pot. c~WS& do tratad.o, e -aim 
_pda ~guinte · raziio! no& -al.tlxo.o~> o.Dnos a. pro•inda do 
~r1Wda1'rinci!>$.~to o ·~> Estado Oriental ti.c.büo 
so!l'ndG uma tal •ccca quo assolárn ~ s.,;us =nos, 

.MIUiic;ipioe inteiros da.prov.i!ICi&,C!)li!O PO<IenueegÜr:u
os :~~: ~ignos coll~gll$ P'llo Rio Grande, )lio puil.erão 

-llOS ultünos trea annos a;~:~roveita.r .. uma só. rcz; portanto, 
. o Jta<lo ela pro'lil:>ei.!. ruõo _ ~- Mt.isf aznr as D8C8Sl!i. 
-dauea·. do córte, d!Uido-se :D<> Estado OrienW o mesmo 
. phenQIDeD9,: ainda ~~- em. men.,. o..:nl... NCJlte anno 
a cste.ção eon:eu boa, o ga.d.o <iiL provineio. .=gordou · 
c ·abiUldou nos ~ercado8 •. Eis n razão por que o ge~ 

. nero. baxatef!u, 
- · Era este um flicto quo t.iliha de se rlar pcla crd.em na
' tural dasco!!$M, e que.~ &e .p<xlc evitar por.meio do 
_ tr•tados quando. se repetll'mll !15 mesmas circWilStancias 
quo se derilo n os ultimos.trc:l annos. · 

M:.s-o nobre deputado .peasa que o. ~•idade dos 
tro.tad95 era ~nhecida, porqu~ nii.O tw.via · xarquc 

~ 'iUO buussa_ P&::ra o con=o, e sol•re~do. porque em 
· nccl!a~ ~ •. nsto quo se dava e.ata cll'cam.sta.ncía, a 
-PI!OV!Jl~a do Rio--Grm)cle do Sul teria de ~offru por ef~ 
ieito ,doprivilegioconced.iào ::.o Estaria Orientnl. 

: : ~te é o grande CI'I'O do nobre deputado, c é tambcm 
·o .daqueJles qa.e cclebdrüo o trata.d.o. · 
: Sr. prcsiàc!lte, o consumo de XlU'!]_uc no Imperio est.\ 
!imitado a .2,600,000, arro biLS. SI; o nobro. deputado 

•· mqncrir das pessoaa cowp:tentes, llte hiio de infor-
_ma.r que o p<l\'to do Ri.> da Janeiro, d'onde fc distribue 
.. SSõ(l,-ge~~ero-_PII!'a as provinciu circwnvizil:hli:l do EUl, e 
que- é -9 .pnnoipal. mercado, consome diari~ento de 
2,000 a3,000-arroba.s, elevando-se o algarismo annual 

-al,~,000 de IUTObas pouco truàs on m!!llos.(Apocaàn•.) 
,.l'lCllo l.,GOO,OOO para as .provil:cias do norte: .Deada que 
o gcr~cro ~cede e.ste.s. lini!tes, sncccdc o que .agora está; 

. !ucceden!J-o, -·~~erem. grave -prejuizo os CSpj:eulàdores 0 
!al.'-~-:'1-'fabrica~ -deaólbos os pai= ; _porq_uc actuul
~cnte.ha. -"-~,gra,de deposito D•) .mo-Gr:uide, e Inlllo:

-alllda. no Rlo aa Prata, c. os nossos mctca.dos estão re-
_p!ctf.)s.-· . 
- · O Sa . · F. ·Ocun_,,.. ri-.ee. . 

.,O. i~ _ J"'-tt1<1'1J~_DE llír.<I>Oll~~.:- O nobre deputado 
~-? R:o de Jru1etro, do queiO me prezo muito de sl!r 
am,go, :u:oba t:~h·ez, _como mD!.tr:O. pelo •en riso, <ie 
:whar que ettl.he prcste1 algtttn ~rgum<>t~to f:!,-orn,·el. 

Q ~·· F. -Ocn~~~~o:-Nüo: "Ymp•thi;o =.H~a 
-eXj'>OIIIçâO. 

·::o Sa. J.&=noo t>a l>fDIWI!IU,- ~im !Cllboro3 
.eliM P~11MM d detido, niio 'ao tnti\J.?, ~ A• eil:: 
{'\l.~!tL:t::cur; çuo a~abo 1lc cnwncrnr. 

.Outra pron de q~~ aõio nrocioo:~ <llt ~.-do 
Rio. <lra:ride e !'ldos · os do Rio da Pra.ta p&tl>.~· 
•t'CIJI-.OS ~i<iades .411 -consumo; ê.~ue = -1842, 1843 
.e 18«. qll~o,Mentev_i.:léo,eita.vi' SJ.tiada._ c .Bucnos
.-%~-.~0<!~~,. ·~ ::l•~,podiiio e.xport .. lir xarg_u~, a 
llt:(M1\Cla do -.Rio..~: recebendo · ~s do E~nd~ 

. .prientic.l ,.s~. ê, . todas' .a...'.~idàaes do 'co'nsumo, 
_e 05 prGÇOs. .... · _ -

· O Sii.' SAn.uo VtA-~!u. :-'-'Eriio m~ õai-lros ' ào que 
actnalmente. · 

.· O S1t. j.tal'ITBO DE l'llzNXIOl'IÇA~ - • ••• for.r""Ó ~ bai
:to~ de qno.sgora. Jo.lgo }:(>der as..<everr.r q11e o CJIDS11mo 
senn,pouccs menor; porque ae. a t»Pul~~Çii<> tem, como é 

-D&Ru-al; _progredído,-o eor.!lllllO nlio:de.-e :Cr -.augmce
. tado :mllltO;·pPf'(lut>~nella..~e que .moi~·.psta desN 
~;-a·-.,.tur•; er,..D:W, _numetosa:en~. do ~ue 
-liojd. - . . 

·I'o:rtanto, acredik> que se ha difi"e.-on?a no consUillo 
de hoje. é pequena. : 

0 St~.o F.QCTA'fiAI<O!""":DelS~ plU'a.eâ! 

0 S11. J.&CL'fTBO b&-MEl\'liOIC<;,.l:- Sim, .selilior. 
.O tratade, ~4, niio.barntoon -o .ganero. . Eu i!on tiio 

jlllllo ll4 r.p-.açuo das. in$'!"~ -dfquelks qM o ecle· 
brárão, que ·volt' ooml_>lctnr a. .-histona . des~ · t:rst.ado na 

·parte> q= a do no'Dre c!eputado tove do dcfcct.in • 
O ;aol!re depláado entende qne esta..tnt&<io-c:elcbtou

- &e cxeltàiviUilCilte -om beneficio :la.: i,ndm;tria , dD-lüo-
- Grande.QoSul no que dizreape!to aos producto_, do ~o; 
lllil> h:t tal> o que so quíz . foi·utisf~~ZU ú lllltel!siandcs 
do consnmo, sem prejUdicar a industria do·Rio- Grande, 

-cdesgr. 3ÇWmentofoi isto o ,quc_~ .n~pâde consegt!fr. 
Reeop.llCÇo, portanto, que na ·llltell~ eriio· mruto 

boo&,,.)·qne- lamento é que ·se niio prerisilem. ·todas as 
objocçõe& que naturalmen1c tinl:.ão ® 1!ppuoeer, e em
bat~.ar -quo es•e~ t;o lou-.avw dtsignios· po.des:sem •er 

. s.ntisfoi.tos. Nilo se levou <llD.CO!ltA queOII·proda~s ao 
Rio da Prata i á. tinhio cobre oa 110Si03 - verdadciru 

-c:aa.sas ~e ·preferencia; JL ae teln d.ito .multas vezes 
nesto. casa-que as facilidades do porto deMcmtevidéo , 

· prestando entrada &OS na....WS de toaos. os. calados; tendo 
:úetea mais coinmodos, c ~ros muito mais barato~ • 
diminuam "" gastos de !iUJI producção; no Rio-Grande 
d&-5t> elt&cta.mento o contr~o; c a. esta des~:mtngem 
nlntiva niio. so deu a nocesswia COIDpen~ .• e eu-

.. telldeu-oe que era ~udo poiiQO para colll!egwr-se que o 
xarquc preparado na Repuhlica Orienial pudesiO vir aos 
m=dos do BrlWL . 

O Sr. wini&tro ori()tll~ q11o na rotlidacle argumcnt:t 
com n mais Sna argaciiL, que é muítc ins:rcüdo na~ . 
CO!lV~:J>iencie.e de sen paiz, procuron ~tat-nos f><lm-

. pro, <1 ~ fu:emoa por tllll. torrnr in!unclado CDDcoss~, 
quo nüo lhG do\'ÍAIDQs ter f oito. 

OSn. P.u • .\.~B~:- Nito n!lOi&&l;' llcli~iciade ~ 
· ministro oriental o nosso .ccgociadDr oppô; tambom um 
talento 'UJ:>"..rlor. 

O Sa. F. qa~o: -- AJ:>Oia.dD ; niio bareYCtso M 
.mcdalhn, · ,• . 

0 Sn.. JA~I!<UO DE l\fEl:IIO:<CA :-En hei àe chegar .~ 
esro l_>OD-to. ' ~i!.o pense onob-.e'?eFt.do q,n.e ·cbcóuh~
~o no no:~so --:nq;ooiador -n~o s6 tgual illnstraj>io, s ! 

-é q_ue o 1ninistro oriental tcn> igua1 illustt~o i. Ü-> 
nobre viscond.c de Urug:nay, como p:~triot.ismo iguP.!, 

- Ge ·6 que o · ministro oriental tem este oentimento :>::. 
·maior expansão -cm que elle póde .hr-re: ..Habilitaçúe:> 
espcciaes no qne <iiz re~pcit-1' aos conhecimentos cc:onc
!nlcos, se 3.11 tem em grão elevado, ~erá· tuttas qu:mt :!.S 
o nobre vi.sconde; mas o que é cetto é que srgwnentl'.
\'ão com dado! dmgllacs. O ministro oriental tinh:t 
todos, a respeito do seu -p:tiz, e o ministro : brnnleiro 
n~o \inha todos amt'clt.o do ·$eu:_ 'E' po~ esta a dii 
~ça qu" eu acho·· ep.tre o negociador' brazileiro c~ 
1lllJiiitro oriental. · · .. .. 

E note o Mbre deputado, ex-!lllniitro dO! negocie ; 
1!:\trangcl~~. que quando se ttaton de =• quç,tilo u-: 
(>IIJ'IICt<!r maio '[IOiiti<:o-,..• qt10 nii'> era tan:c matcri" õ.! 
f noto, me.~ •im ilu d ireito1 o nobre vitconde do Urugt13;o' 

. sn•teMou a dig,-.idalk·.da.lleU pt.iz, e pot .-mtua 41\'ít~ :; 
'lUC nó• pt :nita!•cm~ UJIIIL lncon,·e!licnc:r., O n::.~"- : 
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o nobre deputldo JlUdcs..-e q_uerer dar á sua opinião qusn· 
do cUiia 'lue o nobre ex•!lliJii.it:o ·tinha. 8 TeSIIOn~~bili
dado por"lllll tin1ur. aceitado essas ba..oes. Nilo >ei até 'l ne 
ponto o.nobrllex-~tiodees~ .. tieonveudo 
dM ,nnt:age:DS' do .t:r'lltll®; mas o que lhopos:;o dizer é 
que, ~ ~ ·lDai& mailurc.!D<inte os ef!eitos qc.e o 
tratado · tem prodw:ido, · ha . de de:Jejar que chegue o 
praz•>em~ ell~àevoll.na..r, porqne Dio vejo_porque 
noa·aevan.OII!nteressar por um tratado '1'10 nüosa~fllZ. 
o fun·p:.ra o ctttal o tinh:smos feito, que tru grandes 
!Deouvenientes o grs.ndea desvantagens, ~'Omo en. acabei 
de' &monstràr. 
· Sr. p."'OSidente, coiDo estas questões que clliem respeito 
A.s ll.OSSIIS relt~ extari<mOS ~iio EeXD.prv importwas, 
sobl'lltndo · po!'9,Ue o pelor de t<icl,o'• os eipedic:~~tos c! pro
teJa-I,.,., é ..Uttr ti$ di11i.eald&Jes (ap~s), porque 
eUo.s des~dameote aagmcmtio eozn o tempo, ea niio 
poeso · dcxar .de peotir atte:nÇio para as considlll'll~ 
ie>1b hon&em pclD illàstre npresentapte ~e Mat.o-Gros
!O, _qna me hflnra co111 a sua IU!l!z!\dc. O nobre ministro 
~o 'l'le ell4S ·versAr-lO sobre ~sumpto importaD.te, muito 
digno de ocêupar st1a:s medi~. · 

Creio, Sr. presidente, que Ciesta vl!z, !10 llK!Ilos, u iio 
poderei ser a.em!.&ailo de qtte &() tntci de interesses da 
prov!Dcia do Rip"Gmnd• do Sal. · 

Se a~ hoj• tenho d~o P"""'-r coa::-:> doutrina l:llui
to sh, Jilh8 ck eoustitni~, e lidroittida na nossalegis
~ eleitoral; oproviueiàllinlo que se me attn"bue, niio 
po~ oonserv:u::me sUen<?oso aep~is que um i!l11l!tre 
deputado pelo R;o de J:tnmro, ct.ue amto. ulW estar pre
sente, entea&ll que es~ ~vincia!i.=o póde affectar 
a integnch.de do lmperio. ~ o q,Jie me resOlvilll a. respon
~-llie foi que, quando o meu distincto amigo e1-mi
'IÜStro do ilçerio, no gabinete de 6 de Setembt-o, reba
tia essas sW.S >q>prebensões, S. Ex. diue que lho ti
nh'!l'lDS inspira.ao .essas idéas; eu e o meu distinoto 
:mngo por S; Plftllo, q116 fallou nn reforma eleitoral. 
· Sr. presliknte, o J>roVÜll'ialàlllo como eu o eoncobo 

é uma :fonte feeUDda de bens para 8.! JtOVÜlCÍU (apo ia
dol), e ao mesmo ~po ·o maia soliao fundamento da 
iutegridade do lulpmo. (.i.poi44cl.) O plO\'i:>cialismo é 
o amor l .prorincis, o interesse paló sen futuro, a dedi
caçiio ao seu &eniço. Estes 5entimentoa hrotiio espon
tan003 no coração das que 1lASCell1 ua p:oviuoia, = 
~ tnmbem nascer uo ~uellos quo a clla llgiio seu 
<lesfulo pelos 1açoa do fatuili&, pe1ã propriedade, por 
toaoa o• fraeloe do trabalha •••• 

O SL CarnM.I.CJW>O: -Apoiado, multo bem. 

O ·Scl. J.LCD~TU lllt M~:'IÇL • -Nem &to acnti· 
:ncuto exclua as icléa& generosas ctuo eaeo illmtrc depu-

.... tado .n-que tanto to1n di.ttin&:.: sua pro•incin. 
lUital e _aqtiella em que rido e a honra do re-
pr~seatãí''nesta case.. ti tii.m n:ie ileavanoço do 
lemb= ao DObre de~tado que 1109 tem{'06 luctuosos 
de nosec > disSGDJÕes Ct'tis a proviAcia do R:o•Gra.ade do 
Sul offeo:.OCll t.lcto hoapitalclro e a.bri~ pacifico con
tra 1:s ~ da t>empeo~t&de polltica. Núuea a. natura
lidààe íoi alli motivo de prevcnç&o coatra ninguem. Eu 
tambem me desvan~ de lom~ru-lhe quo & provin· 
cia .<19 Rio Grande do Sul sa.b& ~~~ grati~o i! 4 pri
meira tirtuà~ do homem e da d . (Apoiotf ... ) . 

Qund., pela pnmeirs. ~e% ella teve de eurc:er o <ll:eito 
de eleset pua a assembléa que devia tratar cl& 110o•a. 
.organu~o polici®,. ~ a asscmbléa constituinte, 
_preieri.o (I.OS seus mturaes o sabio 1'~ que já ent.liG 

.li honra"a com seus e•criptos, e que depois a tomou co
nhecida 4o mandl' em ,;ens p.-wiosos AnMt•. Vinte au
nos .depoas um.geDerol illu.õtre1 banemerit.o ao p:>iz por 
sem multo<> e rele\'tllltes·· servaços, restituio-lhe a pn.z 
perturba® por <!ez annos de discordia, e deinn eon ~ 
gta~dos aqilelles que :.ctw:a inimigo~ ; li pmvincia do 
Rio-Grande elo Sul deu tmlll. cruietta no senado ao seu 
'D&Cifi<:ador. Ella niio perguntou nem ao nobre \'i8cocde 
Cle S. Leo!'Oido, de sllttdasa memol'ia, uem :to 'illilstr.: 
muquez (1e Cmas pelas SUB! certidõt:a do b:>."tisJno, 
(Jiu,il<> bom.) .. r 

- O qnê me MOita, Sr-. presidente, !.anho !I!Uits fun. 
<!,IIOZ& .~dizê-lo, silo esres cammmn.~ de 1101'8 espe
·Cle :<tue, ·sem lar politieo 1!1:!! pute alguma, leiJl tittilos 
~os de a~t:.~, querem obtc unicaaxnte 

I 
pelo favor e pela p!Otecl;ilo o qne só de.e ser coucedido 
ao merito, i <!ediesçiio e 1lOll serviços. (Jiuito lHrn.) 

Sr. ~dente, se todos fo:em proviueiaiistas ~ 
em. e c:.nno o illn&tte .taa.o Jl'lr s. Paulo, as I-ro'l'iu
cia:o, · auxilian<lo-IG mutuamente por melo de 5GUI re
pl'el!entBAtea nes:a. easa, hie de no futuro llflllllor•lll de 
perteui:er a 11ma uçio. grande ~ va.&ticUo de aeus 
êominios, e aicda. maior pela !Ullio de· eeua filhoo. 

E qullldo o ac~ol reinsdo1 qna. . Deos torua bettt 
longo, ch~ar ao seu termo. i.n.enbi.vel, em lugar ela lt~.
gulire insenpçiio com qne ll i~~ preoecupada do 
illlLStl'e depntado pelo Rio . de Ja.neiro $11 ngu"IOQ oue 
el1e lK>de su qualliié:ado, a 'OIIallimiclade doa Bruileii-os 
ha. de dizer; - O UlgttstD llUpillo d~ D8Çiío foi aea:pre 
.digno della. ' Abençoaào o prmcill<l . que, educado nas 
maximaa salutar.ls da b"berdãde eonstitllcion:ll, 1: aempre 
fiel a cllas, ident!lioou por tal fómla a l!l14 e:xistcucio. 
e oaendestinoeom " ·~iaeo destiuo ·aopai%, 
quo -ti'reU sempm por: elle e ·~ elle. (Nwntros08 apoia-
do•. Muito bem, muito b""'·) . 

(OorllclM:é {•licitado porm..it<U Srl • . ~$.) 

O SP,' Fr..D.eo ele A.lmelcla: ..,;,. Depois ela hour:t 
que acabo de :Gceber do nobre deputado pelo Rio
Grande do Sul, t"'Opond&ndo &D diJcur.JO que proferi u:t 
aessilo de 18 de JW>ho,,!l.ÚO me era petmitt!do deixw:: 
de eo:rcr! tribDD2 psn provar ·lhe toda ~ eonsi~ 
que me ~ ~uas pila'll'SS, sempre ant.oriaadM c 
rccebidu rom 8 maior benevolenci& pela OIU!l ara. Devi.: 
eotrcr. t.ix>.ci& mais depres~a ! tribuna desde que o nDbrc 
ilepntado julgou acertado dar nma.ftmJ~~. ao Ull bri
lhante discurso qnll· multo me p6de ilesairar, oe imme
diat!liDenté não. !óss~ por mim euergicunente coa&ee-
tada. • . 

Se eu mesmo o :niio ou~a, esta'f&·bem lon~~ de· crer 
quo o nobre deptttado, guardmdo com· o maa« zelo o 
fogo sa~o do purlotiszno mais puro, duvidasM que 
o ®putído pelo l'ar! se nutrisse na mes111a religião. 
Com este furi nil.o •6 estr.mhou que 1111 ~e algúinas 
p&lavraa dll miniStro oriental na. n11g'lClf4\o do tratado 
de 4 de l!otembro, como deplorou quil, Mforçando- se 
aquelle diplomata por pedir • aleiiD\'&r ·as maiores ..,lm
t~ p~~r& o seu pait;, pelo contrArio eu procuraMe ~ 
qtllZoase o peior pau o Brazil. • 

O Sa. J..cr.cno u MEDOll~ =·· - Se en cUue ,. pa
lavr& ,u~: .... , zctiro· a. 

O Sa. FaAl'lco u ·ALlmiiU.:- Acompanhando n 
camara 1101 SpPlausoa que di1penúra l eloquente•mn
llifea~ doe aeutimento& patrioticos do nob:'ll depu
tado, ua bella pero~ do &eu diacuno, parmltta-sc
mo oppõr li~a embargos ao· juiw q1:1e ao nobrs de
putado merec1. 

E' vcrüad~ , &enhore.<l q14e reprodn:.i na tn'Duna 4s 
pal&ft'U do miniatro onental ;ma. ~m«;,ue lizn! O que. 
p~ r.om ellas prova1'! Seria para jnlgar do tl'llta
do de ' de Setembro! Saria para provu que cllo uC. em 
~tajoao f Seguramente que não. Citei •• palavrss 
iea110 dipl=ta p&.-a provar que csplrit.o dominava na 
RBpubllcaOrlental ~· do tratado do l2de Outu
bro, plr.l demon!ti-ar ·a odiot.idade que lllli er& allmen.-· 
t&da. contra o l!razll por. caua& de!sa conveaçiio. 

Pro<:urlindo COD.hccer o eapirito publico ~· U ay 
nas pahvru à.011 seu sgeutes dlplõmatiees, · 
en-mti e contra os intl!resoes do ~razil ! O e CJ.ueria c 
nDbrs det>utado que eu procamsse e~ couhedinent.o ! 
!i: se o nol>re depu~odo não domonstrou 'lUe ta: juuó de 
po'tO ·e ~ orienôaes era imajÓnario, qne principio 
de lust>çs. pocila autorisa-lo a decblrnr-me a.d~do 
mai!i dos lnten!sses de mn pa!z estrangeiro que dos in
teresses do BrazU ! 
. O s ... JJ.cmTIIo »E ME!a>Ol(ÇA ::...Cór.tra. as Ras in
tcny<;es. 

O Sa. FAD<o :Dll! .AJ.iaEmJ. :-Permitta-me qae aão 
o.cait!l esta defesa. De&ejo quo minhas intenções aejão 
apreciadaa ~r minhu paJ.a.rao, PzinciPIIlm;eute qll&D~O 
m4 pnlllllll:llO--~ de tama11à.& ~' 
princlpolm.m!ll q1Wl410:eou -mraao pw .avo;ar rut 
tri!,uú do parlamento ~ pmerencia.' 'OI izl~ de 
.uma uaçio ca~ . • 

O Sa. JAC~l~Tft 1>a !IPllOl'ÇA: - Nüo ·vi lotere~EC 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 1910112015 12 02- Página 8 ~e 9 

SESSÃO. EM 2!Í_DE.JULUO DE .. ~860. 2.6i 

por iun pt.iz estra•!ro; a.c~ identi.lade ~t:re as ouas 
palavras e a.a elo JIIUUAtro. unm~al, e ~-• campa- · 

. :rand.o-a. • 
O S1.. Fusco DE Auttnu,: - Idetttidade ·116; Dio • 

citci n ~ palawas do ministro orimtal. ' 
O.s •• J~'rao ua b!EIIDO."'~·:-E' o ql!O l=cmtü. 
O SL FLU<eoDE~:er•J.:--YIIIi lAmentou porque? 

O miDistto oriental nllo om. o mais competente para 
t."llduzlr o ~to-pnbUco clo·aecopaiz! · · 

O Sa. JJ.ct~ao .J>~ Mono"~' - Er& saspe!.to-
0 SI.•.J'Ul<CODE Al.xzlDJ.: -Porque! 
O Sa. JAtJ~o n MZ,r>o"'Ç.L: -Porque qtl8tis fB:oer 

oat;oo _wtado, e mteress"a..-a.-lh.e. des_e.ereditar o &nterlor. 
O Sa. Fa.uco DE Al.Jlmj.: ...;_Mas contr&essejui

. zo prmestão todos os factos, porque desde qae se con
clatta o tnta.do de 12 de OUtol>ro de 18$1, que ella 
pro,·ooon contra. nós o espírito publico orientu : porque 
desde 185! :.té 1857 llGo -cessl.rilo as reclaU>açÇie• a tal 
respei~, tanto que n gabinete. de 4 de .Maio,-..0 &ntnr 
n:t administração, ji eneontri.ra o governo· imperial iie 
3CCÔrdo .na revd~o desae tratado, tendo o gW!lete t\ll· 
terior e.oeitado a.té ao bases para a. nova. coavenÇilo. 

O que, JlOrtAnCô, províio todos ~tes !110tos! ~.rovüo 
qne o milustro oriental expressava o voto e opl.niíio do 
~n pai%, quaado referia os -ela- qne alli b.!lVi.a ex
Clta.do o tra.ta.do, de .l2 .de Outubro, proV':io a ..-erdl\de. 
Porque .entil.o impediria. o patrlotisnio que eu me ra:!o
:risse a OSie voto e opini!!o, t,:yerdadc emlim! · · 

A. repulllica ao Ur~guay. es~ . tiío distante ele nó~ 
que niicJ. oollhoçalliDS OOrD certua o quo oelln ·se puàa 
e se pensa? Podia por. iwJ o mlDlstro oriental abnsu 
da DOSSS. boa fé, improv.isando sentimento&.~llrios 
sO com o fim de ciesãQreditaz:_ovatado de 12 de Outu-
bro! . . . ·· · '·. 

As coutimw l"eclamapi'Ses do Estado-Oriental usen
tavlio priiicipalmeDte .no .a.n. 4' do-tratado de 12 de 
Outnhro. Pua o ·provu seris-me f~mo lar as Dotas 
dos respectivos mmistros b'tUilairoa oom o louTu.~ellim, 
sim, de mo3tn.r que -~ rcc:a·~ eriio bümdadas ; 
mu , por .wo mem~o . que sustentavamoa e&t.\ op~, 
reconheciamoo a uiatencla de. tae& tuclamaçllea de 1011-
~a d!Ú&, &empre repetidas, lliDda quo sampre tefutada.s. 

· ~.;omeguiatemente , oomo auegur~ o nollre cleputa.do 
que o tnini&tro oriental , prononClando-ae Jo mllllmo 
m~o que. o lll1l go~omo lle!Dpro ee pr~nnnciára, a&•im 
prócedit., nlio parr •• o:r.p~ utna opinitio nlol, exia
unte, o qa niio pod,i& delxar da prejv.cl.lcu oe-nrda
dein-a ~ de Al!lboa o; pllilol, lllA& llllie&mentc 
p11ra coDSOguir m.!orea va.ntagma no novo tratado, 
como ae o DOSeO'negooia.do:r roue tllo inhahil que pudoue 
eer ~tio ~ira1%late' 

Se, pois , eu mtel 1111 p-~vru do·IDilúatro oriental, 
citoi-u com o eoplrito tran'lWllo ; clcei·at para lom
b:ra:r i. camnra 11 necouidndci elo um :novo tratado ; oi· 
tel-u coa"fliDoi® de que OJD t!Sl p:ocecl!mmto 1111d11 
havia q.uo pudoua fotir a reUgiJo do IDOil ~wmo. 

9 ~·· J•criiTllo n MEIID0,.9'- : - Apoiado. Sou o 
pnmQll"O a roc:onhecor. 

.O Sa .• Fa..11co 11r. ÁLllt1114 : - O que ecabo ~ cllier 
prellde-ie ~ata:r:almellt<l i primclrr.. prova o~ida 
llelo nobre deplltado contTa o tratado de ' de Setembro, 
~dada na nota do miaistro oriental ao s1111 ~vamo, 
~do que o dito tr!ltado era ~'"''"jcuuoimo. E por-
que, IGI!hores, foi obrigado esse ministro a ~ as 
~ do tr!ltado que havia llegocúidol P..-que ,. 
republica do Urngua.y Gc proniUleiira oontra. clk des
de q119 alli fôra. couheddo. E se aqnelle plli.z se· decl:l
ráradesde o principiooontra o tratado, ~evidente que 
nilo pensára cfe ~do com o nobre deplltac13, pois do 
contrario o applaudirla se nelle aehasse mücamentc 
nntagcns pan.l!i. · · · · 

Niío QOillprehendo períeitarrumte a força deste tlrjtl1_
mento do :nobre depn.ta.do. Qne fundamento l:a P"ttl. :rll
putu~judieúll ao Imperlo um ~o, 66 p<)rquc o 
negoe.iodor estrangciro, cecturado no seu ~. enten~ 
deu ç_t~e lhe · tamptia elogiar ..., · vantagens do mesmo 
tratado! E. :seusimé, ~mQ nplicllr 11o opilliiio wntra 
eemelh:mtc co:n'l'llllçilo 1 · 

O Sa. JJ.CllttBo n .MD<DO!Ic .. ,- Por. ser vsntajb~G 
ae mais ~t<Ml a siucepl.ibilic::..ae naclons! • 

.Q Ss;F.U..fco 111:.~: ...;.. Se Pro!:edesse·lUJ1à tal 
o~;- .eu. cuns~itqlria um". elos fa.Ct9s .mais "Dot<l
ve~ dos. IUUll.eS diplomai.i=· · A :Rapubl!éa Oriental 
c<>nse.,"Uira" um _tratl\do ..-antai~o; !!W, ~or ·eer 
eUe vantajosi.ssima;""excft!ra a -opiuiéo ccintr.. •l!l Se
melhSntes prop(Jsio,~esnlo stt•tent>!o a. ml:nima.lllialv:e, 

Fosse, po~m., o tratado v~ta.jMi>oÍillo paN. o. tlm
~Y.• cólllt) creio que realmente foi, pode ilahi C'OII~ 
cluir-sc que o não ío""' tambeill ps.rà o BraziH Sns
tenta.ri o ·:nobre de1•11t:uio qae os iotcresses otientMl. 

. ~;;:o oppostoo e eacontrad~ ao$ brazileiros r Será. pos5i~ 
9el. qno . os ioteres~cs d~ dons ps.i= v.i.zinhos .u.iio se 
pO!IIIi;o COIIO:illil:r 6 harmolli..ar ? . . 

Uma· tal opinii':o não· pódc ser Sll3tent:ub.-= frente 
dos pri:nciplos msis geralmente seg1tidos pelo direito aas 
JO:Ciltes moderno .. Tal !oi o pnrocer ·expresso, tAnto do 
Sr. "VisC<ilid.e do Crugna.y como do Sr. Lama., negociA
dores do tt"!\tailo de 4 de Setembto, rw con!ere:ncias 
que o prtc:ecl.&iio. · · : · · 

. Baata correr os olhos pelo refe:ido tr11t~do para. apre
e1ar ~odas as vanta~que .eUe nos COllCere,.quer. <JU&nto 
6. CT'-"1-iiO e co;x:mei-clo do gado, qu~ á. ii&cSli sliÇOIÓ d~ 
rendas, i facjlida® das. eomu:u.uucaÇúes termtres e 
flu~s, á. rep~o dos crimes e criminosos, etc., ete. 

Espct'llr qne taes van~sgell.!l ser).:io · ad'liütid~ sem 
tJ. conce•são ~e outr~, sena um d.ê~eJO v~o. ~rreoliznvel; 
o tratado se:r1& leonmo, ou impossi<"cl, clesde qne os fAvo-
res niio fossem reciproeM: · · · · 

· O nobre deputado conf:mdio bojo, ~mo &llteriormente, 
as dn2.0 épocfls. em que se conclnir;;o os tratado' de 12 
dê Outubro de 11151 e 4 <le Setembro ·ae 18~7~ ·Em 1851 
pr?teginmoso}Jr11guay, -que luttJ.n._ pela Slilalibol:dade 
e uurel""ldenCUl; abrla.mos-ll!o O· ·nos!O tbe!ouro; en
villmoa;-lhe nossos sclda.dos. E:rn romi>ensa.çoo. tinh.:l.mos 
direito a grandes "flllltagens."Em 1857, porém, não est~~ 
V!J.mos na. mesmn. posiçilo ; -nogo6a.ndo tlt!l tratado q11e 
edtasse os iacooveotentcs d!'. áusaneia de uOVa$ estipn
lsç&s, quando findasse o pl"a::O do de J2 do Q.,tubro, 
ne!Xl podi~o• pedir nom eolll'e::uir ..-&llt&~ q"llA! ,n~o 
fos5811l ,rec~procas. Pt:r" '\ne o ir:agua;r·attecilesse ao~ 
no;;sos LUton:SGO> m.us •·•taa, clltllpr.a-nos tambiiUl 
atteDder i& suas just.u reclamsc;!icK. A.ssim·proce<lemos. 

, Se relloc:Urm:os que Ao .Estado· Oriental foi atacAdo o 
tratndoporwrnentevantP.jo&O ao Imperio;aque no Bm:it 
o nobre deputado o teal ccm'nrado tarnbem 1>0r eer van
tajosiPsimo a.o Urugu~y. é evidente qne a verdaclo eo~ 
no meio termo, iato é, quo o tratedo de 4. de Setembro 
a~den ao.. interll$- bem snt«odidos tanto lmwlairos 
cot:~o orictua. 1 Apoic4o..) 

, Out."l1. gmndo injustiça ola nobrn de-jllltado contra o 
t:r!l.lado estl n& aflin:na~ito de q~ toa& n VltllUgem 
1108t&aogocl&çiio eatav& d$.p&rte do miniat-toorisntal. 
E porqua' 

nefm>•le o nobre d.epu~a® 'perlcl& elos negociado
res' S. Ex. mo•1110 :noe diue 'JUO niQ, O Sr. vi.teondc 
de Uruguay em nlld& fll"1l inf~~r~or eo Sr. LamM, nem 
em III.Ufl;rJo9ito, ftm 111n COllhocim~ntoe Qs~es doa 
nej:i:ocloa orientao&, afi"Cl em pttriotiamo. 

Rc!ere-ae 1101 d&cl.oa e doC!a.lllentos que se C'luultáru() 
C apreclí.1'ii.o 1 MM •e O DObro depatado p-tuse &tteD
~ aos \>rotoeollo•, t'Cconheeeri& quo tses dado& e ®
emnentos foriío iO"tD.ccidos pc:!o Bnu:il, quer bebidos nos 
rolatorlos dos noseos mim&tros, q11er procurados Das 
no_se~ repartiçõeo rn~ores, como delllonstrei JlO me11 
prm~euo âlscurso. Foi = estes documentoe '\lle fieon 
mteiram'cnto a.reri~o que nem o R.io-Giande d<> 
Sul nem o Estado Orientar podiio :fOrnecer ::;;arque suf
ficiente â.s necessidaües do consumo d<> lmperio, e qne, 
portanto, era. DOliSO principal illternase ll!eitar todaS a• 
medida& que dirGcl.a. ou iilCired:u:Dente facllit:ossem. a., 
importtu;io dn nrque, e com es~a inte»çiio b<!m =
selhsda. foi a <lliposiçio que no tratado estendeu a 
isenção ele direitc.o Iio ::.:.->rqne qDe do Eot.a.clo-Orie:ntal 
fosae exportado para o lznjlei"Ío pelo oe111it.oral, 

Este favor ns8l psn "' Bw:~da Qiü:Dtal :aio iol em 
gr&nde ·proveito DOMO~ · 

E se o xarque do Rio·GtaDde e do Urugnay nio bas
ta.parao~~,aindaeommais- .er,tafacilida·
de na sna importaçiio, eomo Yeclamar- se eon" ella, e, 
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o qne é. mah, engir-se qne e_m pt'ejuinl- do hnperio 
eXIgissemos a lecipt()cidllde !'=a e:<portaç:io ror '!nar 
Jo nosso xar~uEr"'t A.ecr~cee que .Ü·to ::eria. ele uma in
i u>tiça .!lagrante l porque podendo o Ri:c>-Ora.XJ<le do 
Sul importar li\'re!lleme pela fronteira todo o. s~Uque 
orien!.al, :li.ilo era· j.so. poss.i:v~ :ilu<o:n: dalli.p:lrl> o Rio _ 
.:!e Jan.:'.m) Bahia, Penuunbnco, et.c., ~te., provlncias 
cuj~. necessidades devem se< t!io attendidtis COIJ1.o .o.s 
do Rio-Grande do Sul. 

Contestando o nobze deputado q,_e o xarquc _ do Rio
Gtanà.e do Sul não era. sullicientc a.o uo!l!;o _consumo, 
!l-ffirmou, ~oiilO já ~nteriormente, que os dados em qt:.e 
se funda estll.opiniiíD llli.o_· siio c:<~clos. Por_'l,_ne! Como 
<> poderá. ~ootrar o n<>bre depntru!ot E se póde fazê~lo, 
po~que ,.o apn!Sellta·M da.dos qtte reputa. \'ênlndeu-os 
e c~actos, on pEolo meno:; n® nos desca!tro essa .::1esco
uhectd.ot fonte pam!J. os irmos p~r~ As <X>Dstantes 
-allegaç<;eo vagas cOm que <> n<>bre deput&da ""'!'-~r_e se 
arma· lllio sl.o prov~ cabal de que a sua opuuao é 
manifestamente infunda,da ~ 

Sr. presidente, X'<!ferlndo-me ás'conccssúes CJ_ne tinha~ 
!lUls eonsegcido a respeito do nosso gado do Rio·Gronde 
.lo Snl, declarei _que consegui~t~os q_uantQ pedimos, e 
q_aanto podírunos sitlce=ento deseju.. _ 

Esta proposiçiio cseandAlisou o nob:te deputado, mus 
sem a znhüma·ruii,o. Primsiramente oa artigos do ttft. 
tado q_ne a. i!lt<> ~ :refeYem i<>rã.o J>'l'(>po~too pelo :uegocia
dct brazlleiro, e accl.tos pelo orienta.L. Orn, não creio 
'l_Ue, oo lUSis devesse= ~. o lli'io ped.ú;:;-e o 'Sr. 
nsconde do Urcguay. -

Depois, cOIISicleoom·se es9e5 favores: qlULes síio elleH 
1." ~de direitos no gado em pé que paes:u: pela 

fro~:~teira-do .E.stado-Oriental para o !SrWeiio. 
2. • Is.euçiio de .<lireito< psra o mesmo gtldo _qu<l pela 

frontclrs; pa&<"-'" para o terrltorio du repnblice, quer 
pnm crl.u.r-se, <J.U~ pau. enge~·õfl. ,_ I 

3.~ Tll.nto-m~ gadr<~ como O$ ·que os Brazileirol! jó. 
possuem no Estado·On<mt:U "ão pocleriio ser sujeitos j 
,. nellhlmS outro>~ wreitos~nem a liLIIlor~:!i ao que aqael· I 
les que ~-os Prientaes, i1e maneira-que em mate· , 
ria· de diratos sobre o gado ern pé haja. s. ma.ia perfeita 'I 
jgnsldade e~~tra·os:fazellà~ brazilclros e orientnes. , 

Qne mais ~irunos 6-igir a tnl respetto ~ Todos estes j 
fn\-o\"êS nilo niio prill<!i-palmente .:r•ara os cria.Jores do 
Rio-Grande, a q_uem zbrimos todOs o& ctll!lpO! elo Uru-
81""-"", fe.cilitw.do a cria~~ tnn~rte elo ga® cio tllll 
p:ui outro·terrltdnQ sem o menor c:ntmve1 Que Jnnis 
podllio cleseJs.r. os nobres deputados do Rla·Gl:IUlde para 
:uua proVIllCJ.a ~ 

TratalldO d~stc l'Oll~e, piltgwltOtt o nob~ dop-ctado 
-o <iUC ínria o Esu.clo onenw <lo seu gnda se Iluo lhe 
nbnuerno~ o graucie IUerc:l.da brc.zilcifo ~ -1\!ns o nobr~ 
d~putado n;;:o ~ bem a qucstiio. Niio te tmtn\·a de 
abrir nem fech..r o mcrc&do brazileiro nu g:l.<lo or)ctltiU. 
O :>OS!lO mel.'cndo e:n ~cmpre frnne<J. · 

A porgunta. é ~~;u~. Supponha·se que :>i4o exi~tin o 
trn::àdo: podiiio ~s ~rrc.~ote• brtuil~iro~ ctillinr-se dos 
cnmpoJ orien<aes n~r:t criar e engordar SllUS gado~~ Po. 
dii'io trnu•ror:ar se:-:1 P" •auo• cli1~itos o mes:no- g«<lo 
p...-u. ea xnra!le.~dlle .:o :Rio---Gt~ndc ! · 

PNcl!.nndÔ ::{,. "'-lli~ <1<> '""-•'1."-e ariomtt.l '()'l.tll. o nosso 
c;,nlllllllO, c1lj~ proc';lr:. ai.·H!a hoje ~ roptmot {o ofierta, 
c::..unl tt.erla o preço.:~ :ill:ne:J.ta'(l\o <lolmperio, jl< aetual· 
:mente tiio car~ ~ 

O trnt:ldo, pQ~r.to, evitcu todas estus c:U:unidades, 
concom:ndo pua que, lm:diciando o mercado do Rio
Grande. beneficia•se tm:.bem os meren.dos das ~utns 
prov'incias:> e ~T' !; so ::-~ is.:mçüo de <lirei.tl.ls na. e:xporta. .. 
~do :<&r~e orl!!.tu.lpo=·mar. 

P<lStaui a<> o.rt. 13 do ttz.to.do, <;_u~ t.rn~ do; ne.~ega
~ii<> na L~1e-Mir'.m e Jaga_ar'io0 ~ja diaposiçiio ror~ 

,repUtaM rel~ !l.Ob-<1: depnt.a<io COlDO Uina. CO!lCO'!SiiG <p.te 
õe,êm a-r fe>ta só oom grandes ecmpemQ.I'úes. 

Vê--se d:?. ·,ie:qn ~on.t~rencia que o Sr. Yíscondc de 
Urugue.y offerooeu -csre artigo t>OS ,eg'li:ltes termos: 

< Reconhecendo-se -a. n:tlltUa eonveniencia pn:.a -o 
eúnunercio, in2:c.stri:l. e ho:!.S -relações dos dous -paiz.es 
(eonsolidgds, s. po.z e a t!"<lnq_nillidade da repttblica), C. 
6erem ll.dmit'-..ldu emb=~s cmM~taes· a. f~Ct' ~ 
co=ereia âezrt.rc ~as cguns -dá-'Lag&L-Ztf'll'im c do 
J Ojl;lllU'lio,- ...,, Jcrmo& <lo prot.ocoll6 <lo 15 de Jl4io dt 
1~,- e depenae:cuo qualquer concesslío de li! dispensa-

"~is estudos e· e:umes,. o ·govemo -i:nperuú mand~i 
e>(:ullinat e estudar Pf"-tlcament~ o asstllllpto; par.~ ser 
consider~do e resolvido qn!l:!ào se tratar ~o. tratado 
colinit.ivo. --• _ 

Como ~• ~ .camilia., -desde_ 1&$2, _ podia ro.esnw di
zer-ee desde 1851, havia o _gove~:no imperial !clto .pro
:n~s~ . ~ta.· nE.;-egação;- o· qne m!tentn.-a"' ·Ci'a -o 11.'' 
P~•ilk~>•· - · • - .- -- . _ , 

O mlnistro-oricntll.l ofi'~l:. p_ctém a seguinte ~c~ 
Ç!io sobre o mesmo lll'tigo _: .- _ _ __ 
~ Fic!l. reconhecida em pnDcipio a mutu.a c:onvenien

da p= o _comme:clo, inàustris e be!lerobs rcla~es dos 
dous paizes, de ábrir-, pol' .COh~SiiD do . B=il, a navc
l!:aç.\ib da Ln(>ÔR-Mirim e· do_ J agu~iio i band~li. d~ 
P.cpnblica OrumtW. ao li1'Ugtlll-V. -

~ Po..mo; dependendo a ~p~" de.a~ pr~i?;o de 
&.<am<lS eç:,~ud.Os,..-aos<:~ua.<:s o S'>"=:1mpo· 
rtal prOdlà:er deode logÕ, será euo. conces.ii.o mat!:ria de 
neg<>cla'f'io !ilterior, qu:mdo se t\'a~ do. ~t3.d.o defull. 
ti'-;o. > . 

Entl!o o Sr. vi&CO:lde d2 Uruguay-'dis..e-q_ueacillfc• 
rençaentreo-a.rtigo q_nencaba\'!1-de ~proposto-e-o seu 
llie parecia de rediicção : · - · _ 

c '1.• Porque eu> &Jnbs.s as-<e<l~ $0'-re<:onh.eeeom 
geral, em principio, R <Xmveuienc\&- da n-e.vegaçio. 

< 2. • l:'orquc em =!>as fica a-mesma ·:naveg~ <le· 
>=dentAl de um& oonc:ee-aão.----- · 
• < s.· Po~a.:em-mbiiS' lia dependendo-de tlm"IWVO 
ajuste e· dllll cmidiç.õeS· que o f<irtnmem• _ 

c 4.• Pot'q_n~ em· S!llb!l!' n ·concéesão; 3j':!St8 -e = ·
<lições dependem de e=mes e eetndos. ~- • 

Assim, -&inDu. q-.w num- uplicita, esta.pl'O!!Ulsoe. é a 
mesma -que· u do governo imperial -em.l851~ 1852, de
peudent.~ -de um tr"'tado defuiitiva. · 

Onde poie, llilte5-àdte- trllta<lo-Cefi:liti-fo, a gtlU:Idiostl 
v:mta-gem oltl Republlca Orleiltal, ·<Jpando a ~ecrnçiio 
de scmelhnnre promessa depende de condições que ainàs 
se nilo diseutirilO, nec:t·mesmll ~~p~T- -_ 

Senhores, a ])Qliti~ d_e :UVIe'na~~ com~n«c•-') 
é Ultl ~ gtmdles pnnop10! · di. a~ - U10derna. 
O lllln e:e:c:iciq a.pmoai.t!l!a-{-odO! os-povos,- e a d.a-La
guii~Mirim e Je;gnuio-niio -"""mais utilida.da ·pam 
a Republica Oriental que para ·o B."azil. Peussro -con
trario -écahirem· erroa-quo tod~- :rqn.wiio. Por e<m
oe~tA:l1 desdi! que no tratado definitivo -~e eornbÍIW' 
as condiçllee a..~ desta prom6•m, tilo-util oseril 
eU. pnra 10óa ·como_ paro ·os- :J.O~os vi%illhos. Por ora 
wna. tnl promll!la p6Cie' lú!on~ a rept~b!íca, mas :np:~ 
traz beneficios pllttl os Orienta.es nem p-nljnizoa P.Sta·nós. 

Nilo pude<:Ompn~he:lder u ultimu censlll'U ô.o uobm 
ileputsdo ao tratado de 4 de Sctemlà"', &~fumando que 
clle dom octasillo no contrabando e ' ~Diciosa COJ>· 
currenola rut nnvegaçiio. Nem po~so adl!4ttir que 11 roD
cur~nein nn MvcgnçiiO ~ja pcrni.cioan; oxn!A ella se 
~st~ndeun ao llOSso com~to de cabo~cm e 11 nave. 
gnçiio do Anuuonas. Nem creio que o tra.tndo ll(!oroçô.l 
ô ~ontrab&ndo ; ao coctnrio, elle coa-ténl valias M{'O· 
eiçüe• qu~. fiolmento cumpridas, e ~ila o podem ext1n· 
;;ui>, o quÓ me paroc:e itnll"nhel,- &o tllenoe o ditlicultn· 
cáõ wuito. 

Antes de cçncluir, resta-me reipOlld~ ao principio 
'lo discun;o do uobre acptõtado. Refiro·me á :~ossa po
;.:~ica llo Rio da P~4!1a. co!ll o. Eanda·OrientoJ. -

Definindo esta po:itica, ec. havia o.ssegnro.do q11~ o 
Ilr.uil h.n~ia. antes proctirado alli e>:<!reer run protee· 
tordo, ·uio <!lJlfa'llor dos interesses legítimos dos Br.o.
:illeiros, mas dos interesoes do• sc.b<l.i!.tls ou ao go\'llr.la 
oriCilW;. Contn. esta üúluencil!. politica ftoi que abc%
tamente l!le pronunciei, sm;telltanao que em zegra 
gerttl a uo~sa politica devia contet·<luas p~s : çom· 
pleta. abstenção, ou_ morrões · a.eesos;. completa abs
:eny.'io quando os interesses · blazileiros esti;essem 
garantido~: mon:ões- Mesos qnaM.o semellumte ga
rantia -nos fos~e negada. lsto ·q_uer- d:i%er ·em cmtr.'lS 
1'"hvra.s : ab~ten%o oomt~leta Jla politi~ orien~l, 
onebN!Il ~ues on não a. <lll~, ~ ou n~<o 
êssu <:onlihuas di.ssensÕ!!$; tnaJ; tambein: toda a inter
"ent;iio eu.i!l:gica pa..'"" proteger os Uttel-esserbrailleiros 
q-ce >Ún<la le~=te forem lcrido5. Aband®<mi9" eo;.;e 
p<JVO -á. roa. sorte e J!lBtincto ; que:nO& importa que eUe 
~ ton1~nl Me:z:ico do Sul' O que 6 preei~ 'é q_u.elJCU· 
pelUOS O liOeJO <liclJ.ci:o, Os 1101506 !'O!Jh<!Oll, a t:OIIM 
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infln~cial e que ·_nm &i"IO ~orti.fi'}.U.!!mos .co:m .a sorte de 
um po·m ingrato a todos os oonefici<>S. (A poi<I<!<>.T.) 

O Sn •. BELLO ·--:-Mas. na ~<4® o q~. quer o 
;c.ohre, ~ntad.o ! . 

.o SD.. FJW'(co ·:n:·ALKEtll.&.:....,... A~~-está. na
. qtiiilli:> primeiro'dis=o. e .eu:a~túei: 

• < ~·politicaem~ aosE!t.ados .do Prah, prin
ctpalrilcnte ~ repub'lka oo-Ur.:~gna-y,,nílo foi bem. acm'
selh:lda;.entre ~Absten?o e o c~ l>eUihaviauxn meio 
tenno. A rêclemaçíio sempre a dêvi'\IDOS fuer, e nllilca 
r~tirar ~~ ~o~s. .. p~$lli[X)tenciarios, e.:..cl"ci:xnr a ..ngc.ntcs 
scc=cl.anos e. int=no• a guarda de tua portclltoS<ls in
tcr'C$SCS ! • . . 

Eis o que e<1 ilesej:wa que se lizesse ; JJunca Ji?acrei 
approvar que,- 'ferid.Oa ou -dcsconheci~os; os dire,fos do 
Brnzíl, como nltimrunen~e, ll.Cs .abstivcssemos, porque 
neste -caso não h& $botenção, ha esquecimento desses 
mfl';mM dirt.itos, e, mais que .tudo, prejuizo para' a digili· 
dadc do paiz, _que exi~ do ~o1·erno imperial ~u: obre 
alguma couss; e_ que nao perstst» nessa lOlls:tamrmdadc, 

. .que nas cin#tnnstat1ci'3S aettlae$·é :solemnemellte C<:ln-
demnada pelo nosso patrioti:>mo. • . 

Niio é c-ota"' rnesma.opiniio.do.nobre deputado! -N~o 
na. disse h a pcuco S E::t. qne dc.ejava que con,ervae
•emos no Pxata diplomatas habeis e de. tants confianca 
9.ne ~ netos fo~em app~v.sdos ~pre pe1o·gcn-erno 
tmpenal! Se deseJa estapolitica em cucumstanciall or~ 
dinarias, niio a deve deseJarlla.&Ctu:iliàade, em circum
stan.eias emaordiriarias, e qn!Uldo·a:nda não t~mos mo
~v~ psra urn. c~ b!!!i? E ~e o go,emo imjlcrial '1\s· 
stm não proceG.e-,:.eomo o a~ude ·o ~bré depntalio~ 
Como •=tenta. a politi~dc um gabinete qne no..csterior 
npr~scnta a nmis uota\-el p&eic;ncia em p~ença do3 
mmores mcnoscab~>s _ aos noisos mteresses e dignidade~ 

Seiiliores, pernntta:·Deos que en·· "ll!e · eugane ; mas 
creio que a republiea do Umguay a.inda niio esgotou o 
catalogo do sen l'll<lllosprcço peio Brazil ; creio que os 
facto~ nio ta.rdsrAõ, em .que, depoi& da adonnecermos 
.julg&lldo quo o inimigo natllt'IU do Br!Wl nos procu
ra~ro, lsmontemos o ·tempo perdido em Bn'O~ar-llinn 
politica incolor, e sem utilidade!" alguma ~tualmentc. 
f.. lista dos n~avo& citada Dll falia do tlarono, c qt1c 
tão cleso.gred~'cl ó parn o eoi"ftçüo de todoe os Brlllóilei. 
tos, aindn p[o ~stó. fochP.dn, ~ tllvet que brevemente o 
~a.biucto 11-etul\l tenha de roconeidcrnr """ poeiçi\o no 
l:rug~<By,- tomand<Ja.quclln n quo temOij di-roiw com tiio 
i~ata populllÇiio. (Apoi~do•. Multo b~m.) 

(O ortuior J comprlrrunlatk por variOJt Sr8. d<putaJo.r.} 
A diacusailo !ion o.dilliiR po4 boro.. 

· Dndn a ordom·ao din, lovantn-ec a tioesno úa trcs 
horas o meil\ dJl tiL!'do. 

Sa.ounTo,-Exp(!lim!o.-Pretrn>Zio de J. R. do Vallf.
Ordem do c!in, - Pe•>~llo a D. A. J, dO/E. • A!boquer· 
·ryat.· :Atk.~çllo.- Negocio• tlf\IQra.,, Obttronç~tt do 
Sr. Sílect MiMncfc,, Rejeiçao.-E:»tinrrllo do oinculo do 
lfJ9UIJ1"a. l'o(açao.- PagamonJQ .ü Ord•nado ao paàre 
G •. P. TillbflTII. ÂpprO!>açl!o.- Par;ammlo de ?Td,m,do 
t1 F • .S. BroWfl. Appro~aça<>.- p.,.,i!o " D. M. C. L. 
B~ncltira. Adopfllo. - Pt"-'lfo a P. J: Cardl)8o. A)lpro
ca,ao.-JtAi.:ts c;rpeciac~ do camm.erdo • .Adop~~a.-P,.i ... 
lril<yio a G. Bout~oh. Adop~ilo • .,... Or;anurno do• .,,_ 
gocio.s esfrangeiros~ Disror8oJ dos Sr&. Poranho.s c 
_mtni.s~':'o ·diJ6 ~f!!JOCÍ{)S e.s:ra.ngtiro.t. , 

. · A's 0:1re horas da ma,;his, -feita s c!Í.unada, A~hio
~ ."i'rescrlres os "Srs. co:'à.e de B!!.llpeudy, Pereira P~uto, 
Sauesi.§onl'!'i'l"e'l · ib Silva, ·Paula Fonsccs, M~ailo, 
Sil-m .Mk:mda,- Silvino Cavalcnnti; M:lrlillho Cam,t'<ls, 
Dtiarte Brandio, Cerqne.ira Leito; J~ Paulo, Teixeira 
Soares, "Calhelros, visOOilde de Cam~be,l)i&s Vleira, 
Manoel Fern1111des, Belfort, &!raiva;. ROcha ·Flsnco, 
llfo!l.wiro de ·Banas, Férreira:ds·Agniar, -So~ Leiio, 

Pinto do A!:.ttul»lJ91lo,,vm~a Ta•a:res,. b&r-.10 à.o Bcm
Jardim.;DOlliing~J.,.·snw:, "SErgio do M~o. Eenrioucs. 
Lamcgo, Cyrillo, Delphwo de Ab:neids., Teixeira,' J n
Idor; Ahcludo de. ·13rito, J>aesd3llrreto, · Canc·Ftgnd-

: -~,·Garcia ~:Almcidll, ·bari\a do~n~.· Hen
_nquas de:Almmda,. 'Panla Slllltos, l'&.'<l>to.de·A~do , 
To~oB~,Gom.es. de So=, F1!aJltO:d&<A!meida, 
Fra=seo C_atn_pos, ·-sexra Cunclro, .Jagnuiloe ;. ReF;0 
B=ose ·LulZ Cu1o~. . · •. . 

Compareceu•:hdcy<>iR os Srs. "Nebias, B=s Pitnen
. te!, Braildão, Brêtas, Augu~to .con-êa·, barão ele-Porto
. Alegfe, Paulino de Souza, Tanres de MeUo, C3Stello
Branco. Coelho de Ca.tro, Pir.to de-C=pos, A.-an jo 
Jorg~,-Coots Pinto, Aguiar Bil.rTDs e F'ern=des <h Cu
nha, ubrc-- se a. sessão ás onze horas "C·meiu a~ x:aanhr:a. 

Com]llll"ccem depois de aberta a •es•ão os Sl:s. Cssi
rniro · Jlfadurcira, bariW- de Mauá, la.'ldulpho,-Villc!\a 
Tavares, Augusto de Olh·cira, Saraiva, Pal'llnho3, Lima 
e Silva, Arn.~jo Lima,, Motm~ Çosta, Bello, Xnvi~ ci:t 
Rocha, Candido.Mendco,.Tobia>; Leito. CrtJZ.MBC.bado, 
Ton:.;·"Homem, Fa~to .. do Agui'-1" e F. Octav.i'l:'.a. 

Fsltão com · plirticipaçiio os 51:'5. · Paivs, Almeids. 
'Peroira, Paranngu:i, Athaydo e Pereirâ Fl'ltnoo. · 

E' .lida; e app!ovaoln a act:>. da a.ntécedente. 
~ O Sa. •1" Secl!.E'r,uno dá. conta do segninte 

E"l'EDIEJ<T&. 

Um officlo.d~ nlini5terio do imperio, comm'uclcando 
que. nesta data (2ií) ~c officin á cnmam dos Sn. aena
dorcamarc:wdo o d111 29 do corrente, ás 11 horas dama
nhiin_, e!ll o pa\lO -do sónndo, {lnta. oju=ento. de su~ 
Alteza. Imperial n Srn. D. Iznbol.-Jnteimda. 
Oti~o do 1· socrct.ario .do senado, participando que a 

mc~mo ~enado ndoptou, e vai dirigir t. sancç>IQ imperil\l, 
n resolo<)ão que autorisn. o ~\·crno a -reint.egrnr na praç" 
r!c nspirante a gunrdn-=!ut o~ nl=o• do terccirn 
anno da escola de marinha lai;z Barbalho l'donit Fiaza 
o outros ; outlo~im participando qne por ofiicio do 
ministerio . da j astiçn con•tou no ..,ado que S. M. o 
Imperador houve por bem •nnccionar a resoluçlto que 
nutori~~ o g<>vcrno a conceder 1irn nnno clelic""ç" Mm 
t~do• o•· BOil!' veudmonto& ao jt•iz de direito Pedro An-
tonio d~ Costa ·Morcira.-lntcirnda. · 

Outro do mMmo Pcorctnrlo, pnrticip~~ndo quo o 
m~.mo t~ndo ntlopton, c vai dirigir á. nncçiio impe
rial, a JlrOpo•ie.:>o que llutoris!l. o !lovcrnG a m~nd R• 
passar cnrta de .nnturnlisac;i'o de c~d:ul~o brnzlleiro ~ 
Antonio VieirA Macioi c outros.-lnteiro.dn. 

Outro cio m~stuo ~ocrctnrio, participando que por 
afficio& do miniHcrio do lmpcria coll&tOil no -mcam~ 
scnnilo quo S. III. o Imp<!mclor hon,·e por bem !ancclo
nar aa rosoluçiícs quo S_PPtovilo na penll~& concedidp.• Q 

D. Htlllriqnetll Eamona. Nabuco e Carnoi10' a D. Ca
rolinn. Cocilia Campos de Olivclra..t repartidamCilte co!l'l 
sua filha D. Adcllil Carolinn ao uliveirn.- Inteirada. 

.Um roqncritncnto de D. Mathild~ Ell'ili& de Va6~a
cclloa Pinto Leal, pedindo o mruo soldo rclnuvo '_l'n
tcntc ® >cu fallccido marido o brigadeiro J\[:moel Pci • 
xoto de Azevedo.-A' e<:~mmiss:io de marinha ~ guor~a. 

\ 
Pl\n"E:>;ÇÀO DE 1• 1\. DO VALLE. 

J:.b se; e é :>pprova.do !2m debate o ~te: parecer : 
< A commissUo de· pensões e ordenados, a quem fo; 

presente o requerimento de .foaquim Roàrigues ·ao 
V alie, pedindo 'l uc se ~~ ~ande psg:tt todos OS' ~eu> 
ordenados de!;de ·a extincçao · do =tU de marinha 
® Porto-Alegro, Je que era pagador e nlm~::carife, a 
igualmente se melhore suo.. "P""l'!ntad~ria;p~ qn,,. 
•• peça ao governo a oop1a do pare<-er ~"' sccça? <!o 
dinscllío do estado dado .obre tál pretenÇ>~o,-e !LSSIID c 
:requer. . 

c Paço ·aa CIII:l!lt"l dos deputados, em 2S do Jnlh" 
de 1860.-Antonio Josó Maclla<W.-8ill>í71Q CGns!oonto il< 
AlbuqU<T~là. > · 
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P:ll.IMEm~ PARTE lJA ORDE.'\f DQ D!A.. 

6 Sa. Cunu!lo Jd.u>CRJ:11A. (para n<!goclo urgeate): 
-Peço a V. 'E%. lleenç.a, Sr. pm~, pa;-o. %eqt~ercr 
uige:eia., ..Jim .I. se trotar, tanto na primeira. como na 
i>egomda pa:te da. oo:dem do .W.. só do m-çamento. 

Li hont.em o projecto da rec.eit& spestnt&do pela 
commi.s,iio, e uc:ei as gra.ndes co:nplic:t~ que oDe· 
rece este 8llllO a lei do orç:unento, a grando importan· 
cia della, e a nece.;sidade de rer nesta ses~ dcfiniti
"V:Ilnente :ldopt.ad&. O projeeto é a.m codigo Srumceiro, 
civil e admiJlistnti,o, crea empregos, e tem tm>t.as 
outrss coaB3s, que .púa examina-las precilc- se de wua 
discuosio ampla, tanto aqui como no senadG. 

J :i. vimos quanto aproveitou no set~ndo " urgencia q ue 
se requereu parn o projecto que re~ a emiss:!o dos 
b:meos. E' objecto da m::Uor urgencia equilibra.r a 
noss.'\ receita com a nossa d~peza, ou elev:mdo a pri· 
méir:>. ou rcdw:indo a segunda. , 

Neces•itwllos, pr.rtliDto,•ie uma discussiiolar_ga e t".:Ü- _ 
ma ; e p:1r2. isso é mister todo o tempo, :>.fim de que ' 
esto a:nno tenh:lUlOs um orçamento reitular em que ~e 
di!m prilvidellcias a respeito do dtfici! dé oit~ a dez mil 
contos. 

R.queiro, ~rtanto, a V. Ex., que consulte a. essa se 
julga urge::.te "' dillCU&sâo do orÇ&lil"llto, de maneira 
que ~~&da mal: discutamos sem conclõ<l-la. · 

OS•. PAEsBAl!.aETO(pela ordeon) ,"-Sr. presida>te, 
é11 desejava que V. E:s:. me di&so.se seu. uréíCDci& do 
nobre depntedo exclue todos. os as~umptos de íDterossc 
publico, ou se tem por Gm pedir que a cnmar"', emqu:t:~to 
se tra.tar da diwus>ão do <~rçame:nto, nüo se occupe em 
questões de lllteres5e particular. Se fôr neste sentíco, 
nii.O du-:ido. votar pela urgencia; dê outTa sorte, não~ 

O s ... l'll&iiJ>l<"n: -O Sr. deputado Madureira 
propõe q,ne se dê preferencia i discussão do orç:uneuto 
cm·!Ullbas ns patte3 da ordem do dia. 

U>r Sa. De~r.r.u>o : -Hoje, on p3~ sempre! 

O Sk. PnsmltYI'E: - A urgcnci& é para. qne se prefira 
sempre o orçamento a qualquer ontm :m.nteria. Mas 
~tea .I. snhmette~ i. vot:>.çiio o reqcerimentoL davo fazer 
uma obser;açiio. Pue:e-me que hoje não póde ter lugar 
a urge:ncia, ~t:c o Sr. ministro dos negocies estran·· 
gei:ros foi r.onviaado para uma hota da tarde. De am:J.
nhr. por diante sim, potque o Sr. mini~tro fi~ari pre
venido.. Sou obrigado a pôr á. votaçiio o :requerimento 
<lo Sr. de?utado noo termos em que o fez, mas entendo 
que me cumpre otrereeer estas !)Ond=~es. 

O Sa. S1~YilfD C..I.'I'.U.CA..'<T1 (pel~ ord<m1): :_ Sr. pre
~ider.te, parece-me que o requerimento do nobre 'depn· 
tado t! incompleto. Nüo é possivcl que •e J.>ODh.s em ws
cussiio o orçamento só>nente ; ha matcrias rouito im
portctea qne int~siio ~ administração publleL Por
tanto,® <iddiciaco ao requerimento do nobre depnt11<io 
o ~~eguinto : que, a. pusu es!>e tequeri:neDto, seja Ecm 
prejuizt) de :tlgn!n::.s lll3.tcrl~ im!)()r:~!.'!S de immea.::t-
to mteresse publíeo. • · 

O Sa.. C~rxtao MAnca.Enu.:-l&toqueroeu;qn(!IO 
<a responsabilidade do governo: aceito a emenda. 

O S.. B ...... ;.. Pr:ll!!<TI.L {pele ordCID) c -.Sr. ;nesi
clc.ta, COClO tenho de dar o meu vot\l sobre a urgencla 
requerida pelo nobre deputado pela. Bahia, é preciso qt:e 
nos cntendmlos . · 

O nobre deputa.Co requereu qne fossem preteridas 
tod.a.s as ma.terias, dllllilo- ee prelcrencis e.o orçamento. 
V. Ex. acaba deponderarquehojc·:cii.Op6cle ierla:;ar 
esse requerimento, e qne sendo votado, só poderá. t er 
e.!Jeito am:mhiia. 

O S11. PRurt>E:<rE: - Fiz essa. bser>~o. 
O g,.. BAliR OS P1111E:<ttL: - B&ll , ne~tc sentida apoio 

o reqnerimcuto d~ nobl:e cle:putndo. 
O Sa. Pus'!'DENTE ·, -Tenho de submett.sr á votA

ção o requerimento nos termos em que foi concebido : 
se lllio ~·proporei ent.ão a. urgencia pua. ter luga:r 
de amànhãa em <Üante. 

A urgencla '!! :;.1t:itatl:l. 

J>e~SÀO A I) • .L J. DE lllo E AUil!QO:BQDE, 

Entra em 1· discus•iio o p1:0jeeto que approV$ o de -
ereto pelo qual foi declarado que 11 pell!lío a.nnnal de 
1:200S concedida. &D. ÁllllA•ToaquiDa de Mello eAl
buquerqae, viuva do coronel Fran-"'Ísee 'Victor de Mello 
e Albuquerque, replll'tidatN~~~ta eom aiiU !ilha• D. lr
n:ina Gevenedua de Mello o Albuquerque e D. Gui
lhermiua de Mello e Albnqnerqne, foi Jetn prejuizo do 
meio soldo. 

O s ... Ba.Lomõ.o pede, e a C&lllt.n COII<;e~~tr, que este 
projecto tenha uma ro di!CIIUii.O, llt1 qull} CDln im.me · 
diattUnente. 

Vem á ClCSl., é lida enpoiadn, :1 &cguinte emenda: 
c: A~te-se ao art. l•b oeguinte: -D~-endo 

as agr~illdM perceber a pen$ito ds. iio.ta do deeteto que 
:1 conceden.- F. C. Bracdlto, • 

Posto a votos o projecto, é 1Lpprovodo, hem como :1. 
emcn.da; e ~endo adaptado, é remettido á commissiio 

. de~o>. 
l'l&COCIOS ZLEITOII~EJ. 

Entro em discussilo o parecer ch commissüo de oon
stituil"'o e poderes relativo ú. cleiçi!o da. íregue
zia de NoS!& '\;t:nhora da Gruça da cidade da Pama
h;yba, pertencente :10 1· dl~\.ricto eleitoral da província 
do Piauhy. · 

O SL Sn.Y_.. no: MriUKI>A ftU algulil&s ob~
Vem A mesa, é lidn o apoia.du, a !llguinte emenda 

substitutiva: . 
• Substitua-se pelo seguinte IL conclulio elo :referido 

puecer: 
c Qne seja approvada. a ele!ciio de elcitot"eo a Cl.ue se 

procedeu no 1• 'de De.:embro· de 11157, na !Yegueua de 
Noss.u. Senhora da Gra~ dto e i dada ci11. Parnahy'oo da 
provincia de l'iauhy.- A. F. de Stúk•.-1. d4 Silvo ,de 
Miranda~,· · 

Posto a votos a pnrecer, é rejoitlldo, acnd.o o.pprovacia 
9. emenda snbtitativn. 

EXTfl'CC.ÂO 'DO Trl'ICVLO nr; UGDÁlU.. 

Entra em 2' dú!ctWão, e lliío approvad~ aem debate, 
os divenos artigns. do projoeto <tue l!l<tinguo o vinculo 
de J aguára, na p:<.>viJleia <la lllilu·Gone~, e o mesmo 
:proj ccto passa í. 3' diseuuao. 

Entra em 1' dlicuss:Lo o rrojccto que auto~a o go
verno para. :mandar s:~.tisfucr an pndre Gnill:e=e PaUlo 
Till'l:nry o o>"dE:nado i r:>:<•• da ·IOOS por,Anno, co:xes
f,ondente o.o tempo em que ostove priviLdo da cadeira da 
.ilngua i:cf;~eza no S6n:innrio do S. Jolll nesta c:Urte, ~ 
Virtude do a.viso de 29 de Julbo de 1831 at!l 27 de Fe
,-ereiro de 1848, em que foi ptOviclo 1IA de prG!cuQr pu.
bllco da mesma li:cgua t~esta côrte. 

O Sa. TtiXE.IU Jmooa pede, e a eamua CXJilSCJite, 
que este projecto tenha USD~< s() ~nasifo; na qn:U 
entrando, é approvado e ·remettido á commilsúo de 
~d~o. · 

Entra em l' <liseussw o proiécto. -ijue autotis& o go
"Verno a mandar pagar a. Frederico -Sauer Brown o or
denado ~dente á rongrus. que aetuaimenta per
cebe cada p!LtOCho do Imperio, e os vencimentos· que, 
ll'l proporçlío do ~to que km tido r.nteema C1>11· 
grua, deixou de pm:ebar até hoje. 

O Sll. GoJlES n Scroz.o. pede, e 11.-CO!ls8llte; que 
este projecto tenha ema.~ clilcuMiD; e DE:l:a. entrSI!do, 
é approvado e remettido i commissifo de ~o. 
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Elltn am )• <llienMio o projectoqueapl'ro•·a s pensiio 
-::llllnal. d4 480S eoJICOdlda a D. Maria CILrlob Leitão 
lSandeln, tuhe do !11Bredull de campo M11noel Antonio 
Leiblo BandoirL · 

O So.. Gu.cs• DE At•&uu. ped~, e a ca.mora llppro•a. 
.que osto pro)oct<> teah:l um .. s~ dÍicllMilo, no. qWll 
entra Ítntllediatllmentc. 
· Yem á mesa, ó lida. e 3poiada a seguinte emendo.: 

• Ao art. l" acereacente-se ' - Sem pr~juizo do 
meio l!Oldo u 9-ne possa ter direito, e recebendo a agra
ciada a pensu.o de._ data do decreto que lh'11 con!etio.
·.Lamego Colta.-A.l'trtira Pinto.-Oarcia d• .Aimtida. • 

Posto " ,-o~ o projecto, é appro,·ado, bem como ·a 
emenda; e, !cndo auopt:ldo, é rcmettido á comm~sito 
-Ue red:~cção. . 

PENSlO A P. J. C...\.ll'D();O. 

Entra. em P discnssiio o projecto que approv:t a pen
. silo nnnuv.l de 400$ conoedida a Pedro Jo~é <.!!~%doso . 

O Sn. Ba.\:<DÃo p~ue, c o. ca.mara consente, que este 
projcrto tcnh~ IIm" a<> di,cussãD, na qual entr!1ndo, é. 
approv~do ·c romotti<l~> ll. coromiS>~o de tedacção. 

Entra om a· dill.'nNilo, <.\ adopado, e vni á ro:nnüssiio 
·de redncçAn, o projoc:to juc eiÚllldc a disposição do 
art. 3" d~ !oi n. ?tl!l do lG o Setembro de 18.'>4 i ca!'iul 
do Par' o á clcl~~o!e d9 Rio-Gr..OOe do gul, e cres. ll:J.S 

· pl'llvín~laa do S. PKulo c ll!inas-Ger~• jui•es especines 
dos, foi toa dl\ fn1endo.. 

PftlVILEGIO .\ G, eoi!UEC •• 

Enrra tllmbcm om 3' discnss~v, ignalment() é adop
tado, e vai 6. commi••iiD de redneçiio, o projffio qne 
~ppro\·~ . o privilegio concedido !l Ga.ilherm& Bouli<ch 

. pua fllbticar porce!Lonas de grcda cer amica e louç:r. 
finn. 

SEGU~OA PARTE DA ORDE:\I DO DL.\.. 

ORÇA:.E~TO DOS N~GOC10S t:5TI\ASG~11\0 S. 

Continúa a diseuasüo do orçamento na parte relatha 
·~ d~pE.i:n.do mini!Ur:iodo~ nezoci:os C! tranzeiros 7 COlTI :IS 
emcnda>J apoi11d1a d11 commisoão. · 

Acha-se presente o Sr. ministro re•p•>dh·o. 

O Sr. Par.:1nhns: - Sr. p residente, :;. c:uusrajá 
- · conhece o meu humilde juizo •obre o estado de nossas 

relações com :r.s repnblic!lS do Prat!l. Uani!estei-o 
q uando <liacntiamos o proj•cto de reopoata i ia.IJA do 
throuo; c, po:lto q_uc o fiz:cs!& com re..~n·:t, creio ter 
dito eufficicntemento para 5Cr bem comprehec.dido pelo 
illustrndo :tu.dit.otio ~ quom me diribi· 

Rawn<lo cnmprido eote do~er, a qu~ me julgl1~i ohri
. gado como um dos oombros desta casa que t êm razão 
do cr.n.htcer ~tlguma ccasn de nossos negocias cxt~rnos , 
era minha intençiío gu!U'dar silencio durante o presente 
debate ; nilo tD.IJto pelo rt!ceio de que !Dlnhns nb•orvaÇÕ(!S 

· iosoem mal ~ntcnd>dRS, o. parecessem nascidas de •euti
meutos di,etsos dos que nntt'ia e nutro psra eom o g.a
binctc, cujA o.eçlio, princip:llmcntc no que to<:a i poHtica. 
el'terno., po: roodo nenhum dosejo embarAçar, TOas pelo 
temor. de que e:n m~u.s juizos e e[ll minhas pula-nas n.ão 
guardasse "' prudencia que e:tige a situ:>çiio me\indrosn 

. ~ em que noa aehamos,J.rudencia que !6 póde ser bem 
oomP<'Chendida e I)Dud a por quem se acha no. posi-
ção i1o IIObre IDÍIUitro dos uegoc:io~ estrangeiro~. . 

Tinha ainda ~sra o silencio = raziio particular. 
Ha muito <!$ton perouo.dido d~ qae nosoa• à.iscu•sGes 

. nadaznentares ooliN na que.tüe& ~tomaa alg11mo.s , ••• .,. 
no& tó!m &ido ~>:ojttdicia.e&, n~o ..;, pel-» resentimentos 
que exciUrio, flCilo• ,\uizo• etTOneo•" qt:e <ier:\o l ugsr, 

1'0)10 11 

mas trmbecl porqu.o lirmáriio eutre nossos vizinhos a 
cnmÇ& de que o go>- impen..J. ae mostra tibio e 
fral::o em suo. lll&rCha exterior sempro que tem J'Or 
diante oonti'll si lllD& opposiçiio vehemeute. · 

·E" por esta crença que, como teríio visto al=.no
b~s dcr-uta.d~ que lê111_; as gazetas d~ R:o elA l'ro.a, 
a unprens& ohquelles pa.t%es é temernn& em j'Olgnt de 
DOSS!l politiea, e prodiga. em invccti.-as e illSultos coutto. 
no~os home!lB _de Est&do 10 noosos agez.tes.diplom~~icos. 

S aa pretençt10 tem ehegaJ.a ao ponto do se 'jnl~~~: 
compet~:ra. nos trll.fa.r a norma. . de nosso procedi
mento ! · recentemenw villlos que algans jO'tilllfu
tas d~ Bucnos-Ayres aoonselh:i.riío ao governo imperial 
a ma:s completa abstençilo sobre tudo quanto n.lli se 
P""'&sse ; lllas nbstençiio completa sómente até ·qne 
elles dt!Mem o signal de i.nten'ir, e nos diss'essem·em que 
sentido devia oer a nOSEa intervecçio. F or:io ainda 
além • .A.consclhirüo ao governo imperial que extinguisse 
tod!LS as $11llS legações, e qne as substito.isse por sim-
ples collSulados. · · 

Julgã.rao-se, portJ>.nto, juíze. imp~~rcU.es, e comJÍeten
tes paro. nos dJtt <:Ou•elho•, e os der;io com todo. 3. pie
dru{c. 0~ >ens · con•eJho• <lewm ser COIISiderados tanto 
mais generoso• qunato foriio 1ill"ralisndo> exclusiva
mente ao· Brazil, visto que niio dissorilo aos Estados
Unidos e is potcncias da Euxops que tambcm tetiras
sem as legaçües que 'llli mantêm. de longa data, e 
deixassem ao Cuidado dos governos amigos snpprir a 
falta dcss!IS legaçiiM. . 

~iio derejo concorrer para que.ead~ yez mais se firme 
es~tL crença; desejo ~..m que notsos "rizinhos se conven
çio de qao oiio h o. verá. clissellSÕes pe-~es nem políticas 
entre os Bro.zileiro• oewpre que o go•erno imperial re
dawa't o conou<oo de todos (muito: apoiados) par:> 
s:llvar os legitim~• " grandes interesses do lmperio, 
e sobretudo jlara sustent3.1: nosso decoro, o1l vingsrnos!a 
di~idade •. (Apoiado• ger~ e r_<p<ti~oi.) 

•Preto!ldii guardar o silenc:J.o, disse on, nesta oecn
sião; fui, porl!m, tirado deste proposíto polo tnen nobre 
11DlÍgo, depnt.tdo pela prorincin de S. Pe.iro do Rio
Grande do Sul, qae hontcm fallon, e por cu tro honrado 
:metnbro, 'lue muito. prézo, <leputndo pelA provincia do 
Par:í • 

O primeiro ceaeurou o tratAdo de commercio ~ na
" eg"Çiio que celebtàmos cow a Rcpubllca Oriental de 
lirugnay em 4 do &!tambro de 1~7, e ccn!nrou-o em 
tcnnos absolnto:; e ~ehemontes. O segundo noton que 
eu niio fosse um doo primeiros n correr em defesa. desse 
neto do gorerno imperial. 
. EntenC!i q_ne dwi~ corresponder 110 reclamo com qne 
me honrou o nobre deputado pelo P~rá, e que as cen
•c.rWI feita~ ao·t:rat<ulo de <l de Setem'br~ de l85i me
recHío =!&de Ulll3. . contestaçiio (apoiados), j:i. pel:> in
fluencia ch palavr3. de que&l as pronunciou, já pelo al
cance dessas censurllS, que tendem a condamn~r o ttue 
está feito é a embo.raçru: seriament e qualquer nocôl'llo 
!utnM qne 1'0$-~ parecer mais COD.\eni4<lte. (Apoiadot.) 

EmpenhOJJdo -me nest<! dcbo.to, :LOOÍtlllldo a defesa do 
tr:>tndo de .4 de Set..mbro de 1857, eu o faço porqUe 
estou conrcncido· da utiliàade dê_..., tntn.Jo, porq"e o 
tenho <'Ôlllo nm acto de boa politica. (apoi<ldaz); faço-o 
ainda ~rque é pnra tnim sempre agndltvel dtfeodcr 
qualquer acto dt1. politie!\ e:s:toma do go .. erno imperial, 
que estoj a de accôl'tio com lllinhas humildes convlcÇ{:es, 
e muito IXlllÍS quando esse acto emana do um g•binete 
como o de 4. de Maio, de quem recebi pro~"' de dis
tineção e eoo6.~nçn que já.m~is esquecerei .... 

0 ~u. fiUNCO DI': Ar.:ttiH: -blni~o bem ~ 

O Sa . P Uo.Axaos : - Move-me tnmbem G ter sido 
negociador desses ajustes um dos nouos mais illmtres 
estadi!tas, a quem de ha muito tributo sincera ami
zade, c o maior respeito por snss l:ues, seu nobre co.
tacter e seas re!evante3 seniços. '(Apoc'ado•.) · 

· O Sa. Bu:io o:& lti.v.l.: - E: muito digna do todos 
os louvvtet. · 

O Sa. P ..... Al<BO<: -- Nio acci~, .porém,' a dofe•a 
de5te tr.o.udo l'orque fo•se au~or oa. p_arte nelle... O 
h=udo deputado ·pelo Porá. me pcl'llllttuá que eu de
~line a n~pons!>hi!ia.ade que elle pareceu ltmÇ~tr sobre 
o g&bir.etc llll:.Crior ~o de 4 de Y4io. · · 

34 
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O nobre deputa<l.o citiln as llct:>.• oom : que rc•l'OJidi 
_:>s •. a~o.s í e.itas pel~ digno repr~~tante da Repu
b lica Onenlru nesta «>rte p=a a rC'\In~o do tratado de 
C<ltDlne!'cio de 12 de Outubro de l SSl. lll t\S S- E:x.. 
niiO fo! completo na segunda de suas citii.Ç(ies ; por issó 
paç:o !toeu~ á cawara para ler a segundA d:u notas a 
que st refmo o nobre depu tado, nota que mostra o es
tado em que ficou a questiio de qoe ora DOS occupam06 
qu&nio_ se dissol\"eu o gabinete de 6 de Setembro. 

A mmh~ ulti:na r_:•posta :i. legação onc!'t ru foi que 
O goçerno _lmperutl Ilao !6 se _pres ta.,·a á rcvu üo do tra.· 
t ado de _<oll!mcrcio de 12 de Outubro de l 8õl , romo j:\ 
lhe h~n-:, sido dcchrado, mas tamben> aceita,-a, pat'<' :: 
negoc•aç .. o om qno tinh:>mos de wtrar, as ba•es pro
p os t :LG pelo. gevcrno d~ repulJ!icn. 

O SR. Fu:<co oE .áLliP. IDA : -E' ist o l!lesmo o que 
en disse. 

O En~ PAu~Ro~: - S ão ãccitou . por~m, o ~O\'erno 
imperial d cfu:! iti\·amcorc, nem toda•, nem cada uma 
il essa~ b~es . Ad~ittio-a• como pon to de par tida p•rn s 
ncgoc;a~o (apo•ado•), como comprehe»dendo todos os 
P?llt03 sobre que ae,·iot "úrsflr ~negociação, ~egundo as 
VJSt~s de ~m e Je ou~ro go\"crno. 

Ets-aqm t ~}."tualmentc o que eu dis~~ em nota. de 2 7 
de A hril de 1857 : -

< ~ aba i:<o :>ssignado, etc. , IC\"C n -lioc.ra de CO!ll
:nuulC4l:' ao Sr~ D. AJJdrés Lamn.s. envinJo cxtraordi
rLarl~ e mini.cro pleni potcnciario da l:ep ublic"- O:icntnl 
do t ruguar , por nota de 24 <~c F e·:orciro ultimo, que 
o governo imperial :u:c~ia :i pTopos:.~ de re ,·isiitl ~o 
t ratado de coromcrcio e na'l"cgaç:lo <lc 12 de Outubro 
de 1!151. · · 

c Haje cn1><' ~o· ah:ü::::o :1Hig:D n.à.o n s=t.ti~ ta(- :.:o de 
::uw~cb.r_ :t.o Sr. L9.nHu, <::umprinGo n promci;~ que 
lhe fiz~r:l lU 5nprncltncln not:1, que o {;0\\.010 ituliCria.l 
t~m rcsolndo ncei t2r, p:u-a "negocta<;lio uo :1o~o o.cc,-•r 
t.!o que d~c-jUo :~unbos os ;;o\·,~rno~, as ba~c~ offcrecidu~ 
p~r parte du ~cpublica. 

• O pl<nlipoumcinrio de :: •. !1!. o lr.1pe"s.clor ser:!. 
bm·e:~>ente nomeado, e ellc m anifestará. ~o 'Sr. um:-.s 
todl) o j)(!Il!S.XDento cio go\\~rno hnrcrbl subre: cnda u:c 
do! pontos que com prelieude'n ns ~cfe<idns ~"""'· > 

9 reprettent91lte cln r~pc.blic!l , dunl.u!c tl.l:~godQ.~.:io , 
c;nl~ clguu:n vez dar essas bo.!es co:.r.:o rtlcnamente 
s.ee1tns ; mn~ o no.s$0 i11ustra~o n(l' -.,tx iador CXintestou
~be,ossa nllegnç:~~, e eu.., cnvaU1cbuneu~e ccd~n ás pri
= u s palavr:~s que lbe fo:ào oppost <!S. P o.>st> n ler a 
":SI>ilita. que ne5te !-C!l!lc.lo lhe d1riõio o Sr. ,·iEcOI!..:le elo 
l. rl!guay : _ 

< -~ simFlc• aceit~ç"o em geral de 'bo.scs para u= 
n~goe1:1ç:Jo nüo importa~ salçn <lecln.raçZto em C'.ontrarjo, 
a appro\~açr. o de tõdl\$ ns su:ts p:u·tc! , nem a re.nuucb. 
ao direi ~~ d e propür e e·xigir mouii:icações. E por i.so, 
s ceifn. tltlla b!lfc, r<J<!c por elln =•m a vir a im strar - s<! 
a negoci~ç:io. 

" O f>o,·erno irl!"'l"illl d~cbrou em gerol aceitar "" 
b scs proposta> pela republica, m~s >:..lo d<!u. e•peciol
me.."lte o seu esscntimcnto a cadn. utva d~~ .ro.as potrtes 
e á sn:t rcdncçlte. ~~i~ O! dou.-; plcnipotcnclarios seriüo, 
quando mui to, mero~ redactore!i ou. CQOrdenaclore$. ,. 

. Como •• Yê, elO) mo:l~ por qr.~ ficou ~ ~uestüo, o gn· 
b mete <!e 4 do l!Iato podia adoptar o ::ccvro.:o qúe l he p:l
reccsse mais convem ente: c ~sim como d3S bases pro
postas pelo go,·erno crimtu.l, .., accit'ls (l<!lo gabine te de 
qne Gz pane, nasceu o ,trrrt:\do de 4 de Setembro <h 
l 8<i"7, pudera t er resultado t:m a ccvr<lo cliv~I'!;O . (AI'oia·· 
ào.t. ) A respon<abilidn~e pois d~s•e acto n ilo c~be oo 
m inisteric qt:e retirou·•~ em 4 de :O.iaio. Fazendo esta 
declaro~ilo, jó. o dis.e, e repito, •1ue não <lcd l!lo a defesa 
~e;se tratadn, qu e o <lefwdo como um acto dei boa po· 
llt1ca. (Apoiado •• ) 
~nl1ores, para apredar o tr:úado de 4 de Setembro 

de 1857 é preciso encar a.·lo pelas tres faces .ilstmct3S 
e importantes que eU! a.preseuta : :1. dos interesse~ e:s· 
peciaes da pro,incia de S. Pedro d o Rio-G=de <lo Sul. 
a dos inter<!S<es geraes 'do l mperio, C·a do! m tere.,es Qa 
r.E!l,>u'Llic& Orientnl d!) Cruguay , com quem tr:lt~o~. 

~oh o ponto de .-ist~>. de.ta• tres ordens de ill:eTe~ses 
e no intuito de ce<ncitia.-los é que de\·emos jol,!.!m•uffie-
aeto do g"O\~rno i'!nperlnl.. -

O So. Fll.Asco l>E .-\Llltn > . .:-Apoiado. 

I 
I 

I 
"l 
I 
! 

() :>a. P ARA!'iso•: -O n obre depntado ~ p~ovinci.a 
d e S. P edro do Rio-Gnmde do Sul, cousmta que eu o 
.diga, encazou o trat!\do oóm4011te por uma da.s s=~ 
;f,llce$, ~lo _que diz :respeito >l.OS iotereoses especiaes d a 
sua provmem. 

O SK. J Aco"TBO Dl! ll!t:~nos\:A :'-Ni'.o, •enhor. 
O S.. Pn .A,.uos:- Niio foi e;ta a intenção do nobre 

d eputado, estou certo ;. ma.~ ê o que resulta dos •eu• 
discur•os prommciadoo nesta cns~. 

Nuo sv é prcci•o, p:.ra julgnr com dgor e justiça, 
e:1c:u:ar o_ tratado pelits r.re, f~= que apontei, se llii <> 
a1nda "ttendcr-se :ls cir.~umstauci:ts eiU que teve lagar 
a negoclaçüo. · 

Os S 11s. FR.\Sco DE .-\.t.XEII>-1 E B'AaÃo DE M:.<llÁ: -
Apoiado. 

O Sa. PAlUsuos :- Xão qncro referir-me nesta occ:t
si[o :1. difficuld~dcs cxtem~~ t>::.ra cuja •olu<;üo cerc . 
cessemos de estar em perfeitO. ~intelli~cia co:m o go~ 
vt:rno oricn ~; quero refer!r-me súincutc s.. citc"um
$t:":.Dcia s intimamente li~da:l ~\O assumpto de ·qu~ ~r:r.
t amos ; (! COmeç!lrC'Í !\ opr~ci~ção an tràt!!JO por (:XpCr 
á. C4!ll:n:o. quo.~:ii er~o es!;ttS circu.m.r;tíUlci a.s a. c c.c: me 
refiro. ... 

O t ratado ue comm ércio e :nnxegaçüo de 12 ct Ou.
tubro de 1851, a respeito(do ponto= qlle:;túo, >6 con
tiuha. :u !~~intes disposir;ões : 

< Art. 4 . • P<>.~a amplinr c b cilit nr o comruer cio cuc 
pela fronteira da pro,·ioch d o Rio-Grande d~ S. l-caro 
~c faz <!Om o E st:Jdo- Orient.•l elo t"rugu<~y, cõnveio-re 
em ~uc :;eria m•.ntid :>. por e..paço do dez annos a iscoçi<O 
d~ direitos· ~c con~umo, ele que !l.Ctun.hncntc goz~ o 
x::t.rque e :uOJs ~roductos do g ndo, importado:; na. pro ... 
vinda do Rio- Gr!W<l:- pda referida. fronteira , cou\ in · 
do -,;e em que \.V!ltinuern a ser cquipar:tdos n: igunes 
produc~s U:1 dita pto .. · i!~d!l ; e como com~nsa~r:o cun
veio- se igoo.hne:lte na tot:tl ·abolic;Iio elo direito que o 
Estado- Orientlll act uuL-nc:r.te cobra. p~la e;.., ortnç.ãõ ao 
S::tc1o em pé para 3. mencionada. f .. l'o\iincia doRio-Gr~le, 
convizldo-se em q 11c C:Ha. c3:oort:tç!io se façn. d'ora c:n 
di3Xl~C .li\·r~::nell!& ~ e iteuta. i>elcs mesmo~- dez. ::a.n!ios 
Ucsse e de q~Rlquei.· ontro <lil'cito~ , 

O S1<. J _"J'TIIO DE .:\Ir::<no~r, •:-:- O nobre deputado 
!'elo Pnrá punha a:nbos os Í:l\"Ort's em nossa cont :l. 

O Sn. PAn,\.:1\uo·~ : -O qu~ c'J:1t.éw es te ::n-:!go? ">..-t 
isonç~o ile ta<1o e auolat1e" dirci~o, per c;pnço 2e de:< 
nnaos , pa.ra :1. pn~!!lgeill do gado c1n pé. do territorio 
oriental p•.r"- a pronncin de S. Pedro do Rio-Gr:lll.!c do 
Sul , ~a 1::-cnr;i'ío elos direito~ ê.e r..-onsuioo, pclo mesmo 
prt!!!:o de dez :mno$, ~Ul fa\"or do x :u-quc c m<~is p r<:'dUc· 
t os do g ttdo .orieut:ll. que fos&Clll importados no ! mporio 
r•h front eira. 

Os cri:ulo:es brazi~ciros podii!o trazer seus g~do!- par~ 
~ campanha do E stado-Orient:U, ahi conserrn·lcs o 
tempo <\ue qub::ellsem, ~retira . ~ns p:tl'n :l so:t prov1ncia 
<l,!lllllào 1sf.<l lhes fosse · e.-:Jn'\·Qnl~ntc, iem: que por e~~!l 
retirada. pD.g:u:seJI) o m<!:lor direito , Ú E- crl3d.Jres orien
!:l.CS podiüo importar . DO Jmp<-rio os producto• da sua 
industria, sendo estes assimilado~ aos Froductos br:tzi
!eiros da. me~ma aatureza: um::. ,·e:z que o fi~scm pel a 
fronte!r:1. commum. 

O S11. J . .ct,.rno nE :\Ir.xllO>o. ' - J i '"' 'I'". Ex. oue 
c<t o. ni!o foi a interp>-et:L9õo 'lo~ o uobre dcpubdo pelo 
P:~rá den. 

O Sa. F a.(,co n c A Lllt lliA rl . ,c. 

O Sa: p_, R•~nos : ..:._ Des<le o principio o tratado <lc 
12 de Outubro de 1S5l foi mal ' ' isto n a. republica. 

O Sn. FRA,cu D E .-\urElDA. : -Apoiado. 
O S11. P ... u x11os : - E otenclia-->e que a compem2ç.!ío 

olrcrecida por ~•te ar:i6'0. cm·:reciprocidnde da livte.l'a.s
sagent do ~~:•do para a pro"1incia de S. Pedro do Rio · 
Gr:mde -d o Sul, n.iio só tta diminuta, i nsufiiciente, =s 
até era Pl'$iu dicialaos lntere.s~eo col!ecth'Os darepuh1i~.a. 

Insulüclen~. diúa•Ee, -porque " m"aior pa~te d:~ pro
dn<>(!iio or iental é ex90rt~d,. pelo se:t litonl- I'x'ejudl..-lol 

_: __ , os..iu!eusses O<:>lli.'Cti vos da ~'porque tendl~ 
· chaiDar u >=arq,eo.do• p ar.>. n fronteira, <!Oin detrimento · 

cessa indu3tria, onde e lJa tir-ba SUII !éde principal, DO· 

deJ"'I"teroCIJto de ) !onte,i déo c ~.os 011tros do litoral. 
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Hou,é mesmo GUem ,.; .. c uest~ di<pooiç"? um pliUlo 
politico d~ ·p<ll"tê do lmpcrio para. prejud.iéar s. industria. 
dti re~'olica, convertendo-a· .apenas em p.-odnctoro. da 
ms.ter1 .. prima nec~o.ria á.s noosu f10bri<:W1 do :urque 
llO Rio-Gn1.11de do Sal. 

E e ta aprec:iaçiio do tratado de 12 de Detembro de 1851 
-r.ilo era de eerto euct n. A passsgem livre do gaà.o do 
nos!o territorio para o do Estado-Ori~ntal, se "l'~veit:l 
:ws est!lllcieiro~ e =-<utadores brazileirns, tamb.:m é 
de '':mtagem pa.ra a republica ••• 

O Sa. JAcr.<-rno tu: M'>:~Do:<çA: '-.Apoiado. 

O Sa. I' .. u~"os:- .••• porq"c os Br~, levados 
por essa faoilidadc, comprlo terrd.> na c:~mp:mha orien
ul, as povoi" com seus gados, trazem 11. rcpublic'3. 
brac;o~, cunsumidorm~ , capitaes, c, portento, elementos 
<ie ordem e do prospcrid sde. 

O Sa. JAc"r"o DI! M~sDO:<c .. : - E ::ll.ém ciisro o 
gado oriental tinha. mais um 1nÕr~do. 

O Sa.. P AI\ANHO!:- A c:s:port~ç ilo pela froll:.Cira ti
nha principnlmente por fim ÍA\'Orecer a prodncçiio 
oriental quo tem por ahi uma sab.id" mais commod:i,· 
mnis natu.r:ll e mais vantajosa. 

Tocllwi:t. o t r atado íoi semprt alli mal visto e mal 
aprooiado. 

O 5a. FnA.l'fCO DE AL>tEJD,.: - Apoiado. 

O Sn. p ,.,,,.,.uos: - Eu estava er.tão ein Montevi
.:,;o ; n~o poucos esforços empr.:guei pam combater esse 
erro; m:LS, ~ o ~o,:erno hnperial consegui o :ttt~unr a 
impres~iío e os effeitos co cln.mor que eatiio le~antou
~<'!, nüo cons~guio destruir .lS c~usa.s- qlJ.e :\.Ctuiriic raro. 
cllc. E ssas causas ficárão lateutA!>, c reapparec:~r~o em 
tod,o o. seu vi~or qu!llldo c! e 18:>4. a 18~ tt'llt:i.mos d:. 
re'<'1Siio da t:mfa de nossru :illandegas. 

Entiio 11 opiniilo puhlic<> no Eotado-Orientnl, e com 
ella o governo da republica, o.lleg:irii:o que a,dhposiçiio 
do :1.rt. 4" do tratado de 18.'i i e>tava d.e beta altcradn., c 
fic:J.ri~ de todo nnull:J.da depois de pro,ulg,da a nova 
tatif3, na c:nd se =c-:móm1 u m11 gr=de redurçiio nos 
direitos relat ivos aos "encros alimentícios. 

Estava alterads de ficto, no pensar do governo orien
t:U, a disposição do art. 4• do tratada de 185i , porque 
~n:.endin elle que por esse artigo o governo imperial se 
obrigou n m!lnter o direi to de 25 % q_n e pagava o :s;ar
qu<> estrangeiro de ontrn prooedencia, entret:mto qu~ 
~e direito er:1. !t.pc:nns "Comin:ll~ visto que nüo er3 per
cebido so!>re o valor do x~rquo em nosso mercndo, c sim 
so brc um v::ilo!' fixo , muito inícdor 5.0 rca.l, sobre o de 
2~ -per arroba. ' 

Entcnd!:l quc ndi•po•ição seri:. de todo nnnull:W&,. - : 
porquct reduzidos os i:lircito; n. que est:w:\ !Ujeito o ~ 
'<.:lrquo e!tmugeiro do qualquor outra proce:!cncia, o ' 
ll~nellcio de reciprocidade tornava-•e de nonhnm \"!l.lor. 

Certo que est:1 s allegaçves tnmbem niio eriio funcin
d~- O governo imperis.l ::1.5 co>nte~totl~ e nlO parece que 
conte•tou- 9.5 cabal:ncntc, como re vê do rela:orio do 
ministro dos .ncgodos ~~~tr!lngciros de l 857. 

O ~rt. 4• do ttat:lclo de 1851 n1o obrigllt;X o goycrno 
jmpcrinl tt ms.ntG-r um dit"eito fi:\o c inYa.r~~st:l em sun 
tarifn 110bre o :sa.rq,ue cstran~;eiro. (Apoiado• . ) Por e>te 
artigo nos obri.g:lmos· sómcnte a. equiput:lr o x3l'que c 
mais prodnctos do gado que :\ rcpublica import:ISse nc 
lmporio, pela. Crontel•a, aos pruducto3 brs.zileiros da 
mesm:1. n11tureu. Dc~dc quo a pro iucção oriental ex· 
J>Ol:tau~ para o !m~erio por vi o. c.le terra fos>e collocad:l 
em pé de i~:Uduce com a .b provi:lcia de 5. Pedro 
do Río.0 Graudc do ::iul, :t diõposiy:ía do trato.do era fiel
mente mRntid2.. 

A rcducção que eo l~~oje:cto.,~:l.. om uossn tariía, e que 
foi l13,':t.d:J. a etlcito, se nprvvalt:l\'!l. ao xarque da Confe
der-ação Argentina, tamt>em arrovcita.q1 i maior pute 
a,. producção orlentt~l , quo o cspo~t.ada pelos portos do 
:;ç.u litoral. 

Nilo obstante. a despeito desto r.s.ziio, <> go;erno orien·· 
tal se a:.ostra~a· 5in<:eram.ento convencido de que o t ru.
tado de 1851 csta;a de todo :u~nnli:IJ~ pelo que toe~ 

-·ao ~~~- pre-.i!l 'l3C, ainda snje itnndo-~::i-t'e
p~hlica á situaçr..o qu~ assiro descrevia , quu:o.do e:q>i
raHc :J. duração de.sllle artigo do tratado de l8Sl , exri.
rn\)tl:o que t<ria lng!l.r ciahi n ').:::ntro aunol····· 

O Sa. B..uuo DI'. M.t,.,.L·- .A.poi:ldo. 
O &. P AB.Al'II04: - •••• n!io 1he &eria. possivcl. e~itar 

a reac~iió que natur~ente app~a. no set:. pili 
contra o& iDteresscs brazileiros que se qui% proteger por 
r::::eio desse tratado. · . . 

O gcwerno iinperiol êntendeu 'lUe em conveniente a 
-.evisiio dos :1j ust.es commc:ciaco e de n:1vegoçilo subsis
:entcs cntre o• dou.s p:üze•, niio só para conciliar de \lllt 
modo mais ·sat.isfactorio os interesses que se aehavii.o 
ern confiieto, senão tambern para attenlier & intere!Se! 
de outra Mtureza que· forüo postos de parte 'luando se 
r.egociou o tratado de 12 do Outubro de 1851, porque 
llcsS!I occasiiio nüo c~ possivcl attend~-1~. • _ 

Tom:llllio eEta aeliberação, o go,•crno unpen nl nno 
procedeu sem perfeito conhecimento de ·eausa, sem 
mo.dura reflesito. O meu nobr~ amigo, deputada pela. 
f>'t<>\incio. de S. Pedro do Rio-Gra:>dc do Sul, foi :L 

este .respeito injusto par:~ com o governo imperial ; não 
oo procedeu ligeiramente, mas com muit? tento, de-
pois de perfeHo estudo d!l mnteria. • 

A presidencia da província de :;. Ped.ro do Rio
G:rnnde do Snl ~oi onvida sobre :u quei:us c protenções 
do go~erno oriental. A s proposto.s deste governo forão, 
com os esclarecimentc;s que ministrou a mesma pre•i· 
dencia. , e os que aqui •• pnderuo· colher, commettiàas 
ao es!lme do.s secções rmmids.• do conselho de est:~do, 
q_ue consnltiío s.obre os negocies de fazend.~ , j'Uãtiça. e 
est-rsngeiros. A mniorin, se niio a totcllcl.adc, dos mem
bros <lãs duas seeç<;cs reunidas opináriio pela revis~o do 
!ratado. 

Eis como o governo imperial pr~oodau para toma.r a 
dcllbOÇIÇilo qu~ mo coube llllllunciar ao representant e 
da repnblica nesta côrte, ~ que o . meu illnstre snccessor 
levou " efieit~ , negociando a r evisiio do traadn de 
1851. 

Não nos f:illeciiio inteiramC!IIte ·os da!QS necessuios 
para esta negoci!l~Üo: nõ.o o• tinha=• completos, m as 
t ínhamos alguns. O nobre d~putdo suppô• qne ore-

• prcseutnntc dn,rcpublica estava mai• habllitad'> do que 
o_go,·emo im~rio.l , ou. do que o 2eu negociador. M!L", 
~e· o nobre deputado ler mais uma vez os pr ot ocollos dessa 
negoci:IÇlio, veriÍ. que o ministro orienlallliiO apresentou 
= só dado csbtcstico que nüo fosse ~xtr!lhidO d~s do
cumentos of!iciaes do lmperio . .... 

O s ... F aAsco o" ALJlEIDA: - Apoiado. 
O Sll.. P.uu.Nuos: - •... atgtunelltoU sómcnte com 

<=lles. Por conscctuencia, fomos uós que forn~mos e 
esse reprcsent:lllte, enjo zeto c illustraç~o &~o aliis bem 
couhcc•dos, o• e1emcnt o• de que el:lc .enio- se para 
apci3.r a.s pretençües do ::eu goYcrno; n!io cstav:unos 
;a•ie b~dos do que cllc~it~ de ~elsreeie.eM:os, 
como rupp.:lz o nobre deputado. ' 

E ' for çoso , p:II'a apreciar , como prometti á ~amar~, o 
tratado do ,J, ele ~etcmbro de 18Si, qne cu me torne um 
p-:luco minu cioso, examina.ndo c:.da umo. de suus clispo
s~cs. Solicito para isso "' indulgc:~cia dos :ocuhores que 
s:e digníio ou..-ir ... mc. 

_<\3 primeiras disposiçWs quo encontro nefse tratado, 
arta.l• e 2~ 1 firmzto a. i~ençüo d.e direitos que havia.cnos 
ohtiJ.o r>elo art. ·t· do tra:~do de 12 de Outubro da l8Sl 
para a pa•s:1gem do gudo em p6 p<:la frontelr3, definem 
me1hor c amplião essn i."<!nçiio, como ,.. cam~!l se con·· 
vencerá pela simples leitura. : 

• Art. 1. • O gado em r .é que pela fronteira fur c:<.
portndo d.o. RepubliC3 Oriclltnl do Urngua.y pura a 
pr o,inci a. do Rio -Grande de S. Pedro do 'Sul será Ji,To 
de todo e qualqner direito de · C:<ports.çüo por parte. da 
<lit!l :cpublka. E par:~ que não eni.re em dn.\'ida. a e.x
tec.süo dessa cõncess!io, declnra.-se que não seri o CJesmo 
gado ~ujeito a direito algum pelo facto de sa.hir com 
aq uellc destino do d~partamento on di1tricto em que •e 
achar. 

• Art. 2.• Xii<J poeérá ""r sujeita a direito algum a 
introdncÇii.o dos g~d.:>< que ptll's. serem eri&cj.os ou en
~orda<ios pass"o da pro,·incis d<>Rio-Gr3llde de S. Pe
dro do Sul pan. o territono· d1 Republiel'. Crie" tal C:o 
t:' rngo.a,r. E ste• gado., b •m eomo ?• que os Brru:lleiros 
1~l>soueaCiiõtl:rriro'iiõ ··'ll'lrtcpubh ca, nõo poder~ o ser 
sujeito!5 :s. nenb'On& outro!.. direitoS, nem a maiores do 
'l.'le aqu•lles que pagnern os glldos dos cicl3di!os 'da 
rtipublica, de :nar.eir:. qne ea:. m!ltcria de direitos sobre 
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o. gu.do em pé haja entre os ditos ci9-adiío~ da repuhliça 
e os .Brazileiros a mais , perfeita igualdade.> . 

Segundo o tratado an~erior ,. 11 passagem do gado era 
decl(!rada isenta de todo o direito quando o . gado vinha 
'<ia provmcia de S. PeÇ!rodo : ll,io:Gr~de ilo.Sul para o 
,Estado Oriental do Urugnay; mas .não era expresso. 
:o.o . SJ:t. 4" .desse. tratado que ,a pas.s.agem-do gado -da 
província brazileira para o Estado-Oriental fosse tam- · 
beli! isenta de direita~,... .., ., .. ; ' 

O SR. JACINT·ao JiE.MENDois'ç ,\ ·; ·7 ' Sempre foi. 

O S~. P.-la~l."aos :. -,- De facto o era ; e . eu entendo 
. que .~ssa isep.çii.o estava · implicitamente comprehendida 
no art. 4" do tratado de 1851, purque , tanto valeria có- . · 
qrar d-ireitos. á entrala, .como á Eahida pela fronteira. 
Mas, se o governo .oriental se houvesse lembrado, como 
em ou~ras épo(\as, ·de gràvar . a passagem do gado da 
nossa pi·ovineia pa1·a o.seu territonio com algum direito, 
seri~t difficil dissuaJi-lo, . c:onvencê .. lo de que a isenção 
estava garantida pelo art. 4" do tratado de 18.51. O novo · 
trataclo acautelou este inconveJ;tiente, expressamente 
decla,t·andoque o movimento do gado é. livt'e, ou. este 
venha da pl'Ovincia de S. Ped1·o do Rio-Grande d.o Sul · 
para o territorio oriental, ou regresse deste para a pro-
víncia brazileira. . . · 

O SR. JAciNTHO ilE MENDONÇA : - Isto é de recipró~a 
vantagem. · 

·o· Sa. P.üuNEios :·-Ainda.m,ais: quan<lo recrudescia 
a iridis]iosição ,contm o tratado de 185l, :passou nas ca
maras legislativas ela republica uma le1, no an,no ele . 
18-56 , estabelecendo um imposto departamental de 

- ~oo rs. por cabeça sobre o gado que fosse extmhido do 
departamento productor. Era um meio indirecto de hn
pôr sobre a passagem do p:ado <lo E!i,taJo-Oriental para 
a provincia'éte S. Pedro do Rio-Grande do Sul ; o imposto . 
nã~ era eobr,ad9 n~ frç,nte1ra, -mas sim no departamento 
de que sahisse o gado . Reclamámos contra essa lei, e o 
govemo oriental, na ~perança de que fo s_se revisto o tra
tado de 1851, susp~p.imn a execução ile\la , e creio mesmo 
que obtévemais tar~e a :Sua.revogaçíj.o... . .. 

O no v. o tratado·· nao e.squeceu tão. grave circumstan
da; prevenio'fúturas desintelligencias,sobre este ponto, 
'deteriúinand'o que nenhum dir~~to, mesmo. a titulo .de 
departámerJtal; póde ser lançado sobre o gado brazileiro ' ,' 
que sahir ' de qualquer ilepà.rtamento on districto ela 
-republica com destino para oü·osso territori0 limitrophe . 

Poiia aiHda a ~epublica, como -meio indirecto de im- . 
pô,r sobre o gado. brazileiro , estabelecer algnrda diffe
rença entre o gado que possuíssem no Estado Oriéntal 
o~ estancieiros brazileiros e o q1.1e fosse possuído pelos 
Orientaes. Este caso não escapou ao tratado , como ex
pressamente se vê elo segumlo. dos artigos que lia pouco 
éitei. (Lê.) . 

·'.: Creio que o )lol:lre deput.aclo que censura o tratado ele 
4 de Setembro de · 185.7 não· deixaria de r•eceber com 
muito agrado estas duas disposições; ·h a ele benevola
mente rjlconbecer. que o ·governo · imperia~ teve .nellas 
·muito em vista os ·bem enter,didos interesses da provin .. 
,da eleS. Pedro do Rio-GrimdA do Sul. 

·o Sa- J.~ciNTno DE l\1ENDO,NÇA:- !lias é reciproca a 
vantagt:m para o .. Estado-,Or\eut~tl. . . 
· O. SR. P ,utANROS: ~ Eu . :lá chegarei. ·A exportação 
do xarque oriental pela· nossa ·fronteira é •indubita
,·e]mente vantajos-a á republica; "llii.o é prmcipio e~te 
q~e possa ser contestado ; mas tambem é de in teresse " 
para a província . de. S. Pedro do Rio-Grande do Sul, 

"PO!'que_ essa exportação dá incremento ao seu commer
cio , . . dá emprega á sua marinha . mercante ela LagOa
Mirim e do rio. J aguarão. 

Era de receiar que, tomando desenvolvimento a in
,du,stria do xarqtie .nos departamentos do li toral da 
r epublica, se procurasse restringir aquella expo~ação, 

· aliás natural e economica para· uma· boa·parte ·dos pro-
duetores orientaes; poder-se-h ia restrmgi-la ·lançando 
sobre eUa .algum direito. O'tratado de 1851 não .o evi
-tava, 1rias o novo tratado ·evitou por estes termos·: · · 

.( Art. 3." O . xarque e mais productos do gado de 
origel).l. oriental, importados 11a provmcia dó Rio-Gran
de, do S.ul pela fronteira, serão livres . de todo o direito 
de exportação por parte da rep,Jlblica. > 

E' ainda um!!- di'sposiçãg !Jm que se offerece, é ·vei'
dade um favor á republica, mas em que se attendeu 
tambem aos bem entendidos interesses ,d!> provincia :de 
S'; P edro do Rio·Grande do Sul. ,, 

OSR. ~JA~;NTHO DE MEND~NÇ.A : -Eu digo qu~ é de 
vantagem -reciproca. · 
-o Sa. PARANHOS:- o· tratado· é 'todó ·de 'vantág'en:s ' 

redprocas; do ecintrariO" não poderia se: a~eito, nem pelo 
governo imperial, nem pelo elarepublrca ... _ .. 

O SR.' JAcil\THO DE MENDONÇA: -Mas o nobre Jepu
,tado pelo Pará sustenta ·que"roi feito quasi exclusiva- · 
mente em favor da província .do Rio-Grande do Sul. 

O SR. FRANCO DE AuiEIDA: - Considerei o tr atado : 
de favores recíprocos. · · 

o s~. JAC!i'>THO DE MENDONÇA : - Appello para o' se~l ' 
discurso . 

O SR. FRANCO DE AL!IílliDA :_- 'Eu tatnbem appello 
para esse discurso. . 

O Sa. PARANHOS:- O tratado de 1851 nada dispunha 
i respeito do· transito de pessoas pela fronteira, de suas·· 
bagao-ens e ~!feitos de outra natureza que ·não o gado. 
Houv~ tempo em que na repriblica cobrou-se certo im- . 
posto de passaporte das pessoas que passa vão. pela fron- . 
teira ; era um meio indirecto pelo qual se po.dia . impOr 
sobre o _gado, hem que em menor escala ; não paaava o 
gado mas pao·ava o seu conductor. O novo tmtado pro
hibe que se po~sa lançar mão_ deste meio; off0reqe su~
ciente. garantia para o trau~lto <le pessoas _Pela ft:onten·a 
com suas bagagens e quaesquet• outros efl'eltos . E a ma
teria do art. 15: 

. <Art. 15. As duas altas partes contratantes reconhe
cem em principio a conveniencia de facilitar a commu 
nicação e o transpo.rte das pessoas e causas e~tre os dous ' 
paizes, e de da:-lhes a maior se~urança _JVO SGJvel. E ~e· 
servanà.o a est1pulação dos mews p_ratwos ll':_Cessan?s · 
pam preencher es~e fim, com a mruor extensno e elli · 
caéia possível, para o tratado d~.fi;'litivq, convêm desde 
já nr, abo.li,yão de todo e-qualquer ~mposto sobre o passa
porte para o transito pelas frontmras terrestres. > 

O Sri . JACC\TJIO DE llfENDól\~:A :-A r~c.\procidade que 
se <l:í. é a intro<lucção a.os pro<luçtos do gad.:>. 

O Sa. Rutlo DE llhuÁ :-Se·asvantageus não fossem 
reciprocas., não ·haveria tratado. ' 

O Sa . . P.\R.unos :-Eu 'prometto considerar todas as 
propo~ições. ~o nobre 4eputado : se h ltar a~guma, far 
me-ha espeCial favor em lembra-1a . Se na o houvesse .
reciproci~ad,e em tud;> quanto estipulámos, o tratado 
sel'ia desigual e reenlólVO a ums, elas partes . 

A naveg~ção .por yapoF entre nossos . p_ortos e os dn. 
reimbliea é ele irite~e;;se geral par& o Impeno, e .portanto ' 
para a província de S. Pedr.o do Rio-Grande . dq. Sul. 

Pelo tratado auterior, a n:avegação' por yapor I!i'i.o re- • 
eebia farores e;;peciaes ; gozava apenas da gamntu> do· 
c1U:e fosse concedido á nação mais favorec.ida . O tra.tado 
de 4 Je Setei:nbro ob teve para essa navegação novas 
o-arantias e v!lliosos :f...'i.vores .especiaes. · · 
"' Diz ·ene nos . arts . 1.8 e seguintes que tratão deste 
objecto. I Lê.) . · ~ 

·• Art. '18 . A Republica O~;iental do Urugu~y con
vein em dar as maiores facilidades á naveg9-çao a va
por entre os port9s do Brazil e os da repnblica , e á 
navegação a. vapor de transito entre os portos rlo Im-
perio por meio do Rio da Prata e do Parauá.. · 

<. Art. 19. EstasfacilidaJes serão es tipuladas perma
nente e minuc-iosamente no tt·atado definitivo; entre· 
tanto a,, repttbliea asseg\lr.a ás linhas. de vapores brazi
Jeiros todas ·as franquezas ou _. 'favores _que tenl;a con
ce<lido Olt ,houver de conceder p. qualquer outra hnha de . 
navegação a yapor: ·. , , , . . , . , , .. , _ 

< Art . 20. De conformic,ade com esta conce~suo, de
clam- se que os vaporca. da é.omp<LUhia.brazileira qu~ na
\>egão para :1>Iontevidéo gozaráo desde já dos segum~es 
favores : . . . , . ., 

t § J. • Dós mesn1os privilegias de que gozãp os pa
quetes de S. i\!. Britannica e os da linha sarda. :. 

1
. 

« f!.i .2. • Serrlo isentos os vapores da dita compan na 
dos d-irei tos ·de' aneoragem, tonelagem, entrada.ll de al-: 
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'f!llluega e ou~as pagas ou direitos impostos aos navi<;i 
mercantes. 

• § 3. • Ser-::.0 tombem isentos de direitos pelo earvio 
impçrtad.Q unicamente p3l·a o Eeu consumo, e os navios 
que trou::<er;)m esse car>iio serí\o isentos dos direitos de 
tonelAgem e :;rabdagem q_u~nc o sahire:n em las to. 

• ~ 4. • Para evitar a demora na entreg,. das molas 
o governo pemlittirá. que os psssageiros, dinheiros ~ 
lllercadonas · de~embarqt:em dos vapores dR companhia. 
logo depois da sua chegada, àebsho da fisealisaçiio dos 
cmpre~~aos c<>mp.lt<'!ltes, pelo modo e fónna preocripta 
nas lels e r~gul::u:centos do. ulfs.ndcga. 

• ·Art. 21. -_-\.l.;m desses faTore>, fka. garantida desde 
já., por Jez ~os, aos deposito ... de ca.rv"5o q_uf.!' se esta
l>elec.-.re:n em Nontevid<!<> para o serviço d3.3 linhas de 
vaptJre::; 'btazlle;.ro~, 2 $i~u.a.çrio estabelecida. pela tarüa 
e~1stente. ~ 

Aqui te!r..os, pci~, a uos~J.a na.ve_gaç~ por -..·a.~t, que: 
se dc,tinar 3.03 por:os d~ republic", aos do aito L"ruguay 
e de :!'J n.to-Gro~~o) gozrutao de favores que segura.
mentf! s1o d.e ~gn:::n .. :!preço. 

Os nossas \"Z~l"e'i- s~o I';ent()s à.os direitos do tonelagem, 
ancorn.gciJl, cntralla5 de aliandcga, c quaesquer outros a 
que cstejtio sü..jeitos os llO...Vios mercantes. 
~í!m tod~ ~!> f.a<;ilida.d..e~ J.esej a"\·eis paia q~e pos~üo 

en~ar c sahlr se!l'. ctemor~ <tos porcos d:t repubhca, para 
oce nelle! possão carregar e descarregar promptamentc. 
"" O carvã~ tle;tina.J.o para o ~eu coruumo é livre de 
d.l:ceitt:J$, r.ssi~ co~ o a 5ãO dos de tonelagem e ~.ncoragcm 
os na.vios que 'tr:m..s.~ortarem esse car\·ão. 

São-no3 coneeõ.!c..os à.epcs!tos lht!eii, por e:;paço de 
dez anuas 1 par~ .::l combustl\'cl neC'essw.:io aos nosS(IS 
v:1porcs. 

Hoje n"-' ~e;;nos u":~ nac:cgação bra.zileir" a vapor 
'iue , .. á. de ::'olonte,·;,léo a~ó s.o porto elo Salto e do Salto 
até :i. l'rag-v.::.ya.~~; """'muito importa estnbelecê-ta, e 
j i possuimos ::. linh:>. .!e )Ionte'licl.éo e Cuy:>. b:,, de que 
muito dep~<:e o r.J.turo d:! importante- proviocin d~ 
j\J ato-Grosso. 

O ~ratedo C.e 1 S.5t uão oüerecia ftwores :i esportaçiio 
àe no,;sos proc!uc~os n2.t!l.r:.'tC:S e ngricohs p!lra o Est:1d., 
Oriental; na:S .se-:1s m~cn.<los os llO!;'sos producto& só 
goz~ ... ·~o dos :a.·;ore~ que íossc:m co:::J.~diàos aos ·da na
ção mais ia'"·o·rociGa. O r1o,·o tratado e.;tabeleceu. nma 
reJ.uc-;:!o gt:li:"J.4!l ~c.3, 4., 5 e 6 ?b (apohtdos), e de mais 
1 aÓ COUa o.!JDO OUe uurar O mesmo tratail.o ruem do 
prázo Oe ;;un. Qurãçüo obrigatoria. 

O nobn ·leput~cic n<:o dec. a essa redu~çiio d~. <llreitos 
~ importanr:i2. q_uc eu creio que e11a tem ; n :i o a j ul
guema; pelo ~,uc o r.e!;(lciQcl.or cln repc.blica escreveu ao 
~cu govemo i:.n:::co cont11 do. negocinyüo. (Apoiados.) 

---..-Qn ,~s. s "i") os p-y.~pçtg~ t:na;.,.~ agricolas qu~ :1 

re!lublic:l pó•le ~ctualmentc c:.portnr para o Imper1o? 
A-ní\o •cr algc.m trign c o.!gnmns frutas, lle.da mrus 
poderã ~por:ar, nem exportará. nestes a.nnas mais 
proximos. A •no. prC>duoçii.o é quasi cxcl=ivamente 
u xarque e :nlli• :llg-.ms do• productos do ll:lldo. 

S 6s expur:nnio; 10ara os marcados do Rio da Prat:1 
í;af..;, nss·.:.car, fl~:u"<1C'llto, fumo, hcrva-:":l:n.tc, ma.àclras, 
c outros ge::.*3:ro~ r.lc menor valor e em me·.1or quantidade. 

E' porta:l.:o i.:lco!ltc~ta,·cl que essa reducção de di
reitos de c.lia:1dega tem ro•is •pplicação no Brazil do 
que ~.o Es:ado-Orient:ll. E' pequena., c~nsidefida em 
rcla~Jio ao pr:Lo:O J.o ~o.:a<lo: mns nlo deixa de ser des~ 
já um fasor concedido i nossaimportaç:io naquelle paiz, 
e favor de a!gm;m. impOrt!l.ncia. 

Foi por cau.s.: dess~s direitos diiFercnclacs qus cego
dantes h~spanhúo5. o llt•.! wesmo agentes officiaes da. 
Hespanbn, <lerão ofunento ::.o cll!mor que ~c!lc~~ntou em 
1~7 contr-. o t:ataUo .... 

O Sa. B.:.r.ÃoDc :1-ht:Á '- InBnirão com muita força 
;>~Crai.sso. 

O Sa. P:;:,a:ilios : - .. . • que foi apregoado então 
naqaall.a rept:.ôlica c=o =a ~'Oncessiio á politica. inva
sora d':> E.ra.ziL 

O Sa. JAcr.u.ao de. ~,h,.POr<ç~:- V. Ex. sabe qual 
é a. \"erda.:e dos factos. 

O S11.. P Ali>C'HOS :=Estrnrnferindo os fa~~
é de m.is!e-:- ago.ra ~p=eci.a.r as suas uusu. 

O ~rto é~~~ gr~de clamor se le\·anton contr:1 o tr.< · 

ta.d.o; ~que ~ hou,·e e.n.t.re; :.:;)5t.08 -..+izi~lhos <tu.etn· :!C 

qniz.eo;se aproveitar delle :;o:::~ o .le arma. de gttetr3. ci'ri_l, 
~ombem h<>Uve na republic._ quem de bo~ fé o ~·-
derassa desvantajoso ao seQ t'ai~. • 

. No lmperio, desde o principio, filies se acto eensurndo, 
e, Mmo a. eamara acaba ci.e ,·er, ~<ind:~ hoje o é pda 
palnvra eloquente e sempre srmratbjca do Ulustwlo 
deputado pela vro,·lncia de S. Ped~o do Rio-Gr:mde 
do Sul. 

O Sa. B.t.aÃo DE Nu;Ji. :-E isso o-::nnclo o trat~do 
estã a C:!<pirar. · 

o· SR. J A.Cl.,.TDO DE .lrE.::•.-:~~o:'i"ç.A : - Mw foi :::e.!DpiC 

com bn.tido nu. rrovinciu de Rio-Grs.ni!~ do Sul} c nn::~:i-
memente.. · 

Os Sa5. BARÕES DE PonTo-.AL~GR=: !·: M~.uA: - N;i:g · 
apoiado. V. Ex. está engnnndo. 

O Sn. J.\.CI?tTno D& !lb:~no~çA.:- A a~~ernb!éa pro
vincial procedeu s~mp~e em 1irtude ão m~o eír~1t~ qne 
causou o tra.t.ldo na pro,·incia; ·e V. :E'X. vetou temrre · 
po~ essas medidas. (Para o s~. Bar~!; de PGi"tn-A.iC"gra .. ) 

O Sn. B.t.nlo DE Poi\To-.:.\.Li;;GilE:- \". E}';. ~tt~ en
ganado. 

O SR. BELLo:- Eetá. cscrcpto. 

O Sn. l:í ..... a:\.o DE PonTo-ALE{;l\~: - ·i~iio interíl:-eta 
bem o• meu proc0dimento. 

O SR1 P.\.Kt..~aos ~ - O con-.:!'ab!l)n)J .;, tl!!l fl~fllilo 
eom que luta o c<>mmercio liciLo da pro·nnch ue S. Pe
dro do P.io-Gruudc do Sul. E>5e CD!l~r"-b=do iuJc.hi
ta.velment~ api oYeitn. â. rcpul~lic:l, c.:J::.t>idcfa(ló c:n ~ens 
effeito~ m:1teriaes, parque grn.:nàe q::::autid:lcle Ue mer
c3.dorl&i; im.p<>ttadns por ~uas alfand~g!l.S s:io levadas 
por contrabando :1. nosso. fronteira. A rc;mNica lucro. 
em renda, po>to que re:ca mlÜta CJ.l!:WtO i !llOralidade 
do seu commercio e do~ seus ngcntcs fiscaes. . 

!>- forç!l <~esse~ intcresse·s l!lkitos é _?J, 'l,ne .o go~er;'O 
()l"lCUtal, a1nda qu~ndo 8_UIZe!:~e) OuO I-õO:.~~~~ re:.Htlr~ 
lhes ~e n:io fosse obrigádo por um ~!l.t:ld.ü; e e1le n!o. 
aceitari~ t.:U obr~gayão por .1-:rr.. tr!l:ado, s~ e!;tl! :pr;:~ 
~tteudcESe efficazmentc aos lllt-::-e.s~·:3" Ecitos J.o CO!ll...
marcb do seu paiz. 

Pe!o tr3.ti!rlO de 1857 obd<Tou-se o f;C-iCl.'llO orientsl a. 
p~estar seu concnr•o do mo!i'o mais ~fficaz 20 s_o,·emo 
impetiul p~ra a rcpress:Io do contraoanllo ![Ue · se in
troduz pel!:Ls frontei!'as dos deus paiz~s. Di r-se -h_a que 
esta :repressão de n:~d:t serve. Creio qM ab•olutam~e 
não é possivel reprimir c contrabando J c c;,ue os meiõ5 
dircctos scio ew todo o caso iuefficn=c:;. A verd.Wcir'l. 
medi~~ a tarifa esped'l! ;.apoiado.<), para :1 c;.nnl e.com-

- - __ prmh on::i ~~Weputados, como. já.. 'Jotei ptj:l do 
• Mato-Grosso. Mo.s n~o il.:x duvida ~ue n bo::. vontEiis do 

go'\•e1-:t.o <lricntal e o St?"".u. concurso, u.e ac~ôrdo com o do
~overno imperial, póac pU-r :~lg"'""..m cobro :t<"~ coc~t::!bt:n

. dist~, qn.c muit:u; \"Czes !l!!o s6 illn~l-2m ns DO!>'!I~tt ~1-
Jandep;as, mas nt-é :1$ dn republicn. 

O tratado obriga C) go\·crno o.:lcnt2l :1. c~sc conCUT";'O, 
o este n~o pó<li! ~cb<~r do r>re~ta·lo, ji porqwe 6"" 
hoD.r!\ o e:dge, já. FOrq_u~ cs luteres~es li~.l:f}s, que o trl\
tado garante, dii.o-lhe · a forp nece~'~ri:t pora !u · 
tar coubo. os interesses i.llictcs des~~ t.l":l!:oo ille.;:'ll. 
(Apoia~o •• ) . ' 

N3:o 86 os contrab:m.Jisttl.~4 como cri:ninc:o~ doa mn.ls. 
gt"twes attendados oont~o. :dei e "" htlllllldC.nde, lieiio 
muita.; vezes imp:..mes~ t:-~n~o no territnr.io b't&Zileito 
~omo no orient:U,9 pot-~tie ::1s :\~!~rid.=Ücs. q,u~ ~~~ p~
~gc.em nito podem pâ!:t!\r :1!~m a:lS fror..tt;::trM, ~ue ciJOg 
!ra.n.spoem · facilmer.~_e e corn rl~a · segu.r:tnça., en('(ln
tra.ndo do oul.ro lado ur.1 acylo scguru. z.e,ia Ct>Il'l~
ni.ent.e que os agwtes à.e = pa'.z qne ioss~m no ~o 
de algum crinlinoso puiies<en: =•pôr o. fronteir:l. alé 
uma certa zona. sob !1 co!'.diçk C:~ participatem o occor
rldo e. a.utoridnde d0 territo:!c !i!!ll:rcphe m:tis >i.milia. 
O trat~do de 1851 n:Lo e~t~i-el~cl..~ àispoEiç.lo alga:r;a o. 
tal respe;to ~ m~s o t!-e lS57· :1, est~OOJ~cc em sett. 
art. 16. (If·) . . . . .. • . ~ 

E" ptcc1~ Ja.r ::-e.:>-.:;;,..~-c.~ ~ ~s-t:s.s 0.::.-:-.!'cs::~~, ~ o 
tre.tado tem ds dur~:. 

O Si\: J ... cr:l'fno nE !>i~N~o;c.• :-Siill <:i•po~i>õe:; •..• 
O Sr.~ P.uu~su;:-Si'i·J i;,c;;r;)~i(::~~ "J:::: "'\flo t~m etc:ll 
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levadas a effeito por circumstancias excepcionaes em 
que .se te)ll achado a republica, e pelas que sobrevierão 
ultimamente em suas relações comnosco. 

(Ha um aparte.) 
'Eis a infelicidade destes e de outros de nossos ajus

tes: em vez de cumpri-los plenamente, taes quaes forão 
aceitos, discute-se aqui e lá. se são bons ou máos, se 
fórão bem ou mal negociados. (Apoiados .. ) 

O SR.· BELLO: - Mas estão em execução. 
O Sa. PARAIÍnos:-.:._. Mas as duvidas que seJevantrio 

e a.s • ,prevenções. que se formão no sentido das opiniões 
dos nobres deputados impugnadores do tratado obstão, 
tanto no Imperio como na republica, á sua inteira 
execuçião. 

_Q SR. JACINTHO DE MENDONÇA :- No Imperio exe
. cuta-se perfeitamente. 

(Ha outros apartes.) 
O SR. P ARANnos : - Passemos agora a apreciar o 

favor especial que pelo. tratado de 4 de Setembro de 
1857 se fez á Republica Oriental. E' o favor estabele-
cido no art. 4" : · ' 

< Art. 4." Em compensação serão livres do direito. de 
consumo por parte do Brazil, e equiparados aps nacio
naes, o xarque e mais producto3 _do gado de origem 
oriental, declarados no annexo junto a.este tratado; 
impottadqs na província de S . .Pedro do Rio-Grande 
d,Q ~ul pela sua fronteira com a republica, ou por mar 
d~ectameilte dos portos habilitados da republica para 
os 'do Brazil. ~ 

O Sa. BEI.LO: - Esse é o unico effeito que tem tido 
toda a sua realidade. 

O SR. P ARANHOs: - A isenção creada pelo tratado 
de 1851 em favor· do xarque oriental exportado pela 
:fronteira, p~lo tratado de 4 de ~etembro de 1857 tôr
nou-se extensiva ll. exportação do xarque da republica 
pelos portos do seu litoral. E' nesta disposição que está 
a discordancia capital dos honrados membros. 

Sem duvida que esta Isenção é de grande favor para 
1t republica. 

O Sa. JAciNTHo DE MENDoNçA:-'-FIIVor exclusivo para 
ella. 

o Sa. PÀRAN\IOS:-Nesta segunda parte é que não' 
concordo com o nobre deputado, e vou dar o desenvol
vimento possível á opirdão que sustento contra a do 
nobre deputado sobre este artigo. 

Concordo em que a concessão é. importante, e muito 
importante para a republica ; mas não concordo com 
O· nobre· deputado quando diz que esse favor é só de in
·tere~se para os nossos vizinhos. 

O ·Sa. BEiLo :-Por ora o tem sido. 

o' Sa. PARANnos :-Em primeiro lugar é uma com
!pensação das outras garantias e favores que em nosso 
interesse, bem conciliado com os da republica, nos farão 
-eoncedidos. , 

O Sa . .J";CINTHO DE MENDONÇA.:-Qual fo~ a vanta· 
gem exclusiva que nós obtivemJs? · · 

O Sa. R~aÃo DE MAu Á:- O tratado eleve ser todo 
de interesse reciproco. 

O Sa. PARANaos.-Eu já disse que a livre passà"em 
do ga~o pela fron_Eeira é tam~em de vantagem pa~a a 
Tepubhca; m~s na_:> posso ?uytr ao nobre deputado di
:zer. que est:: 1sençao de dtrelt?s sobre genero de pri
metra necessidade para o Imperw é só do interesse da 
repuhlica; nisto não concordo. (Apoiados.) Felizmente 
Sr. pr~:ide~te, para as na_ções, e principalmente par~ 
as naçoes hmttrophes, os mteresses prendem-se reei-

' procamente, são parentes nns dos outros, têm vínculos 
D.aturaes que não podem ser desconhecidos sem crear
se uma situação excepcional e violenta. 

Não é pois possível que qualquer das disposições 
_ d.este ~ratado seja de. interesse ~xclusivo, nem para o 

Imperw, nem para a republica. O que convem é apre
ciar se a reciprocidade é perfeita. ou se o resultado da 
reciprocidade estipulada traz desvantagens, e desvan·· 
t:tgeno.sérias, para uma parte do Imperio. E' isto o que 

os nobres deputados allegão, e o que. eu contesto· com 
bons e seguros fundamentos. 

O Sa. FaANco DE ALIIiEID.t :~Apoiado. 

O Sa. PARANnos:-Perg1.lnto aos .nobres deputados: 
A proàucção da província de S. Pedro do Rio-GraJJ.de ã.o 
Sul deixou de ter consumo certo no Imperio? ·A pro .. 
ducção da província de S. Petiro do Rio.-Grande d() Sul 
é sufliciente para o consumo geral do imperio? 

O SR. FnANGO DE ALMEIDA :-Este é que é o ponto. 
capital da questão. 

O Sa. JAGJNTHO DE MENDONÇA:'--- En digo que essà. 
prodtwção diminuio por causa desse tr,atadó. 

O SR. PARANnos: -Perdôe-me V. Ex., aproducção 
da sua provincia não diminuio depois do tratado, e 
tem tido sempre consumo certo no lmpe10io . 

O Sa. FRANGO DE ALMEIDA : - Apoiado. 
O .SR. PARA.Naos: -·Essa producção era insufficiente 

para o nosso .consumo. (Apoiado•.) Vou demonstrar, 
com dados estatísticos, as proposições que acabo de 
enunciar. -

Nos annos de 1853 a 1854, e de 1854 a 1855, os xar
ques daprovincia de S. Pedro do Rio-Grande do Sul 
entrárão na importação geral do Imperio na proporção 
de 52 a 54 %. E são estes dados, creio eu, algum 
tanto superior<-s á realidade, portanto favoraveis á 
opinião, que refuto. ' 

Nos mesmos períodos a Republica Oriental do Uru
guay concorreu com a quota de 15 a 23 %e a Con
federação Argentina com a de 24 a 30 % . 

Não era então sufficiente a producção da província de 
S. Pedro do Rio-Grande do Sul pará o consumo de todo 
o Imperio. (Apoiado.,,) 

O SR. FRANGo DE AI.MEIDA :-Nisto não póde havet' 
a menor questão. 

O Sa. PARANnos:-Vejamos que effeito teve nafix:a
SJãO dos preços esta insufficiencia de supprimento. 

No triennió de 1848 a 1851 o preç'l do xarque era 
cotado em 2$195 por arroba. Em 1855 subio a 48311. 
E' ainda uma prova de que o supprimento era inferior . 
á demanda. 

O SR. FRANGO DE ALMEIDA : - Apoiado. 
O Sa. PARA.Nnos:- Vamos á importação do xar

que depois da execução do tratado, e á. consequente 
alteração havida nos preços. 

Refiro-me á importação no porto do Rio de Janeiro, 
porque as consequencias que tirarmos desta importayão 
são applicaveis á importação geral do Imperio; não por
que a importação do Rio de Janeiro represente quasi 
toda a importação de xarque ho Imperio, pois as pro
víncias da Bahia e de Pernambuco importãoesse genero 
directamente do Rio da Prata e do Rio-Grande do Sul, 
e quasi tanto como o Rio de Janeiro, mas porque a 
differença da importação neste porto ha de regular, 
poucu mais ou menos, pelo que tiver occorrido nos 
outros portos do Imperio. 

A importação de Junho de 1859 a Julho de 1860, 
n,o porto dg Rio de Janeiro, foi de 1,011,144 arrobas 
prgcedentes do Ri9 da P,rata, e de 830,406 arrobas pro· 
cedentes do Rio Grande do Sul; total, 1,841,550 ar-
robas. · 

A quota da província de S. Pedro do Rio-Grande do 
Sul foi de menos de 50 %. · 

O nobre deputado nos disse que a exportação da sua 
provincia tinha diminuído; mas o facto é que augmen
tou, e não é ainda assim bastante p:1ra o nosso con
sumo. (Apoiados.) 

Vejamos agora o effeito dos preços. 
Em Setembro de 1858 os preços do xarque erão, no 

mercado do Rio de Janeiro, de 58400 a 68200 por ar, 
roba; erão estes os preços quando começou a execução 
do tratado. Actualmente o preço regula de .28 a 3S200'. 

O Sa. JAGINTHO DE MENDONCA: - Neste anno; faça 
o favor de dizer-me qual era ·o preço no fim do anno 
paSSl\dO. 

O SR PARANnos: -Eu lá vou; não quero seníj.O a 
verdade não procuro illudir nenhuma difliculdade da 
questão quero chegar á apreciação exacta dos ~actos. 
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O nobre deputado pergunta~ me pe!os ·preços do a:nno 1 
pausdo. O oobre cieputailo po~~dtrciu que o anno pa..sa. · 
do, lliio obotsnte o t.ratadO, "" proçus tlnhilo ~ubido 

1 

comidenwelmente, p<>r'iu• escasse<;u ,_ ~uoção do 
~.e que esta ptOducçllo havia escassead.o por eau. 
sa d.t..ecea, que não permittio que o g&do engordasse 
par,_ ser beneficie.<io. :MlS o certo é que os prllÇo• do 1 
O<arque o a.nno PM""-do não forilo superiores a~s do anno ~· 
:mterior, que não subiriio consideravelmente, romo · ', 
o nobte deputado sup;>õe. 

Em Janeiro éle 1&;9 0s pre~os do xarquo re~lav5<> 
de 4$ !I .·5S400; om F""ereiro, de. 3fif.OO " 4S4o0; em 
M.io, de 3S .... asaoo; em lS<nembro, àe l,SGOO a 4/)800. 

De-vo estes dados "um negoci&nw dos mais ~e.P"i- i 
taveis desta praça. 
· O nobre deputado reportou·se aos preços do :um<> 

p=ado para. contestar a intlnencia do trntw:lo na baixa 
dos preços do :.o.rque; .m!l!l ess:< i.o.llue::~cia é Íllnega
''el. (Apoiado•.) 
· O tratado au~entouosopprimento, e~orconsel!:uin
te !"roporci~ou l':Jai.Ol" q_nantidade de um Sencro :ilimen
tieio de primeira necessidade :i. popula.yüo ~o Imperio, 
e esta obteve o maior supprirncnto por pzc~o mais favo· 
ravcl. · 

A differença. do~ ?teços mte< e depois <lo tratado 
póde ser fixada etn 2/1 por arroba. Quero ·conceder qne 
metade desto. dlfferenca sej11 devida ,; abund:lllcie. do 
~-· a outra metade d~;e Eêr atuibuid:; :!. iufiacnci::. 
c.o tratado. (Apoiada&.) 

Cingindo··me ao que te passou no Rin de Janeiro, 
temos que esta economia de,2fi p<?r nrroba, se~do a im

- portaçilo de 1,&4.1,550 &lTOba•, mont.:t. a ~rea de 
2 ,000:000S, que fieárllo "" algibeira dos consami<lore.•. 
(.4pooadas.) E esta cconomia,q=do se trnta ~e um g<>-

• nero a.limcuticio de primeir:l.necessidade , significa • ug .. 
menta de trabalho, augmmto de producçc10, c portnntQ 
augment o de renda, que ve:n por outros eanaes com· 
pensar 11 di.tuinuiçüo (tue causon n<1 rendimento das al· 
ía.ndegao " isen<;ão do direi tos sobre o xai''\Ue estran
geiro. (.Jpoia.MJ.) 

E•t:r. diminuíçiio, .segixndo nos cli$<e o nobr~ depu
tado, e t:II!lbem dechra o rclatorio do uobrc 111iuiotro 
<la fo.:endn,· {<)i d4 300 a -100 contos de r<i~. ~ão é 
de certo contpll.t'a..-el éoro. o bencfoc!o qnc recebeu n 
popolaçiio do Impcrio, principalmente a do• nossos 
e• tal>elccimcnt.os agrieolns e industrl=, ob:tondo em 
maior abiUldnl:cia um ger.ero Uo ncee>snrio á eu~ ~li
mentnção, o por um preço commouo, fn~enJo nlêm 
Ji9so umn. oco110mio. de 2,000:000,!1, .ogms<lo a impor
taçüo do ruo do Jnuoiro, e de 4,000:000~, 'cgundo 
a de todo o Imperio. (Apo!ndoJ.) 

Sí:D, niio hn du\"ida quo o. P..cpublicn Odentlll obte,·e 
Ulll gn:~ndc favor do Imperio por c~ta. i•~uç'io ; mns o 
l.tn~a u\io lho concedeu e&to l':>Nor •em tflmbetnat
tender ao5 &OIU vcrdodoiroa intcre••ct. J,;s~c favor se 
<-'illlCilill p<lr!eltnmente com ns convcnicncins do flruil. 
{Apoia~.) 

Em concbu~o: ac o nobre deputtulo, "'" :O<lns ns 
outras diop<l.!çlíos do tratlldn,· !Wo •< íu~'C!$C que seja 
cxdufiivo par.._ o Imporia, tllmbent 11cata di>p.:•ic;."•o niio 
<lave ~er in~.area~o e:tc1w.h"<>patt•. a Rcpnblitu. (.~poiadO< .) 

O nobro deputado oh•ervon que ~ gra.nde o contra, 
bando; ~ue umt. boa P.~m, se IIÜo todo? xa:qnc nrg~ · 
tino, v111 tomar eertí6endo de naturah>a~"o no =
torio oriental pan wtra.r li ore a~ ditei tos e:n nossos 
mercados. 

0 S>t. JACtl"Tao DE 1\f>:KDO!'IÇ.I. :-Apelado. 
O !ia. PAIIÁ."<llos: - Niio duvido da e::dstancia dessa 

fraude, mas ella nr.o é a.11tori<ada pelo tratado. E' um 
abuso diflieil de ser reprimi®, que pôde sê· lo a:.; certo 
ponto; = a. SU& ex.iotencia nõ;o jU>Uliea '" grascs 
~suras que o nobre deputado faz a o trõ1tado de 4. de 
Setembro de 1357. . . ' · 

Qalll.-$ o mal que dahitem .re>ultado ~ Impc:rio ? 
O · ~u' argentino tem ectrado como onent:U; este 
contrabando concorreu pan a diminuiçlo de direitos , 
na importancia de 300 ou 400 contos. · ' 
~ ~; ma& . $1lbsistetxLas...~cn~ do_maior .. _ 1 

•upprln).en1:0 · <i~~· de prim~a n.êCilosiõa.de e ãe 
sua baraleze- (.lpoi~.) · .. . 

Cnio quelliio falto a nenhuma COJr>eniencia dizenJo 

que ~ entre nOs pe,wa:n:ol!l~tt'!:te~ , ~~undo i!; qtt"..eo · 
a ·.isenÇi!o dos direitos do xarou~ (lO<Ü:l ser ooneédida.. 
indepeudente.r.euw de tratado <>.e condições reciprocas; 

. att.endeudo-se ~ente aos interes~c• àn ln!perlo. · 
O que eu ~eploro n~e eontrab..::do Dão é n.Qim; ;.. 

nirl.ção de. re;nda. é que a Coniéliehlçilo ~enti.:li>. nilp 
de\'a s. isent;~ ae que goza. ao B-r9.zil, e sim. ~os. sc_Ue.; 
cont.ial:ll.llcli•tas o aos do Estodo-Orientfll. · ·• 

o governo imperial está no seu a~ito cx5gitulo -e. o 
governo dn Republicn Oriental do L" :-uguay <pc 'iNub 
túgum cobro ao. nb~ de sen.s agentes :!!se~•• (<ip~
à-o•); porque •egDr:).mcute é um e~c:md.o.lo o:~e, tciicio 
o govomo . oriental reclamado o e:<c:iusivo <Ín isenÇão 
como indUpens:.-.'"el para que ella llie fosse· de pro-:eito, 
allegando s. concurrencia da Co:lieder:>çió _;, rgen6>a, 
seja a .11ropria Republica q11em ti conceder e~ss mosma 
isenç~o, ou d~trnir o seu excll!sh·o por meics ille:;zes, 
import.ando no Brazil. o xarque ~rge':\~i:no co:::o :x3.r~ue 
ori<l!ltal. • 

O Sn·. JACi n8o bE 1\ícNDo~çA: - F:1z-Se ::n::.is; 2:1.0 
J<a:rq11c havinnor p!Lrte ds Republica exnortn~~o li<"!e ; 
hoje ella impÕz sobre es!e gencro 4 % •• Lnm~to t:1.tn-· 
bem que nós ti~:l.Ssemo3 essas db:citc ~, e ~1lt~ impu.-. 
zessem. 

O SR. P.<11uaos: - Nüo ê do t~nt:?.C.o. : .. 
O Su.: J .I.Cil'iTIIO DE :'lf•:'noxcA.: - Pc:d~c-<eo: como 

V , E x . b:nle!:l tou essn cirC'Ul'IÍ~!:n.nc.i!l q,u.e m.~nc:.o~ou, 
cu la.m~lltO !!l'!lbent quo emqU!ln":o 1'\Ús !iramos djnbci:o 
dos UO$SOS coírl!5, cll~ augme~::e:-~-:. C·~ !eu~ pc.r es~c-
modo. . ' 

O Sn. Bttto: - E cu. U.igo que é e!!'!ito do :.r.~ta·lo. 

O Sn. B ..• nf.o Dt: MAu Á; - N'~o :l!lCiulo; -:~~zs 4 %
uiio pe•i:o M) •obre o xarqcc, ·~~ l:~:>çldO> so:.r~ tod:> c. 
exportaçr10 da Repnblic~. . .. 

O Sn. JACIS'rllo DE ~~l:!.~po~ç.,! - Ccmpr~~~J.o-·'ie 
na oxportact:Vo ; mns V, Ex. sabe ~·uc ::!. d~ '!t~: ~rJ.e ct ..... ~ 
liv:e. . , ... 

O Sa. P.-n .\:<l!~S : - O nobre ãcp10t~ào l~l:::br.~-mc-· 
c11ta sua obsent~çiio, c eu vou responder :t ella: n:> R~p_u-. 
bJicllJnnÇOU•Se um direito do exp<-rt!\~:\0 SOe"~ O !<~,yC 
que. l::ue dlroito, como j á ncitou o noilre depn!~do 'l.U.~ 
me lic:t á à.ircit:t, níio f'li lanç:tdo ~c!noi~3men~~ <Obre 
o >:IU'<juc; docrcton-sc um direito d~ espO<"-'l~i\o qne 
é cx-..ot~si vo o. to<los os produ,tos. 

Es.te direito niio é novD naR~pc.blica; O)(Íst~o rempre 
até 18~2. Nesse !UUIO voga.r..o "'"'l.!Gllc esto.tl<> ns idc!liS' 
de portos ír:u><:o•, àc liheordaãe illirnitndo. de commer
cio, e entüo cntcn~ ~rüo ru. ea.ma:a!i <r.:.e dcviüo nbolir os 
dircltoo de e::<po~~ n~i.o, c ellcs for:io :.balidos. Mn• J~s
<le logo veio urnn opiniü.o muis ~~:u=~ta nron-cnciar-te 
contTn e. o.boliçiio, que cnusou ;~!l.";"~: áosfa.:: :;-,e n:1~ 
renda! cia P.~publiu. 

0 ·sa. J.<CI~TI!O 1>1: !fE!II>O:S ~ .\ :- 0 '!,UC pOS'O ai>!~
·FU é que essa. ol.'iui:lo Cs<'oli,eu o tempo= q1:.0 o 
ttat4do eut:ra!SC om 'nSM" p:u-!t :-e~::!.b~~cccr & !c dird to .. 

e Sa p .1.1..\SDOS : - Er:t D:ltt:r:!.l Gt:e, tentlo~to u.. 
resta~eccr na Repnblicn o di.-,ito ue expor:uçiio , :oe 
apl\)\·ei~ass~ ums. occ3Sião fn.,·o::-!l.t·:!!, c~:no t fem du
VIdA a actnal ...... 

o s ... · J.-cr~-cao I)E !IIESI>O:SC• ; - E' ist~ o ' [!!,C c~ 
l~men.to. · . . 

O .Sf. P ... u({Bos : ~Mo.:::!' ~c.ot:ar~::~ c> .nob:~ ~ef\l-: 
t:~.do nests. ob~rvaç~o contnià.iz a ~i p~opl.'io. . 

O S'll. J ..... cr~TR() DE MES~>o~ç" : - 1\:tv ha tzl .. 

O Sa. P.•al'I:BOS: - Eu o vo:~ n:.~trar. ~ o nob~ 
clepatado ~eti.a que cot~Set'v--..s<,'l:lOS em ua.sa t:11ifa· 
um certo o.ireito, e talvez direito e!~<:!do, tGbro . o 
xarque oriental; p!ll'a proteger a io.du.stria iiA m<ll 
:NPVineia, o?mo não estima q<>• rejs a mesmo. Republi~ 
4B Cruguay quem em parte ci!!>t:na. o beneficio q12e lhe 
Jizetllos! · 

O Sa. J:..ct:STBO !lE :M l:liDO:<ÇA : - ~ .t:ll.inM .PlJrÚa-
... clieçio desapp~reoe desde que V •. E::x. se lem.br"' que 

sempre sU$teot•i que o ~:~.e orient:U tinba. mui~ 
vantage>u .sObre o vosso, que poãi:~o !'Or .isso "')'i!c bciiL 
!ustenta.r es:~e direito. , · · 
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'o Sn." FRANCO mi ' ALMEiDA : --:IstO nüó destrÓe a 
contradicção. · 

._.O Sn. PARAN!iOS : - Não se estabelecem nem,se .con
servão direitos só porque as · mercadorias importadas 

- ~íi.o estra1igeiras. Os direitos de impor"tação devem ser . 
-conservados, quando sejão necessf!.ríos para a renda. do 
Estado ou para protecção de productos n~tcionaes. Ora, 

·desde que a . isenção neste caso traz .um b_eneficio aos 
c<>nsu_midores .do Imperi_o, e não prejudica á sua indus
(r_i __ a si_n_u.'lar, po_ ~- qu .. a.nto a _vroducção a_~ pr_ ovincia de 
S·, P!')dro do Rio-Grande do _Sul não diminui o, antes 

·çresceu, e t.elll consumo vantajoso em nossos mercados ; 
desde que estas condiyões se dão, não é possiveldis_cor
ier ~omo discorrem os adversarios do tratado. ,como 
-em taes circumstancias ver um defeito .· do tràtado, e 
um argumento eontra elle, no facto de ter a Republica 
j,n:posto um modico direito de exportação sobre os seus 
xarg_ues, quando, segundo a opinião dos nobres depu
tados, esse procedimento da. Republica é favoravel á 
província de S. Pedro do· Rio-Grande do Sul? 
: O nobre deputado nos ru>segurou que o tratado até 

·tem p1·e_judica:l.o á nossa navegação mercante para o 
Rio da Prata; que nos portos da Republica não se vêm 
hoje t antos navios Õrazileiros como se vião antes. 

o Su. JACH'iTl10jDEM&NDONÇA:.:..... Disse mais; disse 
que em . cada um dos. portos. de Buenos-Ayres e de 
lifontevidéo ·havia antigamente .mais navios do que ha· 
em, todos os portos · do Rio da Prata.' Isto é J;llateria de 
facto. 

O Sn. BARÃO DE MAu.(: - Isto é effeito do tratado,· 
meu nobre collega? 

() Sr .. pjcRAiinos:-Não estou hal)ilítãdo para con
testar ou confirmar o facto que apresenta o nobre de7 
putado; mas n l\o comprehendo porque os navios brazi
hiros desapparecêrão de alp;uns portos da Republíca em 
consequencia do tratado. Se o nobre deputado quer at
tribui-lo ao contrabando do xarque argentino, o xar
que argentino para vir ao Estado-Orientalnaturalisar-se 
não carece de navios proprios, para a navegayão do 
oeeano, passará em pequenos barcos. Não póde ser esse ' 
commêrcio illi~ito, o receio que elle tenha da yigilanciac 
da nossa bandem'l, a causa da exclusão que nota o nobre 
deputado. Não concebo como o tratado possa ter seme-
lhante effeito. ·. , · 

o rebtorio . do nobre ministro da fazenda mostra o 
contrario do que affirma o honratlo membro ; a nossa 
navegayão pant o Rio da Prata não retrogradou, vai em 
progresso. Eis-aqui o que nos diz a este respeito o 
illnstra.do Sr. r:1inistro ela fazenda : , 
· < Em 1858 a 1859 entrárão(do Rio da Prata) 570 

navios com 37,14:3 toneladas, e sahirão 353 com fl4,212 
toneladas. Feita a comparação com o exercício ante-· 
rior, houve, quanto ás entradas, augmento de .35 na" 
vios, e diminuição d~ 32,816 toneladas, e, quanto ás 
sahidas, augmento ele 8 navios e de 24,860 toneladas. 

< A bandeira nacional teve parte neste movimento 
eo::n 388 navios , medindo 17,973 toneladas nas entra .. 
das, e 184 cem 47,742 toneladas nas sfthidas, o que 
deixa ver sobre o exercício tle 1857 a 1858 um augmento 
nas entrad.tts de 57 navios, e de 3,580 toneladas; e nas 
sahida3 de 38 naVios, e de 34,475 toneladas. > 

Portanto, se eu quizesse tirar uma consequencia 
geral destes chclos , limitados aos annos de 1857 a 1858 
e ele 1858 ct 1859, diria que o tratado veip favorecer a 
nossa navegação mercante no Rio da Prata. 

O S:~ . F ru,~cp n:o Ar.J!EIDA: - -Apoiado, é logico. 
O 8!\. PAaANHOS: -Este facto é c1ue se l)óde consi

tlerar como . uma ~.onsequencia natural do trâtado, visto 
que elle tende a desenvolver b nosso commercio com os 
estados vizinhos·,· e não ha razão para que a nossa lmn- · 
deira seja excluída desse commercio. . 

O Su. JAcr_NTIIO DE ?.fEKDO"<ÇA: - E'materia de facto; 
póde-s·e verificar. · · · 

O Sa. PARANnos:- Um elos beneficios cÍt1e sed~vem 
. esperar do tratado, t epito, é dar incremento á nossa 
n:weguyão para o Rio da Prata, que é a que mais ali-

"Irie!\ta a nossa marinha mercante. - _ 
O nobre deputado disse-nos que o governo impedal 

inha sHo l.evado .: estn neg '1~iB·7iíó por um terror panico, 

por apprehensões infundadas. Já mostrei q~e o governo · 
imperial não . procedeu levianamente ou . SEllli p~rfeit<> 
conhecimento decausa, como pareceu ao nobre · depu~ 
~a~o •• s. E:x:. nos per~ntou :' < O que·receiava o govern<> 
1m penal? Que, exp1racl.o ·.o prazo do art. 4• do tratad<>· 
de 12 de Outubro de 1851, se"impedisse ria Rep1,1bliêa ·a 
passagem do l;iado em pé para a província de s: Pédr<> 
do Rio-Gramte do Sul? O que fatia a Republica do seu 
gado?> · · · . · · · 

. Eu respondo ao nobre deputado.- Não houve terror 
panico, ·houve sim olouvavei acicôrdo "de evitar futu
ros conflictos- en,tre interesses que se podem conciliar. 
Dada a eventualidade qué figurou o nobre deputado, o 
Estado-Oriental faria do seu gado o mesmo que fez 
quando essa pa~sagem . pela fronteira era gravada 
coín u:m pesadó direito, se~ãode todo obstada. Conver" 
teria o seu gado em xarque; e como o xarque é um 
genero n<Jcessario ao Brazil, havia de ser importado no 
Brazil. · · 

O Sn. FnANco DE AL,!EIDA: - E pagaríamos mais 
por elle. 

~ Sn. P~nANHos:- Nos tempo~ ·· de nossas querelas 
ma1s renhidas com o general Onbe, quando os Brazi.l. 
leiros erão cruelmente vexados na campanha oriental 
quando a passagem do gado era prohibida ou sujeit~ 
a um imposto exorbitante, o Brazil niio ·deixou tle 
consumir xarque do · Estado-Oriental. 

<Houve tempo (nos disse o nobre deputado) em que 
a ·minha proviri.da só- p"Or si abasteceu o Imperio de 
xarque. ~ 

O Sn. BARÃo DE · M4,u,i. :- Nã~ .é exacto. 
' . 

. 0 Sn~ FRANCO DE ALMEIDA . ~ ~E; até impOSSÍvel. 

O Sn. PARANHOS: -· CoJ;11o pôde, porém, até certo 
tempo abastecer o Imperio de xarque, e de então para 
cá não tem sido possível fazê-lo? 
. Nos nonos de 1843 a 1845, de que nos fallou o nobre 

deputado, quando o porto de Montevideo e outros por
to'? da. republica se acha vão bloqueados por forças es
trangetras, nã? é exacto que se não .fabricasse xarqu~ 
no. Esta~o-Onental. G.1·a~de parte do gado do Estado 
Onental m para a provmma de S. Pedro do Rio-Grande 
do Sul. . .. · · 

-o Sn. J.tCINTn~' DE MENDoNçA:- Eu disse isto; ·o 
nobre deputado não me entendeu. 
. O Sn. P ABANa os : - •. .". e. outra parte era lieneli

mada nas xarqueaclas orientaes que provisoriamente _se 
estabelecerão sob_re a fronteira. Este xa1·que era im
por~ado no Imper10 por via de terra, até que Orihepôde 
a~nr o porto do Bucê:_>, e foi-lhe fr(l.nqueada a navega .. 
\)ao elo Uruguay. Entao se fez a exportação pelos por
tos elo Urnguay, do Rio da Prat_a, e por esse do Bucêo. 

Logo, o xarque que por esses tempos consumimos não 
era todo de producção brazileira. · · 

Senhores, a sorte deste tratado é precaria, porque tem 
uma curta duração _ (apoiados), não obriga (llén1 de 
quatro annos ..... · 

O Sn. B.tnÃo DE l\1AuÁ : ~E' um ensai~ economico. 

O Sa. PÀa.~nos ; ::_ .... porque tem em si mesmo a 
condição de uni énsaio economico, e porqtte o governo 
imperial ligou-o á s'Jrte do tratado de perm11ta de ter
renos. 

As camaras da Republica-Oriental, como sabemos, 
ainda não approvárão o tratado de perm.uta, que aliás é 
de pequena importancia.... · 

O _Sn. BARÃO DE MAu Á : - De insignificante impor-
tancLa ._ · 

O Sn. P ARANIÍOs : - ..• quê não tem por fim ampliação' 
de territorio, mas siin a rectificação de uma secção de 
11,ossa fronteira terrestre, que necessita ser melhorada 
em frente á povoação de Sant'Anna do _ Livramento, e 
isto no interesse da policia e commodiclade dós habi .. 
tantes de ambos os paizes. (Apoiados.) , · 
. A ex!stencia do trat~do, provisoria e. co~c1icion~l. 

pelas ~op.dições que ,elle pr0prio en.cer~a em gi; maiS 
precan a s~ tornou pela cega reluctanc1a das · camaras 

.. da Repubhca. · 
A sorte (\o tratado ,es~á a~orá pendente da i!ecisãb do 
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governo imperial. Deixemos que este o):>re livremente 
com 11 S!lbedorill e prudenGill com que costum11 proceder 
em !legados 1.dest11 n11turez.a, e certo de que, sempre que 
em seus 11ctos.estejão envolvidos os interesses a digni
dade dó Imperio, terá o 11poio de todos os Brazileiros. 
(Numerosos a~oiados.) 

Proced11' o governo imperial livremente, não influão 
em slll\s deliberaçõe~ as apreciações injustas do nobre 
deputado pela província ele S. Pedro do Rio-Grande do 
Sul. 

Sinto estar em divergencia com o nobre deputado, 
cujas opiniões estou habituado a seguir, e ouço sempre 
com muito prazer. Mas el!e mesmo nos ensinou que 
em negocias desta ordem os sentimentos da 11mizade 
pessoal devem ser pospostos aos sentimentos de adhesão 
á causa publica. Sigo o seu exemplo ; e além.do consolo 
qúe est!L consideração me offerece, tenh'o o que resulta 
do ap010 que encontro em dons outros dignos repre
sentantes da província de S. Pedro do Rio-Grande do 
Sul, os Srs. barões de Mauá e de Porto ·Alegre, que 
!ambem me. hon:ão com sua amizade, cujas opiniões 
1gualmente respe1to. 

Ha· no tratado de 4 de Setembro um compromisso de 
que ainda nüo fallei, e que foi impugnado fortemente 
pelo nobre deput11do a quem respondo. E' o compromisso 
tomado pelo ~~vernoimi!erial relativament!J á navegação 
da Lagoa· Mmm e do rD J aguarão. 

O tratado não contém mais que uma proinessa, a de 
qu~ essa naveg~ção será. mais t11rde franqueada á ban
deira da repl\blica, i! e bruxo de condições especiaes .• ~· 

O SR. PAULINO DE SouzA:-E por concessão nossa 

O SR. PARANuos:-.•.• e por concessão do Imperio. 
Não vejo inconveniente nem na promessa nem no 

seu cumprimen~~. (Apoiados.) 
-Sei que · h a . entre os nossos compatriotas daquel!a 

parte do Iruper10 quem entenda que a promettida con
cessão não só é prejudicial aos interesses corr>..merciaes 
d~ pro_vinci11, mas até perigosa. Confesso, porém, que 
nao vew em que sej ão por isso offendidos. os interesses 
commerciaes da província de S. Pedro do Ria-Grande 
do Sul. · 

O SR. BARÃO DE MAuÁ: -Pelo contrario, são con
sul~aclos. 

O SR. PARANuos :-E até o meu amor-proprio hacio~ 
nal se resente ao ouvir que ha perigo para o Imperio em 
:franquear-se a navegação da Lagóa··Mirim á bandeira 
d_a Republica. (Apoiados.)IPois, senhores, a Lagôa-lVli
:nm estará no caso do Mar-Ne""ro ? O Brazil é a Turquia 
e o Estad~-Oriental a Russia ?' (Risada.Y.) 

Que perigo póde dar-se se al""uns hiates orientaes na
vegarem naqu(lllll Lagôa, empr~gando-se no commercio 
mutuo de um11 e outra margem? Em verdade não posso 
comprehender essa repugnancia que alguns manifestão 
cemtra. a concessão que promettemos pelo tratado de 4 
de Setembro, que promettemos desde Ül51. , 

O SR. J ACINTuo DE MENDONÇA: - Eu deélaro que 
comprehendo; 

O SR. PARANHOS: - O Estado-Oriental é ou não ri
beirinho da Lagôa"Mirim e elo rio Jaguarão? (Apoiados.) 

Nós temos indubitavelmente a soberania das aguas 
da Lagôa e do J aguarão de uma a outra margem te
mos de facto e de direito o exclusivo dessa navega'ção. 
Mas não. é isso razão para que recusemos o que se nos 
pede, e s1m para que não concedamos. senão opportuna
n;ente, e sob as condições que julgarmos mais couve
mentes. 
~ão é de hoje que sustento esta opinião. Desde 1852 

opmo que, quando as circumstancias do Estado-Orien
tal o y~rmittissem, e median~e as condiçõees necessarias 
4_ pohma fiscal _e á segurança daquella p11rte do Impe
rw, a navegaç";o da. Lagôa-Mirim poderia ser fran·
queada á_bandeira ommtal. (Apoiados.) Esta concessão 
d!l Imp~rro está de accôrdo com tudo o mais que tem 
Sido estipulado entre e!le e os seus vizinhos a respeito 
de na~egação fluvial. (Apoiados.) · 

O nobre deputado pela província de _Mato-Grosso 
chamou .a atte!lç~o do. governo imperial sobre a nossa 
pendencia de lirnJtes cmn a republica do Paraguay. 

O nobre deputado occ,upou-se com a demonstração 

TOMO li 

do no~so direito ao territorio contestado pela republica, 
sobre a ml!'rg_em esqll;erda do rio Paraguay e sobre a 
margem d1re1ta do rio Paraná. Louvo o nobre depu
taria, pela provincia de Mato-Grosso, e ninguem deixará: 
de louva-lo, pelo zelo. e perseverança com que promov~' 
todos os interesses nacionaes quase prendem aos da súa 
provinci;t. (Apoiados.) 

O SR. PE1xoro DE AzEVEDO • ·- Cu~pro com um 
dever. 

O Sl;l. P ARANnos ; :..... Não posso, porém, acompanha
lo na demonstração com que se occupou , porque, se 
era opportuna para o nobre deputado , não o é para.· 
mim. Já disse suflicientemente a este respeito quando 
fui encarregado de uma negociação relativa á nossa. 
fronteira com a republica do Paraguay. 

O . .SR. PEixoTo nE AzEVEDO:- V. Ex. tratou da 
. questão de maneira que me impossibilitou de:voltar a 

ella. 
O SR. PARANHos:- Obrigadlil a V. Ex. Pens<r, 

corno o nobre deputado, que o governo imperial deve ter 
muito em vista que dentro em dons annos, que finclão 
em Junho de 1862, segundo o estipulado no tratado 
preliminar de 6 de Abril de 1856, devem os dons gover'
nos entender-se para resolverem amigavelmente essa 
cansada questão. (Apeiados.) 

Chamando,. como o nobre deputado, a attenção do, 
governo yara e$te importante assurnpto, tambem j!evo 
manifestar á c11mara e ao governo a confiança em que 
estou de que, quando chegar esse dia, encontraremos 
da parte do governo ila republica disposições benevolas, 
as mesmas que elle mostrava em Março d~ 1858, quan
do me retirei da Assumpção: 

Confie o governo. imperial, sem deixar de ser previ
dente, nas disposições amigaveis do governo da re
publica dt> Paraguay, assim como este deve confiar 
nos sentimentos amigaveis que o governo. imperial 
sempre nutrio e nutre no mesmo gráo para com aquella 
republica (apoiados); assim como este deve confiar em 
que o Irnperio não ha de entrar nessa cruzada pará 
que o está convidando solertemente uma parte da im·' 
prensa de BueBos-Ayres. (Apoiados.) 

Os nossos ajustes de limites com a republica da Bolívia 
devem merecer, e estou certo de que tambem merecem, 
particular attenção do governo imperial. Todavia, peço 
licença para observar ao nobre ministro dos negocias es:.. 
trangeiros que com a Bolívia, além dos ajustes de limi
tes, talvez convenha estipular alguma cousa no sentido 
do que foi estipulado entre essa republica e a Confede~ 
ração Argentiua;por um tratado de commercio e nave-' 
gação de recente data. 

O nobre mirâRtro sabe que por esse tratado a Confe
deração Argentina facultou á Bolívia a exportação de 
uma parte de seus productos pelo rio Bermejo,.affiuente 
do Par11guay. E' possivel que alguma cousa, Iia ordem 
dos interesses que a Confederação Argentina sabiamente 
procurou proporcionar á Bolívia por esse tratado, conve·· 
nha conceder por nossa parte, no sentido da politica que 
o governo imperial tem seguido pru·a com todos os seus 
vizinhos. -

Naquel!a repu1Jlica ha prevenções injustas contra ó 
Imperio, infundidas pelo dictador Rosas, sabe-se corri 
que fim. Espero, porém, que não estará longe o dia em 
que o governo de Bolívia se convença de que deve en
trar em relações estreitas e amiga v eis com o Brazil, e 
de que o antagonismo que lhe 'foi aconselhado, e em 
parte tambern herdado dos seus maiores, é mais preju
dicial aos interesses da Republica do que aos do Impa
rio. (Apoiados.) 

Chamarei ainda a attenção do nobre ministro dos 
negocias estrangeiros para a sorte dos tratados ql::e 
pendem da ratific:ição do ·governo argentino. Recew 
que, se forem adaptadas as propostas de reform~t na 
constituição federal, offerecidas pela província de Bue
nos-Ayres, se julgu~ prejudicado o tratado de limites. 
. O governo argentmo convenceu-se em 1858 de ql::e 
não podia recus11r··nos a devolução dos escravos fu,(p
'dos da província de S. Pedro do Rio-Grande~ do S~ 
para Corrientes ou para Entre-Rios; que nao podl!t 
recusar. nos, sem causar um grande damno ao Im·· 
perio •••• 
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SESSÃO EM -.25 :DE. JULHO DE·i860.-

O .Sn; Bn:<o l>t PotlTO•À.I.>:&l\E: - Apoi34,o. 
O s .... Pu.uuios ·, _: ....• sem. prcjuaiear ní10 sL 

a ~l!!iedadj3 d!l'§ B~s re..ideritcs naque& · 
proví~~ll> mas até sem 1>ôr em l'U~ a tranquil
Ji<bi!e_publica. nessa -pró·.mci& {apcia<io•); porqtu6to o 
:uiylo ~ dtl<io tios es<:ra vos pt'Ofugos cia: provinoia ae 

· S. Pedro do Rio-GT:mde do Sul é um· in=>t.ivo para que 
.cllca fal~ aos Geus de~res, se . ins1.1rjiio <mltra •ew; 
senhores. (Apoiados.) . 

A pro,'inci:> de Comentes espontSDeamentc, por uma 
lei ·de 1833, havia concedido essn devoluçã.o. A lUDt!l do 
~Bt>cnos-Ayres Clll ~813, J>a · c!poc:~ <la e!fe:rvaseencia li

beral, tciúl o cieclru:ado «bolida a escravidão no terri
torio lll'gei>tiiiO, a instancias .dó ltOVel'IIO a~ Portugal, 
c mediante o concnrso do a.gcn~ diplomatico da Gria· 
Bl>lt!Ulba, concedeu nio só a· dovoluç;1o dos =\·o• 
fu~do:t, mas;•tú que :illi p~deMem ir.escrnvos, na qua
lidade de cria.dos, em companhi<J. de seus ~enhores. 

Estas C<JIISidcr;~~oos, c os interesses pe~anen~ de 
vizinlliulça, induzirão o g~verno a:ge-ntluo a celebrar o 
tratado de lllttrndie<;tio de criminosos e devolu~..ii.o de es-
cravos ·rugidos. · ' 
• A · constitnic;Zo ::.rgentinn. niio olfercei& entiio para 
ISSO o Inl!nOr ob<taeul<>, porqne ~lh dcelnrcu abolids a 
cseravidlicf no terrltorio fod.eriLI, mas DiiO eonsodrou · o 
principio absol~:~to da constitl:liçlio fhlnce%à de 1848, que 
ileelarou livre todo O C$Cl'&\'O quo·toc&Me O SOlo' da Fr<w" 
ya; üma das reforma. propos~as em: nome d11 provin
da .de :Buenos-A vrcs tem por fim estabelecer o prin· 
cipio da. :lboli~.ão C!; escravidão em termos tão · absolu·· 
tos como o da conatitl:lição fi-anecza. 

A actual eoristltniçiio fedcrnl dispõe o seguinte: · 
~ Na Coru~o Argentina não haverá escravos; 

os poucos que hoje existem fieio livres desclc o jnra
m~to ~desta COJlstituição, c ema Iei ~al rc~ar,L 
a. .~nd=is:IÇÕCS ." q_uc dê lugar e•ta declaraçii.o. Todo 
o contra~o do co;n~ra e \'cnda de pessoas é um crime rle 
que seruo pass1~l.S os qu~ o celebrarem, e o escriviio 
ou íur.cciOJlllrlo qne o nutorlsar > 

Propõe-se .Por pru:tc de Buenos-Ayrcs este addita
mc:nto: < E . os escravos que de qualquer modo se intro
clwirom fic-~o livres pelo simples facto de pisar o terri-
totio da Bepubliea. > · · 

E• de reeciiLr .que, se e•te additamnnto i =s:ituifiio 
federal f3t n.ccito, ao rlcpois •• julgue o tr11ta.ilo de cx
tr:ldicçii.o prejudicado : creio pois que, ~c o govcmo im
periià ,th-cr ali;ulrui opportunidade, deve preveni% ess:~ 
occurre:ricia. 
. O Sn. BAJ>Ão 1>E PoaTO:ALEr.nc ;-Apoiado. . 
Os ... P.uu101os: -Cclebrámos com a Conf~eraçio 

Argentina IUIIa eouvenç~o Jl.uyial em 20 de Noo:cmbro 
de 1857. Ess:L convençio foi celebrada de accúrdo com 
~ principias :mte• a_eeitos pelos tres go~·amos, odolmpc
no, odaConfcderat"'oc o do EstAdo-Oriental ; e ainda de 
:1~rdo t"JID rni;Lcipios n1a.is dcJCDv~l ,·idos,· que foriiQI. 
"JU.r.adoa J>cst:~ corte por um protocoUo de 1~ clã Sctem» 
bro d= ~m10, llSsignado pelo !:ir. visto.ncio de Marq~ 
gttapo e p.1lo reprc!antn.'ltc d" P.e?ubl:ca-Oriental. 

E&tiplllou-~c <:ansegnin!l!mCD~'! :lll convenÇiio de 20 
de Novembro quG lll:nbos os go,·cm~s, " do · llllpario 
o o da Confcderaçiio Argentina, ~o!icitiU'üio a adlies.io 
do· governo ~en~ola esses ajus.~es, ç_;c reguliio

1 
sobre 

OOSCS as malS li~tO 6 prendet<:>s, 0 CXCJ'C! C[O da, 
nu.vegu.çüo ilnYial -eommnm~ :t6m de e,;itu- .na. pratica (i· 
encontro de illtexcs~es, e as o.esintcllig1:ci.as que del -
1~ J>ascun, C<lmo n~c ho. mult<l oooorreu entre o lc
perio e :1 Rê;>ubllca do Para~a\·. 

Eu·proprio fui el:CIIrn:ll'\dO ue ;•olicibr, por nos. a 
parte, o assentimento da Republli=.Ori~,c rolicitei-o 
como se vê elas not 3S :>nDCX!I& 'iio rel atorio do Sr. :mi
nistro dvs nCI!Ocios estrllllgciros. Entõio -r::espcndcu-ae
:roc ~1\fontevid~ q_Deo g<>v<=odarepúbliea. ha,·iacom
mettid~ es~ J>cgoeto ao ~e;;; !'epr..entante.:ocsta côrt:e. 
Até bQ;c ~ID nl\o teve lagar eo•a adh~o, :nem <ii
reetamente, netll pelo illterwcdiQ d~ lcgaç;w oriental. 

E porque t<lm ass!m aronteci<io 1 Porqne pre"..eDdeo~ 
se liF. á eori'l_enção de 20 ele ~ove:n_brqo ,que de..-eja a 
rcpll-oUea :relati.-.-te á Lagôa-Mtnm. E , porém ill
()Oilte!tavel, !J.Ile a eonvenç:lo <le20 de .Novembro é Íll
tair=mttll di- •b 9.ue possz ser aecorda.do entre o 
hnporio c a Rqnblica OriClltcl sob:e a Lagôa-~[irim-

A ronvc:nção de. 20. de No\-e:nhro é. o COI!Iplerneato d:> 
que ante$ esta.llll · estipulado. ~trc .OS tres govemos 8. 
~ito ~ aawgação .do Prau e .= .ailhientes. Nas:;c 
act.omúa·soda n111egaçiio dos rins con;ununseal.aglla
!>f.irim nio está Deste CASO, porque nos pertenoe e%clú
siv3!D.eb.te de ttm!l. á outra morgom. {apoi<J4oo), porque 
a ~a n:xvcgaçiio $() intere~ ao lm!>erio e 'lO Eotailo~ 
Orl<!Dtal,· c nii.o .. pó (te ser: po$h. n u m=as ccwdi
ç5es ··da· .naveg!Í!;iio lJW'Ú dg~ afllucntes do Pnta. 
(Apo~.) 

E' um erro . c uma sem-IIIZiío da p:14te do ~vemo 
oriental demorar a •= adhesiio !J: eonvençiio.<lé 20 de 
Novembro, e OO!l!.eguintemcntc impcàjr a iiel encuçllo 
desses ajustes que tanto lhe intercssiio, por CIUlS3 d o 
a.ccôs:do que pretende ~bter de .nós <!.U nto i JllW<!g<>Çio 
àa LagÕll~:ltficic:t e do. rio ... Tagua.r~~, a.c.:~Uril.o ·s._ue ttilo 
póde •er . CODdiyiio po.rn, ajU$tcs a que " R<pnblica j §. 
está solexnn=entc obrigada. . · · 

Eu espero que ogo.-emoorientnl.~pre>top:áás obser
vaç<;c• que o governo imperi.allhc tem feito. e continua· 
r& 2. fazer no sent ido de movê-lo nCUlllptir a'J.uillO a que 
cst§. compromettido pelas cstipulaç6es antenores &con
,.cnçiio de :20de.NQ:vembro. E spc:o qne- clle rcconheccri 
que !tb~ açcôrdo é. necessario par:1 qiiC CSS!l éonve
éo . . pU!t>o effeito, como é d.cEojo msnife&tado por' 
· ~· 05. ribeirinhos! ~ . espx:.\alnlcnte . pela"Republica, 
como om:>gel)). M obn~es port(>C!.os cll.., c<>litrahieb.s. 

Coid~ Ull1 dos. tre$ governos devo promulgar um re
gulamento para. a navegação do. pnrte do~ rios qiif< lhe· 
pertçn1·a. E &to. regulamento .nil.o pódc ser proinal
gado, nem pelo governo illlperial, nem. pem da Come
deração ·argentina, sem · inconv.mimcia., erilqlUIIlto ô 
Es~:Oriental, que é ribcirin}!o d.o Urngm.y..,_ :tão 
ad.h(:rlr a toda s con•-en?o, e ~ sua. parte..tambe.m 
não 'd&liliêritr-Sé a. i_>romulgar o regulAIIic.ntO quG devG 
rc~er no so•. tettitori~·· · 

Tenho, Sr. Jir(.-:id'!:lte, desempenhado o aever em 
quc.uie c.onati.tuUil.o .cs nob~s <leputa.d?s a qU:Om.me 
referi no prllicipiodo meu discurso, ci nobro deputado . 
pela::pro."':D_cia ae S. l'edro. do Rio-Gr_ancle do Sul, e o 
digno rer~tlm~ _da p~ovincia u~ Par~. 

AprovettuOOo a. oceas1iio pan fazer llíl poue&s obser- . 
v!lções g~ q11e dirigi ao nob;e ~·~ dos~~~ 
Cl OS eotra.ng">!'os, nlll:n mesmo tíve em'·Vlstas oollocar 
a S. Ex. na neceuidade de uma reSposta. Indíqll.Oi ·. 
asoumptoa quq,.illtoresoüo alts.mente ao pai:, com o.:Jini 
de mostTar ao pnl:z; que a caxnarn dos Srs. deputados 
os tem .muito p-entes c já.ma.i.s os esquecerá.. (Apoia
do.o ; muito btm.) · 

{O or<:dor i comprlmMiado por mttitof Sr~. dtptWdor_,} 

O.S~ CaasaasAo de SinbDbú(mini•ao doi M
f~Oeior ••lr<:ngriros) :-Proferirei apenas clgnmu pala.· 
"'"" de agradecimento á. cRma.ra dDs S.-s. deputados pela 
bcncvclmicla com que o miltistro dos negocias e~~tran~ 
gciros tem sido tra.tado nesta. diaeussiio. 

Nilo ao lu! vendo nclla toclldc r~ pol.itica. do goTemo 
J>~lo que respeita i airocçiio da.\ role.~ cstrnngeiru, 
limit:IDdo-ao tao-sómente n apreciar o tratado de 4 da 
Setembro de 1857, ·impugnad<> pelo nobro deputado ~lo 
Rio-Granda do Sul, a quem muito ~:cspeito,e cuja& relll
çiies ~ IIJ!liJâda uüo oiW ignoradns por esta.. c&mara; 
e defendido :pelo meu di~o SJl.U!cCSSOr'O .DOlml depntaào 
pelo. Rio de ·Janyiro, lfinitar-mo -l:ei tambem a dizer· 
auas palavras ieérca deste objec:o. ·' · 

Não Ule parece m:W! asada. B occasiiio para discutir 
esse tratado, e nem· julgo· con-.clliente. fuêclo; é hoje 
uma l~i do E stado, que o governo irnperilll ost,;. disposto 
a \Stls tcntar e a t:ucr execut!r.r · o!liqnanto elle viga~;_ 
enmpre·me todaVUL dcel= á earm&:ra~e ha..-endo ••clci 
esS<> tratado celebredo conjunctamcii:.e· ocm·outro, que 
:licda Dão recebeu. a. approvaçilo do· gorerno do Estado- · 
Oriental, occup:~. este objecw a mai' séria -considorsv;~o 
do gcm :rno im~al, que está clis~to c e:npregu_ os 
meios !icitos,.e os que forem mesmo necei.Sanos, pan. 
qll!! os cotnpromissos tomados peló g_o-·emo do E~!_ado
On~mw P"'"' com o go~erno Ullpenal ·F?" <>ecaS1ao da · 
ratiE.C~tÇio ~ trat3do mao ··coml'l"l.dos - ~r. parte 
daquelle.gomno. (.Yvito bom.) -~· · 

Aprcei=:do à.e-ndamcte as ob!>e~ que· forão 
úitas por :ügans nobres <i"PutadoE,. «>meçRfei· J"ÚÚ. pri
meiro orador ·'1-!e tomou p:u-te na pre5en;c d!sc1135ão. · 
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O nobre deputado por h~-~,;o queix.Gtl-st de 
q_tte dd certo moJo .se houvesse a.b:lndonadO o direito;<lue 
tem, o llllperi? a Ut:'la ,P?rçã.o. de t,ec::enQ . eg.t~ ? ~to· 
llzmco e o r1o Ap:L Os prot~Uos q_ue o nobre depn
!4<lo ·mvoeou ~tlio .in!.ares~ ··a · ao alcance de todos : 
não é pois mais opportuno o momento de encét!l.c. nova 
<llscussão.sobrc est:L IIl:IWia ;· direi, porém, •o nobre 
depntado que, <j.uando fôr occasi"" de f:lzer. yaJer o 
direito do Imper!o _sobre .o t=itotio ~qne,;tão~:t>(ide 
contar q_u .. esse 4irctto não scd. abnndo=do. (Apoiact<u.) 

O nobre dcputn<io )>elo Rio de J<illeiro qUB acabou àc 
!u.lhr di:soe qu~ n!ío tinh:l o intento ue obrig:ir ó minis
tro de es:c=gciros a responder a ~guns tepieos do seu. 
<Üscuno. CC>JllleÇb e · ·aprecio o pe:i~r;a do nobre 
deputado. e sei hem que lliio estad nas suas inten
~ões obtigar~me a umm résposta. Direi eutretantõ :ll-
glima cousa sobre. o que S. Ex. e.xpendeu. . . . 

r 
I 
I 

l 
I 
1 

·Chliiuou o noi>re depnta<lo ri atfençlio do gõverrio para 
as nossas :rel:ições com n r.ipulllies'do ParB.gnay; Se
nhores, tea>os por nos••· pa;-te procu.rn.do que.= .re
j~ continuem ~ S<lr ali mai~ bene'-ol;ls que é ponivel 
entre =bos os govcruo~; de"' inform:u :1. .c.amun .·que 
<~té este momeu~ netJbum:t ~i"'ãa ~ d~ qn~i~ CO!l~ . I 
o· ~!dente d:lq'!J.•l.la R;!pU.bh~- ;A.cr . . êdi.to· que· 6. po SS1• . · 

vi.ls. me. acbnsse c>m desh:~t~noaia com os rcpresent:wte!> . 
de uma. província. i qu.al devo -tanto l"CÍ:onli<lcimento, .i 
"!11al tenho ta.nta. affiiiçii.o <;.ue, conf~ k calllor"-, s~ 
fosse ltomcm de a.lglÚII.!l im?Othn-:i:;, j>edirin que qn:m
do tDOI:r6SC', ao·:mo:nos U9.·plÇf.c do ID2Il <»r.~Çiio, r.:í.o 
direi todo, porque p:u-te pertence hu!nbã. provincia 
r...IJ.tAl , f~sse cntre~uc ,~ provic.ci.a. que n.àullnist-rei. por 
.mil!~ de trüita ·m&, e ~ quàl recebi sempre o.s pro• as 
.h iJl:ú& dcciolida. bcnevolenci~ •••• 
~ Sa. J ... ctNTao ,;E MESJ>o~ç;..' - Fc~-1b.e justiç:t. 
O· St<. :l!Ir~tSTI\O nos Nuoctos'EST<t.I.:CGltlloS: - Devo 

con!essar que o =ulbdti.disto, qtre cu ~h<> como·· 
ullla gr<tlld1rglcria da :ninh.o. . ..-!d&, dev_, especWmen!e 
aQS nobres deput~a..s pelo .Rio-.Gra.ude, quer so :Lchao 
nest:~ cn,, e :1 quem sou pni:ticuhrmc~tc affdço:~do. 

O Sn. B.u.o: -A provinciu do lUo-Grii.IJ(ic ainda. 
hojo se recorda. com gratidão da admintstta~:<o de 
V.Ex. . 

A. 'iil•eQSsãa fléiL adiwh pela hora. 
D~d:J. :~ ôr<lí::i ào d,i~, levanta-se n sessií.o :l.s tres 

horas e meia. d:t tarde. 

·-""' 
vel, nutro·mêsmo" C$perança de que essus bons rel~s 'i 
COlltilittem até chegar O dJ4, il OCCIISião opport'IÍlia· ~· ' 
desenlace da nb~s" qn.~stão sóbre limites; o qil!l.l 'coDfio • 
possamos e!Tcctu~r 'de o.iJu· m<inéirn lien'evõb, ·~~,; i' 
pr.ciso recorrer <\OS meios e>:tr:.ordinru:ios. 
.1\)ntt'etàntb,til.do depc!lde~ das '· et~e1lJilSt:ci~!•u, e ·s~ 

lllei>te' o·.· teine_o te onearrcg!JJ:!i· de deUlOnstra:r .se SaO 
bem ozi ttW. Jund:td4.> as mbütas previsiles. 

Quanwa.os·tr:lfu.dos celobrados oom a Colifederw,iio 
.A.rgentip.:l, qne ail'.da péndein de . ilppro~aç~o pbr pat'..e 
do respeétívo governo; direi. qtte o go\"Crno i.mpe:1:ll 
:mUi~ ~stimima ver·~ :ijustés ~provil~o". e .em. ~xe

"cuçiio;:IIW; oOlilbr_a d~~t_Sd_o sa.~ _petrat:u~i!nto que 
mn aos pontos da. ài,ve.~Cl!'. ~m que se .""filo os dons 
gnvernos ).>ré•olm pait\ettlormente .a ... !alt.a. o a appro.v_o.
·'}llo:.clfio'ses tratados. 'Niioae.Cll~ro, po.s, qu~es 03 metOs 
'ltie-o SrfMilio hi:pari:>l,'dere empregar EM> cbté: aqltil
lo.a:·que' ali"! ~·governo .. dA C?Jifeder1!.çao so. havm coltl· 
!';uiDettido, se~;el!e: 'f!l•m inlcl?U. esses tratildos. 
.. Nilo '. sei, .repttc. como se poderu. obter <lo govern~ 
:~:~t.iilcl"essl1-.~v:içi0; !J.U~ depende eiclusiv~men- · 
~ilé: suro vontade. Estunán:~. :muito o ~verno .. bra.zi-
1~:iiu~;' mclJiór itif()im~_o, 011 t;l~Or '!iprec!<ln!'l~ as 
nO!ll!&S · re1iu;(jes, o da C<infeneraçao Argenttn:l v!Sse 
quê· o1 'tilitó ao inteiessc <{O Bt:Uil eoxno do~ t<m. ptD=-. 
pri<> .:~e. reat:;r . nos_.,,. · reloyõas, approva:ndo os 
trntiiimi· qu~ Ji estilo tlitíficnaos por · pe~rte do governo 
brnzlleiro. . 

.. · Ch3lnon tambem o nobre cieputado a atten~~o do go
'vétilo sobre o tTatad.o de extradieç;o e <lo definitivo de 
pú .:óomplomentar' do. oonven;ii<> do 27 de Agosto d' 

,. · 1828 • .Ai; rêllaúcs q_u~ ncnbo <te f~er áeerca do àe limi
te._~.~ '('ata e~te•; t.,m to<l05 a IIICómaon-

·~;e·refémn·oo a inl:etl!lses <:atnmnno. .. . • 
·peJo qn~ toca & adhasiro por r::~rte do Estaào-Oocn

tel. ao irata:do de ::lavegaçilo fiuvial ê.e 20 de Se!A!!l'lbro 
de ·.;&"7, cclelirado com'a COnEeilcraçiiá .A,rgentina, o 
nobte. dopntado en~nrregon~se ,de f~"!" .~1.&fesa cio go

"verno 'i:inper!ru,.<lizendo q;ue o pensa~.ll.to,do governo 
orient:ll tem &i® .não d.ir. ,9 rcn oons!llltl"!l'l'to a esta 
êonvençio, ""*t>m'~ de"ttr ee poder.t'e1ull!l4r o go · 
vc:rno bnzlleiro a. estipular so!»'e':a i;á,·egnçr"' da. Lngva
Mirim. Sõio conms disti.,~;:.s.ne uiO soi como possa 
o governo oricntal_.lmÍr ,e ligar, . . 
~jarem~ que_ o. govCXJ>Q ,op.eutal 1 mclhot p~

sllhdõ, :eflectmdo_.fOb'tll_.asi~;lle nsol-mtam~m 
a, prestar,O'!eu:~to ... a ess~ eon'-en~io; m~~ 
por ora niio VeJO qllll ·haJa grande mtere.so em que a 
'['t'OlDb\'tlmOB ela. - parte; sobretndo qno.nde ~
mos que .. cn1lia. ci.. dlm:ora eatá am .,. nos quorer eom
pellir-a ajlllteiiCb~•:navcgaç>io d& Lagõo.-Mirim. 8e.;, 
governo . onental <{ui%cr du o . seu :.sseutim~to, go.
nhari nisso :;,nto cozno o .Brazil. 
S~ó es~ 115 pout:a6:pala;ra~ qtfc tinb.:1 a ~ sob:e 

1111Uterla em dlscttssiin; N:l<):posso>. pot'l!m, deiD't. a -m.
blltis ~-c!i= ~ :nome depuUliio -pela provillcia <!o 
Rio-Gmnde do·S12lqne ho~ !aliou, qtuner,me-'hla 
muito ·dolorô'so~ etn:'iu:ll'lltei- cirêtimstancia ·d:~ llltnha. 

' i 
i 
i 
I 

S' " "·"'uo. - E.>.'p•rlim!e. -Ordell!. do dia. - Ptn.<ilo é 
b"rom•.:a da 1~ ictoria e é se&a. fi.l!~a. · ~td:.op~Qo.; --;- ,Lot"
rla$~ Vocuç2lo~- E.:c.tra.cçiJo de um mintt'<l~ po.r<t ga~ 
de illuminaç~o. Ob><r<«Ç.lles <Ws Su. Ca.simiro ,M ® u.
<'eiru. < Borros Pirnenttl. _;_ Orsamema da.s . mg~>~;W. ": 
la<i1lge'iros • . !)iicurso• ào• !5"· Bello c ministro. do• . 
"~gocios cst.-angdror. Ellr.etr<>mento; . • . . 

.A.;s ow:c hor--" do. m!Útbãn; fe\"t~· a. chwa:.i, :.chão-
se pte'entês ·o·· '6rs . . conde .de .BO:~pci,dx,. ~..i-~i>!l Pinto, 
Caudido Mq,n4e~ .. Gou~nlvcs çla ~üv:t, Gast_mtro f~ad_u
reira;.Moateh:o de .Bnt'r~s, GiircLa. de Afine•da; Fcrreu:a. 
de Agai:n, M:m~ Fernnn.aes, C~":U'-J?tuto, Bdlo, ()er· 
quetnLelte; Co.steilci"Bra.ueo, Te1xcltl1 S<>llXcs, Tu,"·"= de'Mcllo1 ~~uln.. S!i!lto!, . Ser~~o .de. ll!acc~o, I:mto 
ae C:unpós, · Pxrauhos; .Banos runcnt».l, Gilhe~ros , 
Baptista Monteiro, J o:io P®lo, Sena. C'lrtleitc, '~e.ujo 
J~e, C~of.'Udt:lde, · $onza. Leiitl,.Tosc;mC! Bar
reto, Alme!ib ·l'ereml, Me.cl:iado ,. Scl.fort,. ~= Ma
ch~do A.u..-nsto Corrên, Dnart').Btnn<lilo,.Sã c Albu
querq:W, SÓ:vino Ca\·:Ueanti, Neb~,. ~i.Scouciç de .c a
:tnatilgt"bc, Sim~!lio Vianm,~. Oe14vio.no, P~c.s Bar
reto, b:~orilo de PortO".'\le~e;. Pa:a'rul~i, Pcaxoto ~c 
.Az'i,'tlllo l::J.rilo C.e M:unllll!.'11BJie, :U,w;. q que.• de.Alro.c•
<111 ·b:U:~ do Bom"Jnrdim.,Martinhoqpnpo•; Francisco 
~mpos, R<oehn Frollleô, Diogo Vtlb'o;· Araujo Lima, 
L.lmc. c Silva; Luiz Ciilrl'os .• P".nto de 'MendonÇa, Lo.me
go·, Dias Vieira; Yillcl:t Tau~es e Bezerra.~ Cavol-
c!Ltlti. . • . ... . · . 

cóinpareoenào depois os.Srs. Jaointlto d~ Jl&ndopça, 
' Ymo.to, SRl!es, Mon~a C os~ fi c Rego Barros, 11b:re- <e a I sessno·o.s oll%c hor!LS c me.a. . . · 

I 
· 411· · CO~:ueoem. cl.ep()is do aberb :1 sessiio !)S. SrS' &;· 

raixa, J!ellriq_úcs, Pncheoo, D:mt;>s, Au~to· de ~~~
Yeira, Jagun.r1be, Brêttlb, Abelatdo de Brtto; Dclphi;no 

1
', . da Almi!id:t., Tobias Leite, Pa.tilino de Souza, Ttn...:Clnl 

J!Ulior Do!l'lin_gncs Sil~a., Barbosa <la Cunha, Coelho 
de C&!tto, l'ocli=oiraa, Fn111to <lo Agui~r, bar!io de 
MAnA FtPCO dG .Almoida a Paula fonse<:II-

FtllÚ!o ema ~ici~.ão os Srs. Athaydc, Pcn:i~IL 
Fr!U'lM o C~Figu~. · 

E'liil:L o· appro~ada. IL acu a .. antaccdenta. 
O Sa.. r Suarr•ato dA cc::t:. do •aguinto . 

~XP&'l>JENTE. 

·Tini ·omcio do 1" ~o:do ~a;ao, ~cip:u>do 
que pór aviso do :ministro ! secretario de estado do~ 
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negocias Çlo imperio, com data de hoje, foi communi
c!Là.o aQ. Sr. presidente do senado ter sido designado o 
dm 29 do corrente mez, ás onze horas> da manhãa, para 
Sua Alteza Imperial a Sra. D. Izabel prestar, no paço 
do . senado, o juramento presc~jpto no art. 106 da cons
tituição.- Inteirada. 

Outro da presidenci!i da província de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul, enviando um exemplar da collecção das · 
leis e resoluções da assembléa da referida província, 
proníulp:aJ9sna sessão do anno passado.-A' comrriissão 
dé assembléas provinciaes. · 

- .Um requerimento de Gaspar da Silva-Rodrigues, alum· 
no -paisano da escola de marinha, pedindo ser admittido . 
á praça de aspirante.-A' ~ommissão de instrucção pu
bhca. 

O Sa. CANDIDO MENDES pede a nomeação de um mem
bro para substit11ir interinamente na commissão de re
dacção o Sr .. Gavião Peixoto, que por impedimento não 
tem podido comparecer nas ultimas sessões, e visto não 

>"achar-se presente o Sr. Cunha figneire4o, que tambem 
faz parte da mesma commissão. 

O Sn. PRESIDENTE nomêa o Sr. João Paulo. 
Vêm á mesa, são lidas e approvadas sem debate as 

red~cções que ap~rovão as pens9e_:; annul!e~ de 480/1 con
cedida a D. Mana Carlota L-eltoto Bandetra, e de 400/1 
concedida a Pedro José Cardoso, bem como a que-au
to'risa o governo a aposentar Si! vano Francisco Alves 
com o ordenado que percebe na qualidade de membro da 
junta vaccinica da côrte. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

"O Sr. Casimiro !Uaclureii·a (para negocio ur
gente) : -Reconheço, Sr. presidente, que foi muito im .. 
provisada a urgencia que requeri hontem para discutir
se o orçamento na l' e 2' parte da ordem do dia, o que 

. talvez obrig~tsse o nobre ministro da marinha a impu" .. 
na~ de improviso e fazer cahir o. meu requeriment~. 
Fur levado pelo _receio de que se gastasse a sessão de 
hontem com a discussão irritante da aprovação de elei-· 
ções de_ uma freguezia do Piauhy; assim como a do 
Codó do Maranhão occnpou tres sessões ; não esperava 
que a commissão de constituição e poderes tivesse a 
cond:scendencia de deixar· cahir o seu parecer sem dis
cussao. 
· · Torno a requerer hoje esta urgencia ncs mesmos ter

mos .em que. a requeri hontem, p~r!l aproveitar tempo, 
por Já .ter vrsto na casa o S;. mrms~ro dos negocias es
trangmros, por estar persuadrdo que o D'overno hoje con
cor~ará nesta urgenqia, sendo elle tanto ou mais do que 
eu m.teress~do na adopçã~ desta lei, com larga ~ pausa .. 
da -drscussao para conclmr-se a tempo de ser drscutida 
no senado com a circumspecção e demora ' que alli cos

. tumão ter projectos de tão grande alcance, eomt!> o da 
futura despeza e receita, pela qual varrios estabelecer 
novos e varios impostos, e crear empreaos. Nenhum 
pr!ljuizo póde esta urgencia causar a q~alquer outra 
ler mor:rento.sa _que nos venha do senado,. como a ·que 
regula, a emrssao dos bancos, antes~conomrsamos o tem
po, discutindo primeiro e mandando para o senado a 
Iei do orçamento, afim de que elle "se occupe della em
quanto nós no fim da sessão adaptamos a bancaria a 
que me referi. -

Posto a votos o requerimento, é rejeitado. 

PENSÃO Á BARONEZA DA VICTORIA E Á SUA FlLHA. 

_Entra- em 1• discussão o projecto que approva a pen
sao annual de 1:440fl, sem prejuízo do meio saldo con
cedida á baroneza da Victoria e a D. Olympia de Gus·· 
mão Coelho, viuva e filha do tenente-general barão do 
mesmo titulo. 

O Sa. FEnREIJ\A DE A,<miAR pede, e a camara consente, 
9-ue est!l projecto tenha uma só discussão, na qual entra 
mmredJatameute. · 

Vem á mesa, é lida e apoi_ada a seguinte emenda: 

< As agraciadas percebe~áõ a mencionada pensão 

desde a data do decreto que a concedeu. - Ferreir~d~ 
Agj"ia1·. ~ -- , . · · 

fosto a votos o projecto, é approvadó, bem como a 
emenda ; e sendo adaptado, é remettido á cominissão 
de redacção. 

LOTERIAS, 

Entra em 1' discussão, e passa á 2" sem debate, o,pro
jecto que concede loterias em beneficio do asylo para os 
invalidas da marinha. 

EXTRACÇÃO DE Ul\1 MINERAL PARA GAZ DE ILLIJMINAÇÃO. 

Entra em 1' discussão o projecto que appro;a o de
creto que concede a Frederico Hamilt0n Southworth a 
faculdade por trinta' annos para extrahir um mineral 
proprio para o fabrico de gaz dci illuminação. 

O Sn. DioGo VELHO pede, e a caroara consente que 
este projecto tenha uma só discussão, na qual entr~ im- , 
mediatamente. · 

· O Sr. Casimiro. ltladureira : - Não ha para 
mim uma questão mais desagradavel, Sr. presidente do 
que aquella que pareca individual; nada me constra~ge 
mais do que toro ar tempo á casa com um negocio que 
talvez pareça particular, que talvez se ·entenda não in-
teresse á nação. . . 

Se v negocio de que se trata me pertencesse, eu de 
boa ~bntade teria resignado o direito de propriedade 
que me assistisse, deixaria ao governo o direito de 
fazer conces'sões, invadindo a propriedade partieular. 
Embora essa ~on~essão fos~e dada 3; estrangeiro que 
nenhum beneficro trvesse trazrdo ao.parz, eu não toma
ria tempo á. camara com umll questão que tanto me 
constrange, e que tenho abafado desde 1858, tempo 
em que me foi communicada a trama quP. aqui se 
f?rmava contra dous p;·oprietari?S do lugar por onde 
t1ve a honra da ser eleito. Sent1a· mesmo trazer para 
aqui esta questão que daria aso ao descredito lanoado 
sobre a lei de 1855, que estabeleceu a nomeação de 
deputados por pequenas localidades, aos quaes im
punha-se a pechá. de só cuidarem dos interesses dos 
mandões de aldêa, 'dos homens que lhes deríi:J votos. 

Eu desde já declaro que os prejudicados por este 
projecto são pessoas de estima do lugar; que a qualquer 
delles devo alguns votos, com elles conto, se ainda fôr 
candidato. Mas antes de ser candidato e de ter sido eleito 
era amigo destes cidadãos, com os quaes tenho reláções 
desde qu"e vim de Pernambuco em lB45 habitar a ca-
pital &a Bahia. · 

O Sn. PAULINO DE SouzA;- Note V. Ex. que o pro~ 
j ecto não indica o lugar e!ll que se deve dar as explo
rações. 

O Sa. CASJMIRO MADUnEIRA: -Porém, senhores, ett 
entendo que, sustentando aqui o direito de propriedade 
dos cidadãos brazileiros, tenho sustentado um direito 
sobre que a casa deve velar, um direito que a casa deve 
defender, principalmente quando é invadido muito de 
proposito, muito injustamente por um patronato es
candaloso, pelo governo que concedeu esse deci"eto. (Nu
merosos apoiados.) 

u~l Sn. DEPUTADO:~ Não apoiado; o go~erno não 
-protege escandalosamente. 

O Sn. CAsiMIRa MADunEmA: - O nobre deputado 
peça, a palavra,. defenda esse governo." 

O MEsMo Sa. DEPUTADO:--' Se me parecer, se quizer. 
O Sk. CAsmmo MADUREIRA: - O seu, não apoiado 

não adianta nada. Eu vou contar a historia deste de
·creto. 
. A 17 de Junho de 1858, o engenheiro Peçanha. e os 
dous proprietarios da fazenda J oiio Branco da villa de 
Marahú, meus amigos, os Srs. Antonio Martins da 
$ilva e Carolina Ferreira da Silva requerêrão ao go
verno imperial, por intermedio do presidente da Bahia. 
concessão ou privilegio para continuarem a extrahir a 
turba que achárão na sua fazenda João Branco, banhada 
pele rio Arimémbeque, por lhes constar que um.Aro~
ricano, que era concurrente ao ~.ontrato da illummaçuo 



i gaz da cidade da Bahia, preténdla requerer p~ivilegio 
ao governo irnperi~l para e~plorar esta sub~tanma (para 
cu·o .fim pedira mformaçoes ao engen~e1ro Peçan~a, 
qÚ~ n:ãó lh'as quiz. dar, porque era soc1o do~ pr_?prle
taríos na extracção da mesma turba) e 1:ece1a!'ao ser 
impedidos se elle alcancasse do govern.o llUpenal esse 
privilegio. . . 

O presidente da Bahia mando.u ouvrr a thesourar~a e 
outras repartições para poder mformar ao governo 1m
periaL ..• 

Um Sa. DEPUTADO ilá um aparte. 
O Sa. CAsimmo liiADUREIRA:- O Americano requereu 

a ~3 de Junho; os proprietarios exploradores desta sub
stancia já ti.nhão ~equerido a 17; o Sr. deputad~ por 
Sergipe Barros Prmentel, requereu tambem aqm. na 
côrte S: 30 de Junho, este privilegio, allegand? que 'era 
conc~sslonario ,1a illuminação a gaz para a mdade da 
Bahia. . . . 

A preferencia,. porém, era dos ~roprietanos ~o terreno 
que tinhão descobe~to a subst::nCI.a, que estavno extra
hindo, que a pod1ão extrah1r mdependentemente. de 
privilegio e até de concessão do governo; porém recmo
sos de acharem-se em conflicto com pessoas autorisa~ 
das pelo goyerno, fizerão o seu reque~imento; forão elles, 
proprietarios dessa fazenda, os pnme1ros a requ~rm;, mas 
o seu requerimento esteve demorado na _Provmc1a por 
causa das informações que sobre elle dev1ão dar as re
partições que o vice·· presidente quiz ouvir. 

Os requerimentos do Sr. Barros Pimentel e desse Ame
ricano farão remettidos em Agosto á secção. do conselho 
de estado que consulta. sobre os negocios <Vt repartição 
do imperio. A secção declarou no seu parecer de 20 de 
Agosto ·que nenhum direito tinha . o governo de conce
der privilegio aos supplicantes; que devia deixar livre a ' 
concnrrencia ; que devia respeitat o direito dos proprie
tarios em que estivesse a-turba-, para que elles a as
piorassem ; mas dado o oaso que elles não . quizessem 
aprov~itar.-se do seu direito de propriedade, hav!)ndo 
necessidade desta substanCla para combustível ou para 
illuminação a gaz, que se désse aos peticionarias uma 
simples concessão para poderem contratar com os pro
prietarios ou indemnisa-los por meio da desapropria
ção. Sempre a secção do conselho de esta~o que con
sulta sobre os negocias do iniperio opinou que os 
proprietarios é que tinhão esse direito, que só na falta 
delles é que se devia conceder a extracção da· turba a 
outros; · 

Em fins de Agosto chegárão os papeis dos proprieta
rios á secretaya de estado, e a 2 de Setembro foi ouvida 
a secção do conselho de estado. A secção, referindo-se 
ao parecer que já tinha dado em 20 de Agosto, disse 
que já tinha declarado que o governo não devia conce·· 
der o privilegio, principalmente havendo os proprieta
rios do ten·eno apresentado os títulos do seu domínio e 
posse ; e requerenà.o a concessão de extrahirem a turba, 
que devia o governo deferir-lhes, deixando-lhes.livre o 
uso-fructo, a extracção da turba da sua fazenda João 
Branco. 

Repitio neste segundo parecer dado a 16 de Setembro 
o que já havia dito,-que o governo dei~asse livre a 
cónc.urrencia, que respeitasse o direito dos donos das 
temts onde existia a substancia para extrahi-la por 
sua conta como quizessem. 

Ora, o governo já de posse destas informações desde 
16 de Setembro, praticou a es'candalosa injusti9a de de~ 
volver os papeis desses proprietarios ao presidente da 
Bahia, pedindo novas informações; entretanto publicou 
dons decretos de concessão, um ao Sr. Barros Pimentel 
e outro a este, estrangeiro, a 2 de Outubro de 1858. · 

Estes concessionarios nem sabião os lu~tares onde 
existia · a .- turba. O Americano pedia para tira-la dos 
terrenos que estivessem na margem do rio Camamú e 
de tod:os os seus affiuentes .•.• 

O Sn. BARROS PIMENTEL: '-Não apoiado; indiquei-
lhe designadamente. . · 

O Sn. CAmnno MADUREIRA: -Estou dizendo o que 
elle pedia; attenda V. Ex. para o <}Ue estou di~endo. 

O Sa. IhnRos PIMENTEL:- Elle designou o lugar no 
seu requerimento. · 

O Sit. CAsmmo l'ilAnuailmA. : -Eu não venho impro-
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visar aqui, venho dize~:> que ~i, o que acabo de ler neste 
ins.tante. O . estrange1ro pedfO que. se lhe concedesse a 
extracçiio' da turba do& terrenos banhados pelo rio C a·· 
mamú e seus affiuentes. Ora, tal rio Camamú não ha; 
Camamú é uma bahia; na secretaria de estado foi que 
se descobria um rio no mappa, que é o rio Acarahy. 

.. Na secretaria; achando-se embaraço em determinar 
para a concessão um rio, reconhecendo-se que Gli:mamú 
era bahia, procurou-se um aflluente que a bahia de. 
Canjamú poderia ter; foi-se ao. mappa, e achou-se que ' 
o rio a que se podia referir o peticionarioem o Acara!J.yi ... 
que é o affinente mais conhecido da bahia de Cama!l'li.í. · 

Concedeu-se, pois, ao Americanó o terre110 banhade> 
pelo rio 4\,carahy. . 

Ora, indo o decreto para a Eahia, e· sabendo o Ame- · 
ricano que não hayia turba no rio Acarahy, e que o& 
proprietarios a esta vão tirando da fazenda João Branco, 
banhada pelo rio Arimembeque, no termo de ·l'ifarahú, 
requereu ao governo que lhe mandasse fazer alli effec
tiva a concessão. O ::ir. ma.rqnez de Olinda, ministro 
do irnperio, entendeu que. tinha direit? de, por um 
aviso, mandar que o preHdente da Bahra fizesse de
marcar para a concessão do Americano o terreno que 
elle indiCasse , e assim expedia o aviso de. 8 de 
Outubro do 1858. Informando o presiJente, depois 
de ouvir á camara e ao juiz de direito, que a 
fazenda João 13ranco só tinha 300 braças de frente e 
1,200 de fundo, e não podia-se nella preencher as 141 
mil braças quadradas que t~nhão-se d~do no .agra
ciado, respondeu por outro aviso ao presidente que po
dia em diversos lugares dividir essa concessão, com
tanto que ella se effectuasse; taes aviso~ esta vão fóra 
dos termos do decreto; entretanto os papeis .dos prO·· 
prieta1·ios ficárão guardados sem despacho na secreta
~~~~~~ . . 
· Eu queria abafar, e abafei desde 1858 até hoj~, 
este escandalo ; mas', senhores, o negocio não é meu, é · 
de dous amigos. Cdmo eu tambem considero a amizade 
umarelio-ião, pelosíneus'amigos hei de affron~artod!l.'} as 
odiosida'àes, já que não pude adiar a discussão deste de
creto com a urgencia que requeri para tratar-se com 
preferenda do orçamento .em ambas as partes da ordem 
do dia. · ··. 

Desejava evitar discussão de eleiçõesde Piauhyem 
vesperas da eleição da nova legislatura, e a do de·· 
ereto qne prejudica aos meus amigos, na qual offende- . 
rei susceptihilidade3. Porém, digão o que quizerem, Je": 
fendo aqui o direi to de propriedade de meus amigos,· 
fiscalíso um. acto do govern,.o transacto em que se deu o 
maior de todos os escandalos,, tendo-se abafado os pa
peis desses . meus amigos, dos verdadeiros pr0prietl!rios, 
dos que com o engenheiro dcscobririlo a turba,. e esta vão 
na posse de tirar esta S'ubstancia, de vendêcla na capi
tal, posse e direito que a secção rlo conselho de estado 
reconheceu unanimemente. Erão membros dessa secção 
o Sr. marquez do Abrantes, por impedimento do Sr. 
marquez de Olinda que era ministro, e os Srs. ma.-,quez· 
de Mont'Alegre e visconde do Sapucahy ....• 

O Sn. BARRos PnmNTEL : - Quem abafou esses pa
peis? Onde estão elles? 

O Sa. CASIMIRO J\IAnunmnA:- Na secretaria de 
estado dos negocias do imperio. 

O SR. · BAaS:os PIMENTEL: - O nobre deputado devia 
medir melhor o alcance desta sua accusação, que vai 
ferir a gente muito honrada. 

O ~R. CÀsmmo MADUREIR .~: -Declaro-lhe que os 
seus apartes me a trapalhão muito ; peça a palavra e 
falle..... · 

. O Sn. BARRos PIMENTEL: -Posso pedir a palavra e 
tambem dar apartes; mas peço-lhe que respeite a digni
dade dos homens que têm estado no go~erno. 

O Sa. CASIMIRv 1\hnuaEIRA: - Estou fallamlo do· 
ministerio do Sr. marquez de Olinda .•.. 

O SR. BARRos PIMENTEL; -E' a esse mesmo que me 
refiro, que era composto de homens muito honc~tos. 

O Sa. CASJMIRO MAnunErnA: -Estou contando a . 
verdade; qniz ab~h.-la a ~espeito deste eecandalo; mas 
agora sou obrigado a expo··la ...•. 
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SESSJ\.() Et\F26 DE JUUIO DKt~OO. 

0 $R. JlARD.O& Pnli!:\"TF..L ,_E• ohrlgado n pru"var qu<l 
hunve esse abo.famen!A). O :õr. marque;: deOI.lnc!s.·éin
<ap"" d~ abafar papeis. 

O S~t •. CASI!IOltEIM.u>UllEIIlA'-En êspemvAistrimeimo, 
e por isso recci!l\"'a·~trar nest~ <lis~~~:in.,.. , 

O. Sa.. Buaos P:uu~l<TU. ~ainda um'apart~. 
O Sa .. GA!Il::IIJlO M.u>traEI~Uoc: - Pe\")·lh~ que nüa 

me de apart~.... ··· 
O SK. BARt<os Pntt,."TEL: - El!es são admittidos. " 

O S:a. CASOIIllO ~í~UllEIR.I;- Niio em qucst<:ies 
<!estas.... . . 

O Sa. B~nl<os PHn:sn:t.: - V. Ex. para Jcíeniler 
ir.teresses de sens aln;go. niio se im}!"rt• de w:eus:>.r 
'·ngnmerrtc h'lmcns hone3to• e henrados. 

O Sa. Cununo li:!A.Dt"lu:uu:- Eu não temo os ho
mens ·grandes; os meu:> !liiÜgos s>io tüo honestris como 
são eEses homens gnmdcs; . u~o temo estes idolo11--do 
nobre depnta.do. . . 

O Sa.. B .. llltGS PntES"t"EL -l'odia de!ender os seus 
:Qiligos sem fazer umo. acctlSaç:.o tiio gra-ve a c:tro.cteres 
honestos. 

O Sa. CASUDilo !IY~I>Oal:IR~: -"-Eu n.ão podiSifuer 
conhecer· :i e:m>ar::r. a lujustiÇ<l desse dee<ctQ dc).~ver
no, a· lllll-" ca!Dllra disposta a :r.pprovar tudo qu.anro 
o governo f:tz, a achru: tndo q CfllltO elle pratica bom e o 
melhor (t~ã• apoialh<; t"ecl~maçlle•}, oom mostur o 
esoandalo que se deu neste ncg?cio, po~qne em regra 
9.:3 oamrrras confiiio nos ministras. 

Senhart!<; o aviso do Sr. =~quez de Olin<h era tüo 
eseand.doso, que o presidente da .8ahh, o actnal Sr. mi
nistro da IJlarinhn, nunc<~ "· qniz executar; até reti
rnr--~ da provineia re;istio sempre a todAs as or<l<>ns 
<lo Sr. t:aarcruez d~ Olinda. Afinal exigii"UJ·se-lhe in
form~ continuamente, duendo·sc em avisos·que niio 
hatião informações, que m!"Lndasse outras; o Sr. Paes 
B:trreto respondia-i :i mandei; llS papeis est~o na se
cretaria de estado. 

Ent:rs.ni!o pnrn o ministerio o Sr. conselheiro Ser~o 
de 1\f :>.Cedo , qnerendo fazer j1l!!tiça aos proprietnr,os 
'em atacar de frentê um neto do Sr. marqnaz de Olln
da, que tinho. ·.oncedido e.;~ favor aos doi1S agracia
do5 que já. Dlencionei, l'ropoz nmn que~~t>.lo gllral que 
:úndi!. niio está-decldido., e por isso o d!lCl'Ot.o de c·on
cessilo lioa nroprlet3rics niio pôde ser &.inda cífectundo. 
O milífioterie> pa:!eado , p~rn ín= j-usti~a SCID. excitar 
susoeptibilldades ao-seu. lilltcecSl!or, submettou a.o con
•elho de est:<do a $egui11to consulta : fe devia tei!'Ular 
p~:z ·~ o,, ctd" o ,rM:ec .. Ju .. <cçaJigae \!rb~:úl.Ri-
~obre O!! negC~Cio• do imperlo <lndo n 20 dC Ag<>sto c a 
16 elo Setcntbto de 18.5S, que n-turba.-eru umn sub· 
~tn:1cia iUpertlcial ~rtcn~nto 110 <lominlo p::r.rtieulnr, 
para que 01 pro~!os ou qllll<lsqt:cr outro; quo ti1·os
~cn:. com elle. C(llottatado pu<le<OI!m c~trAhi-Jn livro
mente de •ou te.-reno , o n,:o po.Icr este . ser ilmuli<Io 
pelo• concc><ior.uio& do liO'"crne>. 

:E'to negocio :.C:n tia~ demora. em raz~ üc passar 
por tt€s sccçüe& do CClu•elho de csta.do, qttc coosnltiio 
sobro os~~!lcios do impGrie>, da.:fazod.a. c da. justiça; 
!em corridO 1Sto·com todo o vagar, P'!rgun eu niin gosto 
de tornar-me importuno, não von solicitar o a.di2ll
t'lll1Cnto deste trabalho aos nobres C()!lSO.lheiros do'os
tado;. elles têel e=;rrln.!!.do cst!L qnestãc; já. toJos os 
Srs. con~~l~c:.~s de estado das tres s~s !cr.tiio ~u~ .. 
dost c 01!.'\•:.Cos com e!õ-pat;o sullicicnte, porane está pen .. 
dente ·de suz. con~nUa hn. quasi nm !lllllo: Fci ba tres: 
uu quatro diao e~ta. ttnestão ""Sr. •iseonde d~ &.-n
gaay, q,ue, já. tendo dado o oen parecer .na reeçii:o· e:n 
ql'e comnlta, tem· de expõr toda a ~=tão;· por sQr o 
rúl:ltor. . 

Se.esta mbstaneia fôr j lllgada dio dondn~iCilla:r, 
ca.ànciio e;;tes ciecretol! espclia.dorl!:l do- de pro
priedade; ;c aecidir-se q~ é llÚileral . per!en~I!J!Ito 01.0 

dominlo ~blioo, ~ niío_ A p:u-ticula:, ~d:a as~im o ~o
~·~--n&.."o~ilo- de :fa:z:er JUStiça ·s."''POOJme
tarlas,;;-.q"" ~= dos dous decretos _manda;a 
realisar= f=da Joio Branco~ concessão <me al~ 
"1!lJç;l:r.ío estes dom. ~Cllt!!g", aos quae~ ei-a. ex
ti::mho o mgzr =que tinha-se acliado a tul:!Ja, qne niio 

siio douos d9 -lerrello aliás j$.e:1:.plorado por rens le@iti,-. 
mp,s proprietarlo~ Deve o millisterio reparu.a injustiça 
<:OlK'edendo oos ~ptietllrio~ .fs.culd:;.ilo _,para tirarem 
essa. sul>staueia.no ·"8el1 temm(), êxclllini!() a pretcnção 
do Sr. dl:pnWo Barros Pimentel e desse A~eri=o qne 
i iiOmb.rado govemo -qliHla i;n~ailit otenenoqne.os 
proprict~rios já. têm explor•do, e onde suspen~ os 
~n• tt'"halho• depaiã que se pnhlieárão os decretos, de-
pois 'Ill<: .um d<>S ·2graciado• mandou o seu. engenheiro 
mcà.i~: c examinar o terreno. 

Pcrrtanto, Sr. pre><idente, vau apr.,.entar um re'iuo.
rimento para. 9-ue es~e dcc.-eto volte :ui go\-emo atim 
de· da.r unu mfol'lM.çilo-a respeitG deste assumpto, 
<l!!pois que ~e' rellolrer :1. q_ue5tão preliminar qne está 
pendente do <JI)llséJho · de est,.do, se esta substancia 
ch:un.ada-tnrha~ :do dominiõ"·partieular on <ló Es
tsdo,!lorqnesendo ao dominiopg_rtiêu.l.ir,o go'Verno~-níio' 
padi" fner deUa · ~oncessão !!.OS que !1iío São pro~ie
t:lrios do torreno, ··c soodo do dominio p11bliC'>, o go
"<"erno aetual, eJil· cilja imparda~d:>dunuiro eonno, 
de~er;!. ·fazer retiTar e.s.ai. ordens expedidas Bo·presi
dente da pro;incia (:lS quae:Hlltêrà~~o irregulal:mente 
a~ condições do decr~to} para designar os }lOntos 
~onde ·os eoncessiooanos quizcssem e::itrahi.r essa sub.-. 
•s~l'lncia, expedindo ontraa qne, de nee<irdo . com os 
<decretos; os fs.çiio exeentar '"'"':margens. do A!>fll'ahy·;, 
do · M:ar'lbú, s::r.lva a fnzends J oüo lk~mco, p8la · qUD.l 
p:tssà o rio Arlmembeque, a que ·t~··direiw o• pro" 
prictarios, dm:i~o qn6 o governo nii~ lh!lí' Póll;e .CO!I;tes
tar,··qntmt.YmiUS~ses dons· contratanteS ·ne illmnma-
ção a_gaz. _ _ · _ _ · -· 1 

Qne importa~ 8()5 mens amigoo ·que os concessiona" 
rios tenhiió ~ contrata 'ou privilegio ~a.ra illnmina- . 
rem :!.li cidades de Nit.herohy <: da Bahia a gaz, $e é 
facn· Clifuprirem OS' seus.cimtratos, eomprandO M5 ptO
prietarios~ qne já. tiri!o a iúrba, on côntra!:aii.do com 
out_:os a e:o.:m~çi:io _desse m~>terial ~ Os -.-ua ami~os 
for..., os ·qua !iZI!rllo ·a. dese~berta ··dessa onb!tanela, 
nes~ terreno de qne erão a são proprietarioa; os con
cessiono.rios n!io fiier!io descocr:rta algr.tna, COJtLo fnl
s:uncntc allti!t"U o Américano~ . . · 

E8sc Amer1c!lllo riem soube referir or.nomes' cfus rios 
do lugar; niio fez mais do qnecopi~'deunnriapp!l a. 
p:u'W d&queHe lugar, 11011de se nGtii.o 'rio&· affiueiltes ·& 

·bn.hia de Camamü, e -podia n "Mt!tl&.!Si!o··l!O "rio Çlltri~tmú 
o se119 affinentes. Eng:>rton-~ intei"l'IU!iente, e om-olveu. 
neste engano o· ~vemo; mlis o ministro do imperlo .1) 

Sr. marqne.z .ioO!inda, d;,poia por patrona:o e~o. 
os avisos c;.uo ji men~ionei, e fez todo esse !1..-rall:JO ·nn -
~oncessr.o. ~ . . . ~: : . 

O S11. s .. ~ra.os P!!IIEs-tllL: -0 governo pot patrotiatQ . 
d1l1' umn. nhinharin destu ! Ronlnlente, semelhante pro:· 
posiçiio •la patte do nobre deputado, na idade em· qw~ 
es~á., ú um 11 miscrin. · . . • . ;" · . . 
. o Sn- CA51!Ilii\O MADUII~IU:-E' uma mfs"erta:pe.~ 
quem solicita e recebe tae& favores, i:Jllct p:lrll.mi;l.. ·.~ 
• Vem 4 m<ll<n, é )ido, apoiaclo, e entra P.tn-~siio, 
o segnintn reqnarimento • . 

c Requeirô que volt.e o decuto :wgovemo. patain~. 
~ormar sob-re:~.-.P' ·m ~Ç>OCçiScs qne _a este :m~o "l:Cl~to fi
zerr.o Anto:mo-..rtins da Silva, Carolina .Ferrcu"& ch 
Silv<t, o ~-.:o-P~.;lll'OPriot~ ~ tetreno.e . 
explcra<iOM> üev~-~~:,·ao·ilrlil<>- cte MarRhll, 
depois de' dc:cidfd;t~ . prcliminAr, 'Jtl<l pende 
do conselho de estad.:i,.~:tarQ& 6 •nb•te.ncaa do.do
mlnio J?&rtiC!Ular, otl."~:profnn<lc qne si) possa ~ 
~:s::trahúlo por concessão doEsf:ad~~J(adurtira. ~. 

O S~;. Bal"r<l•J>:i.a.ldil:éf::~i~ ~-~ . 
rugmn oon$tr~ento·qua tntro nestiq>.\'"~o ~bate. 

Admirei-me·ae ver o e.fané·entlniAIISI110"(Nm·q~ 
o nobre ãépntado que me precedeu: na "ti'iliuna~
sc de um assnmnto tiio pequeno, quenniio ·levs.."lo a 
mna at=·.m·qnê n.iioé·digno"! · · 

O noh>e deputado qne, 110 pl!llso ·qne ·~.~.onieou pot' 
toda. r..~ minil<tenali&b, e qne · entmanto toda 11. 
vez .. q~_·iPeda a pllll!.-vra .é pa acensar onahiisterios 
. prosento e· passNlos.... · " 

O Sn. CA.Snmr.o Mai>aEUU: · - Não-aÓn lllllíü;te
rialista, son ~or, e n~ peço na4ir. aogô~(). 
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O Sa •. )3.u.llOl • Pl-!<E!'i'RL: i...:.:: "n;'ml:re -deputado, 
<tne não petde oeoll8iíio clb ÍérÍI' oo ~,e os -mortos, . 
r>are~!IU',,·q. tl" .... quiz ~ju.s. ta.r ~ .eant;u m_ ~ ~· 
so~ a,qnem_ .a.~çm ••ttas que lhes ~ilo. po<J.ec:: 
tocw;. (Jpoiaolor.) · • . . 

SenllOI'<!Sr & questlo oobr9-. qne tanto ae i.Dfiammoa o 
nob!"depl.lt!llio .é amai~. •implo:;. possl~el. H .. em um 
<io• riO!I. o.o. sul· da Ba.hia nm;t. sub~cia. eb1,1m;i.do.
tmbar-,da q'Ul se 01"@ extrs.bircaG.eolll..~~ilidlldo lllllita 
materis oleaginosa e muito gu infii\XIIm.a.'vel. 

PreteniWldo o Americano Sont.hworth dotar a cidn<l.c 
dG ~it.berQhy. com =a. ill11lilina(loo mel.b,o~ do qnc s. de 
m:ei~í!ocO "C011Stand.,..lhe que na.Ba.hi.a hilvia,<ma sub-. 
st:=cia, dirig~se a.o lugar, .c:<aminou, fc~ e><;<>rien.cins 
'\Ue.lhe forão favoraveis, e em.-virta.d.e disto .Pedio privi
legio· ou fMulds.d.e ,ao gc;v~n:>O para cxl;riihir essa sul>
stallcia·.· ~arecis qru~. existindo esse corpo em grani!e 
s.bundan.Cla el!l ambas 11$ margens 4.~ rio Marahu, e não 
sendo elle até entii.o explo-rado, não vinha. inconveniente 
a !_lelis.Da alguma., e muito mllllOs a.o Estado; que o Ame
ricano tivesse essa faculd1l.de .. 

Ne~tc proposito. solk\loll elle do goveroo imperisl, se 
não mn pri~legio,- tu> meno& ~s.sli(>, porq':o o rio 
Marahú, dorirlllado em grande parte. pBI.os .am<gos do.'. 
llobre deputado,. carecia, _para •er aberto e e>:plor.ado,. 
de uma lieen.ça. do governo p2ra alli assentar e&sa in~ 
dusttja; 

O Sa. CASI!IIno MADU'IlElttA ' -Está eng!I.Ilado: c1las 
jo< tiravão·tntba dshi, e a -vendião na Bahia, onde' o 
Al:taericano a eDColltrou. parl>. ex!Lillili"''-

Q.Sa. BAÍIMs P!I!IEN'rl!L :-0 nobre deputado quer 
fazer o rio Max:runl privilegio excl~ivo.de seus nmi,gos! 
E' isto extraominario! " 

O A;;nericaqo,foi O· primeiro que, ,tendo c:x.ami.nl!'lo a 
mllterLa, e.com um re<J_t>erúnellto .be.m d~nmen.tado, se 
dirigi(l~~?,g~vo;n>o ÍD>peri.J. pcd.UJ.do eosa. iacul<\ade. Q,; 
governo =perial,.e<>ncedell.-a, igno:-auoio.cettamenlo que : 
houvesoom.putro3 que ped~sem.a. mesroa..coma.. 

O Sa. .CJ.SlXiao.M.u>traEtB.A:-lf'ao·ignorava tal. 
·o ·5~~:. B.o.Jlllos J;'•n::vru : - Como é que o nobre 

dGp.Utaclo póde· l!ssegurar ~to, quando o.governo di~ 
qll6 J1ão sabia ' .. como é que o governo havia. de conce" 
der ao. Americano . .semelhante faculdade, o.negn·l& ao:; 

· amigoa·do nobre. deputado ·>e niLo ignorasõa que e \los a 
· p~à.irto? E' qnt> o nobre cU!putil.do não quer que o 

tenente-coronel.Martins, e outras .inll.uencias eleitorlll!s 
à.aquellch•gnr, tchiio de CllQontl:ar-oo alli com !X'Ssoa · 
al~ que rosso. contrariar seu pradóminio. Ei&·a a-

• plioâÇ{O' do enigma •. o· .governo, portanto. estava .no 
eou direito quaiido .. coJ~,cedeu.a este A.meri.cano a facul-
.dade de fa:.:er ~ss11 cxplora~.ão. • L.. · 
· Nasse wmpo, c•tllndo eu _encjU'r~gMo'W!llnminaçrio 

a ~· da<n. ·d•de da.· &h. ia, e vendo q_ne essa· aubst.lmcia 
po<ü.a apro•oitar ~ emprazo., •olicitei do ~vemo im
perial lgn:ll pe~iiO,_ e o governo dcícno Í&vors.vel-
mente·O meu· requerímerito... · 

Mas, ICilhores, isto é um objeeto tilo insign.ificanj<e, 
que àeclarei.'SI.o :cobre deputado e a varias PCS&OIIII '\UC 
eu abruW.o~va 0:-coneesúo que me fez o j!;<n·erno im
perial, POtque, ~is de examl!s a que in&IJ,!'~i {'roced~,. 
i-cconbici que . elYo totalniento infiuctifá. iPars que, 
pois,. quer. o nobre ,.deputadQ fa:car. dosta, .. questão u~r. 
.grande cavallo. de.batslh&;"' ·-a~ sobre o -.e:>.erando 
Sr. mnrquez. d~ Olinda. a péoba. de''.nr concedido es.a 
facnldade p<>r patronato, 1J.U~01SSsim:manchar uma 
rel'utaç.io t~0 illi~ada! (ApOi~.) 

O S~ •. S .. ~,.,._.·;·.:_ A. ~taçiia ·do Sr.· marqu~ de 
Ollild& ot~ muita aclm_a 'de·tia.e& arguiçõoo. (Apoiados.) 

O Sa. C.uui.Iao ·M.A.Dill!.Etu :~Rei de fallar sempre 
""erdsds, .A pr0vado •1ne eu disse está mesmo na secie· 
taria ~ e.sto,do. . . 

O Sa. B.ua;;s Pllll:!<TEL ~~Nota· bem a caman.' o 
nobre ·marq= ·da ·Oiinda fez OO!Il<:e86io de ums fa.cul~ 
dada, ~níio de·pririlegio; ent:etanto· o' nobro m.a.rquez 
à.e' Olinda., membro do comelho de estado,· ~d0-3\do 
ouviào a este respeito, deu um potteeer· hunlnoso· -digno 
à.e sua roc:orihecida illustrll.çio. Reú:l>-me ao docl>ine!lto · 
ou exposi\'ÜO que·tal.-ez teoba de apreoonttor nesta casa 
o di~o telat<>r .da commioaão q14e deu. parecer sobre 
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esta -i>.mpt.<>•··.o , iUw;b'e ... àeputs.w pela·. provinci~ ® 
Ri.oueJ~· · 

O l>Qbre.d~t.Ju!ç &..'l_=1l.re3ponào ~ó.póde.. , ·er= 
boQa.~•~ne ,o.nobre maT<J.w:>: 4e .O.Ji,h,.cn1lDCand<h 
""-AI'~~ que·.lht; ê.prcpria~dée.se<.~,como 
c=lhciro de.eatado, qne.i~ 3l,amna. ~ ia·offim
Jur ,;, ~:Q:t.uonllnaria:. d.wlsoosamigtl$. , 

o Sa. c ..... lti) M.UIUitEUIA :-Exigt!11CÍ.OS ·do direito 
de propriedade que lhesnsaiste. · 

O Sa. B=aos.-Pt..:EifttL;- Combato, pois. Sr.pre
sid<mte, o.requerilll.ent,o do-nobr<> clepnt:J.do; .aého ~.a. 
~onccssão que. fci o governo. é. muito .simples, que não 
lmplica nem offoodc' O; direito dos amigos do .nob~ de
putado, acho que a camara <iffiltro dos ~limites pb<!e 
approvr."la, certo. de qne vai .render homen.ngem. IW 
neto de um poder .rc~r e 1egi.tilnlW141>te u~rcido. 
(Apoiaào•.) Qu~ -á. msistCllcia.doJlobJ:o deputado em 
apreseninr .. o =pc:ta.vol pr~s~ente do.c~elho .de ga
bmo~ de 4 ~e Maio como m~usto o paccw,.ahiestão li 
ap=~o F.blica c n ca.mara que o. oonsiderão incapaz 
de, moVld.o por·favor ou patronato, P.ratiear um ru:to 
manQs TOgula:::l. (Apoia<!ot,.mvilo :ban.)'. . 

A dis~ussão fica .aain.dt~ pel&. hora, . 
O Sa.-Plu:S<DENT& 'decl:l.t ... qne'i6-vaLofliciar ·:w go

verno pedindo a deoi.gnnção.dahome.luga.:t:em que s •. 
M, o Impcrllodo:r ~u_dignari.receber-a dopúi:aç~o'.qru:·r;o~ 
parte desta. Cl'lrnara oom. de f~ita., . o maam:o· sugusto· 
senhor no <tuniversuio uatallcio de sua alt«oa..:a p~·. 
c:za. impetia.l; e nom<õa para a. .dita dcpll.t.a\lilo .os Sre. 
Pinto c!C,_~ampo~: Fausto de~A,gu.Lor, Bclfort, .Jo;;o 
Paulo, V mato. Pmto de Mend~, Çunha. Figueil:e-. 
do, . Ped~o M""iz• !!':ranco·de -A:lmé1da,.S_ampa.io.Y'wmn,: 
PcC.em01ras, ~g1o. de MaceW>, P~u:n, PanliDo. de . 
Som:",. Tcixeil;a.Juni.or, LWlll. e· SUJ-.s.:, Luiz..Car:WS", . 
J agunribe, Cerqueira Leite, Cunh8:1rhtto"> Peixotti<i~:. 
Azevedo,· Monteiro da Barrot;, LSJ!18g.{e bntiío 'dePart.o~ 
Alegre. · · 

SEGUNDA P ABTE DA ORDEil! DO DÍA. 

OnÇAliE.NTO D.OS ~EGOClOS ESTA,\.:\GE!AOS. 

UcntinWl. a 2' à.iscus.~o do orçamento na parte rela
~ivn á despem do, ministerio.dos·negocios cestrangciro•,. 
com. as emendas da commissi!o ;1poi~da.s n:J. nltima 
sessUo. , · 

Acha-se px-csente o St. ~i.."O re,;pecti'l'o. · 

O !iir •. Oli'weira Bellnt.-("'lf"~'""'""' .U , .. a • .,a,.) 
Sr.J?residente, tenho consciencia. de que tocls" benevo
l.arlcm qu.o a eamara costuma . outórgs.r aos .mais 
fra<:.o• dOs seus oradores nilo ~i b:utom.te para prote
ger-me nn.temeraria.~l=a. !' que~oj; = abalo.nçc. 

Logo <j,UC = 1858 !~ ,CQnhec,clo llo,.p&u o ~tatadó ele 
commerc;.o o lla.vogaçiio d~ 4 da Setembro der IUUlO an
tecedente, celebrado entre o governo. cio Imperio e o da 

~
lic:t do 'Uruguay, eu, e. o meu nobm amigo. .e 

c dopntado pw pro;'incia do Rio-GraJldc;do .Sul, 
que aliou· = !egundo lugsr na prCB'.mte diiculsão, 
fu:=o• · neste·mcsmo l'llcinto algnmas,:co~. 
conb:a a sua utilida<l.c pratica em re!Jtç.ão ao lm . .pen. o e 
ãquelln ]l<ovincia. A e . .-~pcrien.::ia, qtt~ 4 o melhor do~ ar-, 
gumentos, não tem ieito senlo confin:wu:' C!\Sa nolllla 
op!nillo. 

O SJi.. J...il'li'TRG nE Mt:NDosçA.: ~ Apoiado. 

O S11.. Flu.Nco D& AL>t~u:>J.: -·Não apoiado.· 
OSa. Ounuu :&!u.o: - -E6forçar.me-bci .hoje t= 

d<:mo1111tn.t ·que com cll'cito des~ tTatado não.tem ~
eultodo ao ~o a.s ,·anto.gans .que clle pro~ e 
que lhe 1\tmb= todos-.os.seus d~, cspcc:üol-
rocnte,.·_oã'dàd hG:>.rados. deputa®' que toJn4rão,pam 
neste debate: em. seu f&vcr.- ~ 

E' temerllri& sem duvida., Sr., presidente, a minha 
arnpreza, porque esse ttt.tad? foi ~o por parl'f! 
do BrazU por nm dos Brazãleiros :mms dá~,= · 
illmtrados;qne mais sernços·tem pres~ ao-paiz, e:-;, . 
qual eo:.OU aco~~tnma.do, desde que .ent:ei para a ndllc-; 
publica, a reapcitar e & ~limar. .. •c· · 
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2so · SESSÃO· EM: 26 DE· JULHO DE :"i860~ 

. ·E" Ume:-2rla & tni:ilii e:mpreu;; porq~ t<:ubo de 
9l>PÕr·. ~ mca OJi'~ i oplniil<l esclarecida · e aos 
~ ~tos. ~o "'nobre deJ1nbdo pela:provinci& . 
do Rio · de J..wr..,. es-ministro ·aos ~os·estnm- •· 
gei:os; .. que COID r. S11ll reeoí:theci<à prolic;eUHa." na.ma
teriAt dos ll4!JtOOÍOS ·intcnacionaes -de> paiz; como em 
qw.eaqu.er .outra<, t00 brilhantemente d.Cfe..deu hontem 
essa tratado. Peço • . ~to, 6. cam=n o :fllvor de 
tod'i · iL ' ma bellevo1encia. · 

O tratado de co=ercio -e :uegação àe 4 de Set.em
b"to <!e 1857, disse o honrado deputado a. quem acabo 
de· ~erh--~. contém dispo>içaes de <LtilidDde especial 
para o Imporio, do utilidllde· CF])ecial par!!. o Estado
Orienta.!, e de utilidade especltil para a provincin do 
Rl.o-Grande ào SnL Esta foi a. classifi~sçüo feia por 
S. E:<., e creio qne neste& mesmos termos. 

Senhores, eu xeeonheço que os negoci.:ldores do tra
tado, como os governos que os ratificárão, consnltário 
todoo esaes interesses, e na mnior boa fé snppuzorilo 
~"-los attmgido •.•• 

O S!l. J ... =uo D& MErmoNcA:- ApoiAdo. 
O Sa. Ouvrn.• B"u.o : -Reconbcçc c;.::e ._:fim desse 

tratado foi desenvoh-er gr-._.= c momentosos interesses 
do pai%, 'iem pnsjuai<= os da provinciA do Rio-Grande 
do_Snl; dAnao: ao me&mq temw toda ~.somma. po.,ivel 
de reci~Uoie ao Est:Ulo-driental. " · •. · 

'}[as a~iencia tem mostrlldo 'que' elle niio preen
chê o seu fim, e que a. ma maior ntilid&de tem ·sido 
ptira a. Republica do UnígumY.. . . · 

Enca.reuto-lo ~ lado~omieo e ~lo la.do político. 
Em varies nrtisos conblt& elle a utilidade eeonomica 

dos dons pnizos; 1JULS JIDr .um~ fatalidade que uco:npa-
nh& a. to"- ao 'loilla& negõci~s e tt:atac!os com e>s 
és(:tdos do Rio ela ~~-"J e~i.almente com a republica 
do Uraguay, !Ó lei Q4o réallzaçiio a parte de utilida-
de•Mti•a ao es~o. ·. . . · . . 

Pela-isenÇio dos chreitoa de consumo dos productos 
iJ.o i!;a.!i? procedentes dvs portos habilitados ela Republica 
do Un~gnay esperava' o gD\'IIOl(' , dO Imperio obt.!rm&ior 
~bundsne:\a.· desGe$ product.Oa nos uossoa merca.dos, e 
coll..<egU.iritêmente nma co11Sidar1wel rcdnc~ :os seus 
preços. • · 

0--St.. Bwo Dt;lú~lli :- E' o que se tem dado. 
O St. JLct!.rso I> E :MÉ.'('Da~ÇA:- Nilo por es~ cansa. 
O Sa. BA11lo JIE Jlú~:i: ~·o, fr.ctos o pMvilo. 
·oS~>. Ot.minu: BELLO: :.:.. N6S que atacAmos o tra-

tado logo no pt'incipio de suacsocuçlo, . clisaemo! que 
elle nii.o prodlizlria ata effeíto, . e· que o m:lia certo era 
~~elle ~;tl~teJltiliaade. •""htetrl'bulç;io,-m.:e-

- Clproéídid'C pua o Estaao-'Orictlbl e grave prciuüo 
]ll:ra a.'Fri."llcirt. d,.. indnstrla.s ·da ;provillc;,. do-Rio
Gfaude ào Sul. Esb o! a these quo :unda. hoje me pro
rmWO demonstrar. 

A inciuEtria do u:quo llll. provincla. do Rio-GT&nne 
luava. 8lltes do tratado com .. fatal oon=cncia ao~ 
protklctos.similarr.s do Es~Orientlll é!o Uruguay, 
favorecidos pela livre expo~ e pelos supedo~ re
~ ua.tora.cs desse paiz • 

. O unico contrapeso que sustentaYo. essa nossa iDdns
tri:l., i á. assim agorentaâ.a,.era a proteoção. dos di.-eítos 
oe· cOnsumO a que·' estaviio 5ajC1tOS OS produetos do 
go.do ao Rio da Prata nos mere:i<!Os do !mperi.o. De~dé, 
p~t.o, q:oo fossen:. suprim.ldos esses dlreitos, como 
forio '~ trlta.do, é !órn de duviila, senhores, qne"a 
concnrrenci& dos prociactos do Estado-Oriental do Uru
guay >e totlluia mais fa.tal i n011sa industria, porque 
a proteoç;ío aecreseia á5 vantagens natnnes da prodnc-
Çio -estr~ir~L- · 

·Jia,, diiem os defen:;ol'llS do tratado: - o urq_ne 
ao Rio-Grande nio . cllega J.>8"& o consumo do lmpcno, 
e a isenção doa ~tos de unporta<;íio do da ~nbllca 
Or'.ctal do Uruguay prodaz a abtu:dllllci& deõ~e ge
llél'O nos noe..,- merea<Toa, e por co11..~gninte favorece a 
numerosa claase da 110&5& popnlaçiio que delle ae ali
mmiti;-mluzindlt o seu Pl'e\'0• . 

. Senlultes,· ell. eõneed'l aos nobres deputsdos, e a todos 
.os 'que snste:>tiio o tratado, que a~ do Ri<>
Gts:ade nno ehe~ Ellltii.o pars abastecer os nossos 
merCados d~sse · }lroaueto, tiio -s.no pan a ali
mentação das nossas <:Wses pobres. 

. O Sa. Buio;D'E~'!;iitil: -;~: llmà" gta.nde'éo~iilo 
.que V" Ex. faz. r.-~ • .. ·.. ,,., . ..... · •:· ...... 

O Sá. Ouvzru'B.U:O'~:..:.con~do igtiahneu.te que a 
proclú~o da Republic.a 'do· Un~gu;.y,· UDida • nooisa, 
tambetti lW> ch~~ parr. abástecer. oa ' nOssos -merca
dos, como cllzem. amd>i· oa 1iobrilll;<lepnWlo•; e gne por 
consegnillte!05SB.m;úto util, e 'até'am'setode boa.·po
litica, como disse o nobre depnt&llo: pelo'Riô do Jínêiro. 
aquelle que nos trouxesse maior ábúridln~i.& . e menor 
preço desoe producto. · • '•~ : .•• )' · .. 

Mas, senliores, esSe aeto, ou esss llladiél& :.r>o' era. pox: 
certo a · úti.noçiio dos direito~ de con•nmo do"xa:r-qne 
do Estsdó-Oriental, porque taes direitos nem' infiui~ 
,sobre o. p:oduc:çiio, nem afugentaviio de DOS!Io'mer
ca.dó os 'productoa daquelle p&iL Es5amedida &e:Q.a a 
que a.ugmentasoe a l'rod=çüo,-oa·que attrahisse para os 
nosaos mercsdos -~"dos os prod.actos que ... no!•a pro
vincilLe a!ll!":ll.a Répúbllca por \'eDturauportassemp.up. 
OUt%05 plllZes:· .- · · .. . 

A insnfficiencia · deste produeto, e a elevaçiio dlfóil!a 
preço nos nossos merco.dos provinhiio do pouco ga.dc 
que tinhiio·a nossa l'rooiz!cio. e ·a Republ.ieo. do ·U-.uguny. 
em coru.equoncia du crises por q,ne :ombas passáriio em 
épocas snccessivw;. · 

.O Sa. J.1C1NUO DE .Ml:NDoNç.o.:-Apoíado. 
O Sll. B ... a.Ão Dc ·M..~4:-D~to llingnem duvide, por-

que 6.nm· faeto. _ ' . : . 
O Sa. ÜLIVEIIU. BELLO :-Port:lnto,. pn-ra 'lU C tivesse

moa m:üor abundMcia .de. ::.:arque, e para. que elle co:n
septemente fosse mais. barato, bastava esporar pels. 
reprodueçio esponta:nea do go.do. · · 

O pbcnomei!:O ·de qne os nobres defellSOt'es .do trntailo 
se &oeco1:1'em pat& ptoT&r a sua. utilidsde ·uest.! ponto 
explica-se por essa causa. 'Se neste anno b~u um 
pj)UCO ·o rreço do ~ue nos mcrcs.dos do Imporia, 11iio 
e"'porque . fOSSem Sll]lptimidCS OS direitos de COUSUIIlD 
do do procedencia estrangeira ; é' ~ porqua t.!m .ha
ndo maio:' abtmdanci!l. Q(l<eQ producto. Se t.!m ha'l'ido 
mai~ ab=d~;::i& deste prod.ucto, trunbem l:l.~ é por
que fossem abolidos. esses .. direito3, . mas poxque a ne
pnbllca do Urngnay, como a pr~inei:t dO Rio-Grande 
do Snl, ablllldilo hoje de g&do. · . · ' . 

O Sll. Buio DE fuu.ó. : - A ofi'erta. e a ciemllnda é 
.que determinii.o o preço ; isto é um:1. lei eeonomica. · · . 

'O Sll. OLITEIU But.O : - Este facto s6 por si yro
dtiiliia. o desejado etreito; este effeito bvia Cl.e subu de 
ponto pro~sivamCltB todos 05 mmos, po:que todos.~s 
:mnos . "' pi-oducçlo do gado tende lleoeas&n& e na.tunl
Di&Tte-11. augme:ntar.- ·Jt'lll1tes da. aboliÇii.o dos direitos 
de eomumo do xnrque da repnbli~ noa consumíamos. 
todo quanto ~w:ia. 

O Sa.. Bwo DE M..u! : - E o COUJllUO elo Bavazia. ! 

O So.. 0LJTETBl. B~u.o :-Esse era lünitadissimo ..... · 

O· Sa.. Buio DE M.o.d: - E:z:*e a um :nilhiío de • 
nnobas. · ; · · · 

O Sa- o~.nr;•aA.'"BéLW: -A Havana oonaolllO espe
cialmente 'ó'ia.i'qiíe' dê'Búéáos-Ayres. Ra. muito tempo 
que t~·Bní:Zil é o merCado qua.si aclitllivo do :>:.arqn3 a.. 
Repiibliéa "'riini31 ': 'todo q!Wlto elia proclu:ia ante. do 
tratã.d.o, · cam· -peqnà c~.ãa, 'l'inh.a aos nosSos mer~ · 
cados; sem"embarg~. dos dire1tos de _consumo. . . 

O -~~.: J~~.o·-»E ME10>01<\'A :-Nilo tinha par:; 
onde ir-

O Sr.. OuVEtu. BzX:uo:-E se : iio havia. ab11.11d=
. cia desse prodncto,-'étàporque os camj>os d& P.epnhlict. 
tinhiio sido devastados Pelas p~ àe Oribe, ·como o 
tüih»>sic!o os do Ri~de do Sul pela guerra ciyi! 
~ué terminou em 1~. Nito é '{lOrtallto um augmento :: 
favor do tratade> n~m a &ba.ndancia lleJI~ a õaiatez& 
do :s:arq ue no p-resent.! · IUillO-

Só a essa republica. aproveitou a ileuçiio dos direitos 
cie COilSUUJO dcf seu nrque, porque . ella ~e entM:o 
crea~ IIJil& no.-a. fonte de· -renda. para O HU tlleaoaro • 
bn~ um .imposto oo11re a. é:itpo:taçio, que até alJi 
~· livre deaee l'roducto. As&ipl. ficou atê·eerto ponto 
a=ullado o- ~io G.Ue . fizemos: nós allidám01 a 
impdrt.aqio, .m~olll. .'gravOlt a. e~. 
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A renda quo o tratado tirou ao noaso thcsouro 

· deu-a o corpo legWlltivo da republica. ao seu thesouro . .:. 
O Sa; Bui.o ,.., M ... ,.L: -Â ~a u I""'~ do 

gado era o qumtujM do que 5I> ·tir~< ·dos direitos de 
e~o do sarque. . 

O Sa. O~t,.ctu B zLLO :-Foi !!em duvida de um~ 
grande ~antagem pon o Imperio a aboli~iio dos direito• 
de tn>mto do gado pela fronteira d.a. pl'Qvmcia do Rio
Grande ; mns, Senhores, no. posse desoa V1Ultagclll. já 
nõs tstan.mos pelo tratlldo de 1851. 

O Sa. B.i.úu DI! M.t.o.l : - Estavamos ~<penas pvr 
'J.ll8tro 81lDOS. I 

· . O Sa. Or.rrtlllA B~LLo: - Mas o tratado dt' 4 de 
Se\e':'bro não tem mais dtlr3Çâo do· que li<J.nelle: ambos 
acab~o quasl no mesmo tempo, 

.o Ss. B .• aÃo DC :l.I..ui:- o novo tn.tado w n .ou
. tros incon,·enientes que ·~ daviio. 

O Sn •. OuvEJB.A. BELLo:- Quanto ás ~dras ~ant:.
gens economico.s do tratado, todas aquP.Ua< que foriio 
t!'linnciosamente referidas p<!lo honrado deput,.<io a 
quem tenho a honra de respon<ier, eüo 010 ,raclcnmontc 
nullas 010 adiadas ps.:a · o tempo em 'l_Ue os ~ons Estadll'l 

·,dcvc~&õ co!Gb':'f utll tr<ltado. ~efuiit~vc, isto é, para 
depoiS d.e exprrar 9 p:n•o obngatono do de 4 de ~e-
tembro. . • 

Temos em primeiro lugar as providencias pactll:ld.as 
para o.bertur~ da na~cgaçüo dn Lagô":lr!irim e para o 
estnbeleeimento de slfllllde"as «~mmuns na ftontéira 
e de medid:ll' repressivas do ront:rnhlllldO. Orn, pergunt~ 
aos nobre$ dcpu~a~us , qlllll desta& providencias teve já, 

. ao meno•, ptlll.ClptO de exccuçiio? 
O S11 • .BuXo »& li1Au1 :-E' questão que dependa do 

tempo tambem ; sii4 mc~das muito dil!iceis de roa
'lizar. 

O Sa. OLIYEIJ.A llzu.o :-0 proprio nobre presi<i.,;;to 
do co':oelho noo diz no seu ro\at<l!io quo o coutrnbando 

. pelo no \Jru!luay e pelas no~• a• trontciras torrestres djl 
província do ~io-Grnnde tando n tomar nov:~• for~as. E 

. todas no not•clna quo recebemos de!•a provlncia con-
finniio C! tn verdtlde. 

O Sa. BAnlo m: Mu1: - O rcmcdio crn uma tuifa 
espocinl. • ' 

O Sn. JAciSTIIo nc MnnosH:- Apoi11do, estimo 
. muito ebor que ro~nhcro i• to: • 

· O Sn. 0LitEJu Br:uo ·-Sim, o 110 tr'lta<lo taw
bem se c•ti[!Ulou o ifinciplo do igt1aldado dn> tari!110. 
Mu j& 1e fez. algum~ cou•a nouc icnti;l.o ·r Aindn nnd~ 
•o ícz; nom o trutndo do 4 àe Setembro croott a obrig~
çüo do !nzi).Jo antes do cclobraçüo do trutado deli· 
Dltiv~. 

O Sa. JACI:<TJ!o . n~ M~::-no~çA : - Mus o Brazil 
. o pôde fu:er por li. 

O Sa. OLJnra" B!:tLo : - Sem dnvid~ : rcllS ~tou 
referindo-me •6mente ás dispo!içõe.s do mstndo de 4 de 
Setembro. 

P&ctuou-!e tiJmbemoutro objeeto de snmma utilidade 
-~ o paiz, !L llbrign.~o. de dar~nos a ~P!lblica do 
· ürnguay as miUores facilidades para a navégaçlio :1 ~a
por entre o' ·portos do Brazil e os sens, e p!tra a navc
gaçiio o. vapor da transito co.tro os portos do Imperic 

.por meio do Rio da Prata e do Parnruí. :OillS 11 ootipuln· 

. ç>io dos, meios de levf\r a.e!feito cssrus facilidades fie<>u 
:Jdilldn para o trata.do definitivo. 

Tambcm se pactuórlo algumas provid~neli?.! JlArale
var· ~e a elfeito a rernoçüo do ~trande ob•taculo de. na
. ,·egaçiio do r!o Urugu:~y, o S"ruto-Grand(:; mas nmda 
nada se fez para. o conseguir .•..• 

O S~t. ·B~IIlo DJ:: ~hol. :~.E' tlma questão de fnt~. 
O Stt. P &1\.:105'05 : -.Era do tratado anterior. 

. o.sa. OuVEl&A B&~Lo.~ •••• oU.o jl!. estarnestipa
lado no .tratado : anterior, ~ b.om o nobre deputado. 
Nem ao :nenos·'é um favor crea.do por ene tratado de 
.4 de Setembro. 

:8o art. 16 ee e.tipnlou que os dons paizes se pnze~
.sem desde logo de intclli~ncia pa~ que as·ant<>ridades 
Q fOT~ d.a fro:1te!rB procoo<!l!sem de comm~m accôtdo 

: 
' 1 

·r 

U& perseguiç>io dos delinqumttes centra as pes~as e 
proprledJi<les. O ~tado já tem don~ -de e:aistencia
e .-tea do1>$ ~tem havido da pane a... autorlé!ad.; 

· doEs~do-Q?cntal e das fo~ qnegt;UDIIC!em· & sua. 
fxonte>ra uwa eJUpCDlw DO emp~ . de mei011 eflicues 
para cohiblr a. pe:rpetraçio dós ~uentes attent&dcs 
contra o.s pessou o propriedades dos Brazlleiroo! 
. o. Sa: B~ttÃ? 112 li!Ad.: '- C:.io que Ult11 erimes têiil 

dunmllldo. . .. 

O Sa. OuvE>0.4 Br;uo: -E eu creio qu~ no nobre 
deputado n ilo seria fn<:il prova: que ha grande diffe
rença •••• 

os~. llAB.ÃO D~ M.o.v.\ .-SeCOil>WW os fllCto!'. ha de 
achar que o numero de crimes· é menor. · 

O S11. Ot1nJ•• BELLo: - .... e que s<: " .ba. •eja 
elh d.evid.a ÁS providencias do trntado. · 

O Sa. J A.cn<rao ns MENDOKç.<: -Do trat:l.do .nio 
veio providencia alguma neste respeii.o. 

O Sa .. BuXo DE M.o.u.\! - Dependia de mutu be· 
n•voloocto. o. e:o;ecuçüo d& disposiç>io do trnt~o. 

O ·sa. 0LI'I'Wu. BELLO: - E.•ti~nlou· se no trata-lo 
qne c• do-.:• governoil-:-o do Impeno e o dn &publica
org:mlsa.rluo os regulamentos que lhes po~cessem mais 
eflieazes pnra evitar os abnsos contra a verdadeira m-
<:ionalidndo doa prodnetos e"port:.dos. •. 

Já se fizerr.o esses regulamentos? Tem ·se evitado 
aqnellcs abusos? .. 

!'nrn o Brazil sem duvi~:taes (lro•ideneiiiS seriiio 
~toss.s, porque olle nunca · commettcrfa a fra.ndet>re
=ta no tntado. lfas parn4 E!t>ld6:-0rienhl e1hs s:io 
tanto ma.is nece~•ari!lS qnnnto·é s~b'!'dt> que alli se t.em 
commetttdo essa fraude emt lnr&~' . ...:al:!.. . · 

O Sa: .B..:Uo nE ~I~uÁ: ...:.. ~~~çadamente .. e~ te 
a~u;;o :nao se póda cohib>r •em algfii:iía. inter-;ençüo bra-
zileira.. , · · . 

O Sft. 0Lt Tl!ln"' BnLo: .:.. A••iln, de todos os inte
res5es estipallide>& no tratado a favor do Brazil, s6mentc 
tem tido realiz3çüo prarica o livre tran!ito do gailo de 
origem ou propriedade brazileira peln frOnteira, e os 
favom concedidos pelo g<)"emo orlen tnl nos vapores da 
companhia .Braz!le>ra que vilo a Monteviciéo. Mas o 
primeiro é apcn~<S continnado por esse tratado: potq_n.e 
íoi ctlla.d~ .~lo de 1851, a j& estavnmos de posee dclle • 

Só llos 1íc110 portnnto os peq:uc.os commodos e isen
çiSos do pouca l'llonta eonceciid ... aos vo.pores dn com
panhia Bra:ilol~n quo v~o a l'd'ontcvidéo. 

Dil,lo q\l'MÕmento ii~o .. ~veíta, porque nüQ en
tcnd.o que a redueçi10 de direito• dos oriodnoto• nntn
rncs o a.gricola' de Brnzíl, introdnzldos directamcnto 
doa sou porto• uoa oriootllCS, ~ja do vantagom e>:clu
>ivo. pua o Bra:.il. 

(Di•erso1 cpartu ., trorllo t1tlrl Ol Srs. !>ai/lo de 
Jlauá, Jacintloc dt 3/wà<mÇ<& • Para~""•-) 

O Sa. Ou,-~, .... , BulA•-Ao COJ>ttario do que dit o 
nobre dGputado o Sr •. ba.r".10 de Mauã, ea entettdo ~ue 
esta disj>O•!"~o do tratado favo~ mais a Republica 
Orit!!ltal do .Urngnay do que ao Brazll. .Nós con·· 
sun:1mos m~to menos productos naturaes e agrícolas 
daquelle p91Z do q•e elle do nosso..... · . 

O -Sa. lhnilo DE TlfAuA :-Logo, a. rcdncção dos di
..reito~ qo.e fizerüo devem importa: em alguma eou~ a. • 

O SI\. Ouvenu. Bcu.o :-.Ainda nil:o conclui o meu 
argum~nto. O nobre deputado sabe melhor do que cn 
que a. induatria procura sempre um preço qne lhe CU·· 
bra os gMto& de pro<iucç;to, e que lhe deb<e lnct\>s • 
' A.ntes elo :rat:.ao, os productores ou Uporlsdoros do 
nosso =ncar, café, mate e fUIDO vendiiio estes artigos 
Dl!l Republica de Uruguay do mesmo modo que Os .ven
dem hoje com lucro, e na proporçi.o di proeara ou con · 
sumo. 

Por conseguin.te, se a rl!dntçiio. d.os direitos de ~
portaçiW desses nossos productos apresenta algqmn dif
!erença e vantageru, é sem du-ida a. iawr .d os c<>mu
mid.ores que os poa.ero cotnprar hoje mais b.-lrato •••• 

O Sa. B.o.üo n MirÁ: - O nobre deputado é oon~ 
tTadictorio, perdõe-me que lhe di~. Qu:mto ao nrr;:c~ 

S6 
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diz oue a _abund:tneio. é que detennina,o preço; qUAZ>to 
R óàtros g..neros, ·e:o.tende que não é 'a ab~mdancla, que 
sõli>"'os :~a& pródull9ão. 

O Sn. 0Ln&nu. Bt:u.o:-0 lli>bro deputado não tem 
=iío )?&r& oantrariar-me. Ouça todo o méu atgnml!ll!O. 
Eu niio fallo em mlÚM' abut~dancia de e.'<J'Ort~o de 
nossos _.prod.llcto• ná~- e agrícolas pora o Estado 
Oriental, porqup sopponho que hoje se exporte para alli 
~JDeSm<> qulllltidJicle que •eexporttwa antes do trotado, 
sempre em proporç.iio do consumo, e digo q"" os consu
mido~ COillpriio hoje e:;:;eo generos mais bara:Q& pot' 
que os introductorcs os podem =be::> '<ender mais b:~. · 
rato nil.o tendo de pagar os mesmos direito; de impor-
taçiio. ' 

0 s~. B.u.Ão J>ll11!AVÁ : - 0 preÇo do genero é regu
lado pela oH'e= é demanda; se hoa\<:r ·o.!J=d~..ncio., 
ha de so ,-ellder m:Us' barato ; se hou\·er falta, !la de se 
pag:u- tlll1is esro. 

O Sa. Ounnu BnLo : - F.sSA .> sem dcncl:! uma 
das causas da oscillação cl~s preços ; mas o nobre depu-_ 
:ado sebe que a re>peito destes produet<>s ~üo .e di 2. 

ro:;ão de abunihlllcia on cscassoz, corno o re'!>eito <lo 
"arque, porque sempre a nossa produ~?ilo )lvdc abaste
cer o mercado do Estado-Oriental, e n1o descoa'heee 
qne n~te enso s~ o5 ~a.stoa de prodneçiio .'1 rnziio dos 
preços. Portm>to, repcttrci que t!S!es pra<lucto.;, entrn:ndo 
livres dos direitos de consumo nos portos da.ctuello 
Estado, n;.o de \"e.Ddcr-~ mais ba.rat~ lio que so ,·en
<lliio quando csta.viio .~mjoitos n csS..sdireitos. 

O Sl!.. Bu::.~ DE MA~: .I!_: -E' o que cl!ze!!:.os o. r~'!)eito 
do :1:arqce. 

o s ... OuvE!&;~ Bt rt.o r.._ Não se pó<Ze Õjzer c.;:act.1-
:ll<lnte o~= & respeit.> do :<:U:(iue, poro;,ne a resjl<)ito 
Jelle d~ ... a-se a rJZiio do dcaequilillrio e::>tre a 'll~o<;ura c 
a offcrtn, nito 5~~ · n producção sufiic!·":l!e para o 
con~nmo. 

Ora, se de>tl! m~s!!lO rut4go do tratado re.;ulb multo 
mnis utilid!lde pua a Republi~ Orü!ntal do U'ru;u~y 
Jo O'Oe para o Bra:zil, ~=o AC:1bo de dc::lon:r.rar, o que -
~ rêg-cu;, sanh~tcs "! S!.go.e-~e o_uc ~ u.nie:! v:mt:té!Cnt 
economice qne do tratado dB 4 de ::e:e!llbro de l~3T 
-re!ul:'l. :>.o Bm•il é " uo& í:>.vo\"I:S coucc<lidos ~os vapo
res d:l compllllhia bruileira. 

E por tiio po,.~o niio se de\·êr:t ter ~oncelidG ~antos 
fl\'Or~a iç_nella republica com :ão gl'llte pre;uizo de 
-:m:~ u~ pr oviucillS do l:nperi;,. 

o nobre dopl!tud.G, n. qtlenl tenho ~ co= de ro>pon
·lcr, pro~uron tlemo~ll:w:..Jlontem e d!\·cr;;cnci:J. em 
O'tt~"Citn,·rwr t.odo~ r.ctuelles que receit:"<lo a abe:t= 
J~ llllvcgaçüo d:~ Lngua-!lfirim ó. bandeira. da Estndo
Oricntnl, ~omo estio :promettida pelo Brnlil ne-sc tr~ . 
tlldo, o oot ditse que • opiniilo contrui:t ~ cs.c artigo 
<lo tl'llt<Ldo ~ Uloto mnie in!undadn quanto nem 11 Le~
·'!irhn i: o !ll&l'-:l'cgro, nem {I Brttiil é a Tttr'\11-Í:L. e o 
E•tado-Ori~tal o. Ruoin. · 

~Cllhorcs, C\4 se! bem que o. La.gve·?.lirim nr.:o é o 
Jfll.t-Negro, o qne o BrnzH niia esti pura o Eat:~do
Oriotal C1lmo :1. Tur.q-oin esti p.'ll'o. a Russio.. llfas 
lcmbruei no nobre deputado que o Estado-Orie:>tlLl é 
squell,c p:üz quo 6e111pre nos um. p:ló') ::o:U todos os 
"crilidos q~te temoe feit<> em seu íawrr. 

o Sa. MARn,-.o CAXPOS! - Nunca:lizemo• sacriticio 
al~ pelo Estado-Oriental; temos ueler.ilido clli di
re~tos nossos. 

O S •. S..\~:\ o o.t 7\!.t.t"Á. :-Os que te:nos feito !t-m &iilo 
em deieu d<Js proprio• iuteres:;es, 

O Sll. 0LIVEIU Bcu.o :- Senhores, ou sei aug os Es
tados t<::n •em'pre algum interesso em prote~r outros 
Estl\àot. 

0 Sr.. Bu.:io J>E :!>úd : -Apoiado. 
O Sa. ÜLll'l:J R,\ BELt.o: -:!>Ia.s, senhoxes, es.oc in:e

-5e não exclue o fnçor; e a pwt.ecç-lo q-oe o Brazll 
tem dado 110 E&ado-OrieDt:J.l do Uruguy tcm:toe:~do 30 
ponto de sacr\ficio. 

TetllOS protegido o E!tado-Oriental em to<ks as 
<:ri!e! 't>Or qne eUe tem ~-'lo, e ec Ç,toe te::l sid~ 
pertarliad& a ordem publica, e cm~cl!L~ a ~w. Íllde· 
re::deoda e a ma noeiODal.ídade. (Apoi!Ufos.) :-6s o 

temos :uuili11do. com o nosso eoD!elho e in!lvmcia; e 
lho tomos $ccri1leado o n<>s.so dinheiro o até o nosso · 
sangue. Entretanto, q«a.es são a• van~ que te
mos eolhido! (.dpoíBdos.) Nem 110 nienos temos podido 
merecer su:u sympa.tbi:ls, sua r~11nça, e a segurança 
d6 "Vida e de propriedsd.! para ~ B~ que re . 
sideut no se11. tP.rritorio: (,tpoiadot.) 

Se ni<o é ~ Rus.i.1. o Estado· Orient:!.l, elle és= du
-vidn o singnlu vo.i% que acabo de des=·er. 

E quarcis saber .ainâo. mais, senhores, o que é esse 
paiz? Ouvi a deseripçito inouspeita que delle fe~ em 
1851 o u u representliJlt.c nesta cílrte, dirigindo-se ao 
se~t proprio go~erno, ~r:~.d-'1! -l!:e conta ds-.uegoeiaÇiiG 
des~e mesmo traW.a de eommercio e de navegaç~o de 
1. de Se'-..embro ele 1857. 

< As époc:>S de pll% c ele rcparaç:io, disse elle, =üo 
ligeiros intermitccnci:ts. ·O nos•op:u;sado é a gn=a civil 
rhron~D, B a mais bast:u-da, a r.uis igcobil das guc:r
rn.~ civis é a que esse paosado:~ pó<le dar-nos , porque·:nc
nhuma idéá, cenhum principio nos dh-ide. 

< Estamos di1•ididos JlOr r:tD<:ort$, por egoismos, por 
antipathias, por e:üculos, por e"Fulações pen oaes. > 

Senhores, é da concurrenci:! C!e 11m pai.:z: assim des
cripto por um •eu nacional ... . 
' 9 SI\. J ... c~'rBO !IE ~~"""o"~"' :-Apoiado; c &en re• 
preseatante. 

O Sa.. Ü LI'I'EinAB&LtO :-... n:t n:J.\'I't;açiio dn Ltt:;:i:a
~-Iirim, qne alguas Rio-Grandc:nscs se receiãc. 

O Sn. B.<RÃo ll& M.wA :-Er:>. preciso qae nilo tiYcs
scmos força p<tra .f:!Zet: a poliei:t dA na1·egaçao <leoses 
nossos rios. ' 

O Sa. J.«JXTIIO DI: 1\IE."fJ>o:.r-A: -Antes prevenir que 
curar. 

O 'Sa. 0LJTtln .• ·BttÍo: -Este tratado, disS<mlos n~5, 
foi mal aceito Dn pr~vinda do Rio-Grande do Sul, a 
cnj(l. indu.stria ptincipal direetamente ataoto, como ctt 
pretonili demonstrar. .. 

Os nobres deputados daqnello.provillci:l qc.e se sentiio 
á minha direita, honum pmtesWão contra esta prc
pooiçüo, negãrão que naqueil:l pt'O~inein tivesro h avido 
opposição e. sntipathia a. este tratado. 

O Sft. Ru.:<o PC MAd:- N~o 'apoiado~ o quo se 
nesou foi quo tives~o hnvi.:.o essa nnanimlJ.ad~ q~<e se 
J.izsera. 

O Ss. JACI~tii;J ni: 1\IE!ilY.l:-<C.\ :- Un:uümidadc n<ro 
, · h:~. em eouso. o.lgun:u; mas pÕsso nfiwi"U' que 6 umn 
~~ria tal que púde tomar ~ prop()r~s de unani-

1 muude. 
! O Sa. B.<n~o P& M.uÃ: - E.s.a tta~a.Jo foi util ó. 

nnç~o brazileira c ao Esb.do-Orie:tta.l; cousulla inte
r esses recíprocos, c é por io;o que o 3ppro\'o. 

O Sa. Oti'I'Elii.A BELLO: -.\.província. do Rio-Gr:~n<l.e 
Jo Sol recebeu mal :. Doticia d& oe ter oelebrado esse 
tratndo, e tave sérillS o.ppreheusile• a t"espeito de 5-uo. 
.infiuCDcia. •obre a noss:< principal índ~tnn.. 

O Sn. JAc•~'rso »& l'.IE:o;ooxç.\! -Apoiado. 
O Sl!.. F. OcT""·'""o:-'- PerdGe-me; recebeu-:~ 1nal, 

como o resto do Impcrio rc~lJi.'\ m:ll o 3tatu 'l"o que o 
tr.ltado annullou. -

O Sa. 0Ltn'.U:A Bctto : - O• nobres deputados 
ncg!ri<o essa proposiçlo. Xão sei; sellhores, a.té q'Oe 
pontos, do.sses nobres dep-,.tadoo, o q1:c eotá presente, 
concordarA. c=igo em q'Oc a m:úrria de assembléa pro
vincial é wn orgào legitimo i!a maioria da pro.U.ci:1. 

O -Sn. liiAl!.Tt:<BO C.uPOs: - Ou dos prejuizos ela 
pro\'incia. 

O Sa. BAJtlo DE )J.u:A: - Sem duti.i.:l que .a maio
ria da as•cmbléa provincizl esteve pcssuida dess3. idéa; 
ll:1aS sem que .hou"esse moti-vo real. 

0 Sa. OunttA Bcuo:- 0 q11e e e:ucto ó que o 
que a6s dis•emotJ não meteeia a con::rarledade do& no
bres d<:pUados, da qul milito 1na ndmim. 

A a.ssembléa protinci:tl. tomou ll':D:l prooncl~ili, e 
)>rovideneia AO'bcrantt, ~e ;mJ.,'F.'_:Avt& um gru.dt sa
eiüieio, para p~1r co c .. cito> p!'O\-a~eh cles•e 
tratado. 
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O Sa. JM:I~TIIO ~:.. M~!<I>OSÇ..O.:-APoiado. 
O Sa. Ouvuu Bu.Lo ' - O outto, dos :.obres de-

. putad.os que hontem ll<n. contrariário, o qual slnto bem 
qu.e nio. esteja agora preaecte, ~ ent.iio membro dll, , 
nss=bléA . provin<:W e relator da QOillX!Iisaio de orça. 
mento. Tend.o o· Sr. de(utado Brnsque indicado que es•a 
conuci.Jsgo !oi~e consULtada sobre os meios de prevenir a. 
crl&c,que sejulga.~a ~te wbre a principal indus
tria da provincia, pelA proxima. exeençio áo tratudo, 
clla apresentou= )?Sor80el' la\'Tado por 'lllDOUtrO de <CU!! 
membros, mas asMgna.do tsmbem pot es.sc nobre depu
tado que oe =eha •gora ausente, propondo :a reducçuo 
do 2 % dos trcs que pagava o xarque paro~ os cofres 
pro,<jncia"" nn au a ""portaçiio. 

O Sa. Bu:õo DE M.o.t1 :-Eu t:1mbem votaria por 
essa redueção. se e~th·essc r.a asscmbléa provincial. 

O S11.. J.o.ct~THO nz :ME:<Dost.o. : -Mas Í3to dei:mv'l. 
a pro,incis. qruui ;em reada. · 

0 So., ÜLIV"It\~ BELLO: - Se a tlSSCU:CJéa prO\-m.· 
cial assim procedeu, 3.00 mesmo com o voto desse nobre 
doput:a<lo e com o reu po.rccor, <! fóra de d'lYida que na 
proYineill do Rio-Gnuide do Sul, tomada em Sim m aio-
fia, este tratado !oi mal n:ce'bido.. · 
. O Sn. Bulo t>E :\L.d :-:i:.ingucm o nega; o que ~e 
ntgn é que contra o t:&t:!.do hou,esse a.nanimidade, 
como os nobre$ deputados EUStcntárãO. . 

Q SI\. J>~.cJJ<TaO DI! llof~oo!(ç.o.:~ E~:~tende-u, - nos 
termos babei&. 

O Sa. OuVE.a.\ Bzt.LO: - Demonstrado, senhores, 
que a nbUlldancia do xarque, e conse~temmto a su11. 
barateza, pro\'icriio, O nelll. podiilo dmxlll' ue provir, da 
abtmdancia. do gndo que hoie hs. nas eampiu,.. J o Rio .. 

'Gra.nde ao SUl e do E stado-Oriental, fica fóra. de du•ida 
que niio se póde atmbui~ este phen.otneno ao tutado, 
cnj .. utllidn<Íe eu coutcato. 

l oto é qw.nto ~o lado econonüco; agora pelo lado 
politico, q'CliiC• !or:io :ts ''tlllte~ns que noe trouxa eise 
tratsdo t Melhor limos as n ossas relllÇiíe3 com o Est:Wo
Oricntnl t. 1dc1horimos as coudições da noasn desgraçada 
política no Rio dG Pratn? Niio; PoJ.o contrnrio, o trntM.o 
veic abrir MVIIS fontoa de diacordin. 

Cotn ef!~ito, sonbo:cs, n ~romussa íoita pelo go\'Grno 
do Brnzil ne•to tutwlo no E•tt<do·Orieutal em rclaçüo 
á nnvcgaçüo da. Lagüa-~firim duu em rcoultndo ficarem 
sOtn ~ffoitQ u DCgOQ!nçüao iniclndu plliãr~gulnr-~ 
dofinitiviiDlcctc u nnvcg~çiio do l:rugaav o do seus 
af!luontel orientnes, •ogunuo Côrll ostipulndÕ no t~ntauo 
do lBSt. 

O S11. BA.Xo n N•t.L:- Pordlle· ma; u noss:1 ban
deirA anveg~~ Uvrcmonto o rlo t:ruguny. 

O Sa. 0Ltn••• ·BoC:..o : - Sim: roa• pelo tratnclo de 
commcrdo o do nnvcgaçiío de 1851 llcou estipulado quo 
csslllll\vcgnçilo teria. rogulaun dcfinl.th·runente por njuste 
espacial; e quudo o ~\'cJ'IIo do Impcrio quiz trstar;. 
desse njuetc, o d& ro~nl>licu teca5<>n- 8C sob o prete~to 
de niív estlU'8111 &ílldllnjust3d&s nscondiçves da roalizs
çio pratica da. na<egllçõo da. Logôa-Mirim. 

P.eCU!OU-!e o govem,> da r~publica ·a cumprir B obri- . 
.&!llç;io contr.a.bi<fa pelo tratndo de 1851 relati vame:nto 
no Uru.guny eo111 o fh!> de obrigar-nos a franque:rr ~ 
bandeir10 oricnt.U !lS agu"" d<l La.gôa-Mirün milis ceclo 
do que fôra estipnlado ao tr:ltado de 1857 .... 

O Sn. B.<sÃo DE iii•u-' :-Ao mesmo tempÓ que fa
cultm·a a naregoçõ:o do L'n:guny. 

O Sn. O klVEJU Bt:t Lo :-••.• e es!\:1 qnestão ainda 
hoie est:i. pendente. 

Todas QStns nzc:>es, senhoras, me con6rftl;;o !l cren
ça. de q~:e o mot~do dt commercio e de n a--egaçiio de 
4 de Setembro cle 1857 niio tem dado ao Bra.zU a.1 ,-an • 
t agena que n~lle •• osti~alirilo. Só li Republico do Urú
FY tcn1 aproveitado muito 3S prilicip:.es, as mais 
IJil,portanlet dé suas disposições eeoaomical!. 

M'lilh& oyi.túlo; di-lo-hei ·coro ir:uquez:., chego. ao 
pon~ de du.-i<iat d:!.ltgi.timid:ul.e da sua e:<eeuçiio p"te
sentczdentc ; entendo que ellc j i de,ia. ter sidn aWipen!O. 

O• nobl'tlll' deputado.. ssbetn qne eUe foi poJto em 
e:s:ccuçiio ~= ~ condi~ão de ser "'?P!'O\'lldo pelo corpo 

legil;lati'-o do E.:a®-Otitllltal lia :sessiio de 1858 ontro 
tratado da mesma d!.ta, ueó\'Jciado . ne:t!.B. c:õtta <lOJI
janct&mente oom eUe .... 

O Sa. JACJ.'('fao· J>e lmno!<ÇÁ:-Apo~o. 

• O Sa. o~,vr;IIIA.BJEX.to: - .... ,para & trile$ de um:\ 
pequena porção do ten'itorio JWcesurlo n = do no.SS<~.S 
povoat;ões da f ronteira.. Mas, apezar da. promessa 
50lCZIIlle cio governo W. :Republica, aind.a'l:üio foi "Pl>ro-
vado esse ~a.tado. ' · 

_O Sr .. B.u.Ão m; )!Avi: -.Eoje ô governo que lá. esti>. 
n"o é o mesmo de entilo. . 

O Sa. ÚLI\'l!nu, BEuo :-O governo é uma. entiàade 
que não morre. O go~erno do Estado ·Oriental , sej:t 
qual f<ir o nome individual que o nlpresente, deve 
responder sempre por todos os seus compromissos de 
h.onrn. (Apoiado•. ) 

1 O Sa, JACINTBO :DT. 1\fe.:in>os~A.-E tlmto m&!s que 
•
1 

. o orgiio pelo qual fez-nos aquclla. declart.ção ainda .. 
o mesmo. 

I O Sli.ÜLI\'EJa... BELLO:- O governo.-daRepublica 

I Oriental cleclarou por' se'!llegittno represet.t ante Uê$t3. 
côrte CiUe l'Onsideta'l'll. 3. ucitaç!io desse tro.tu.do pelo 
corpo legisl:l.ti;o como questiio de 'honra, e de sua elá$-

i 
. ! 

U!ncí.n. 

O Sa. JAct~"rso I> E ME!rnOl'ÇA: - Apoi:ul.o-

0 Sa. OuYtlu. BEJ.LO :-E o nosso governo respon
deu que, i ví•ta de taes scgnr.mçns, nao demor:lt'la & 
tr<xla das ratiflc~çves desse tratado, e o poria. em ae-
cnçúo, como o fez logo. . . 

O Se.. So~.nAIO VsA."'N.o.:-Apoiado. 
O Sn. Ountu BELw :....:.Dccll.rou mais· ainda; qnc 

se na ses•iio a.. 1858 o corpo leglalatiço d.a Repnblica 
Oriental niio o.pprovasse o tratado de permuta, sus~
der-se·hin a execução do de commercio da mesma data; 
ficando unicamente em \'igo~o tntado antecodente dt 
).851.... . 

O s ... J.crMTilo De M""'DONÇA: - Apoiado; e o go
vero.o oriental concordou nioto .. pelo orgiío do EGU mi-· 
llistru nesta côrte. -

O Sa . OLIVEJU BEuo: - .... e o milllstro oclental 
respoadeu o_ue oceit;Qvn !ioamente esta declaraçí\o. En· 
tret!Uito, niio só o __ t "!'tado de pormuts 11ão foi ap?x"'-
~o nn •e$sao de 111$; -como ta'l!!bmí1ião o fot nn. 

sessiio de 1~9, nem nn do corrente aono que s.caba de 
oncm:n--se, e na qual foi roj~itado polo ~enado o tra-
tndo d6tinitivo de pa: de 2 de Janeiro. . 

O Sl\. JACJli:tllO ~~~ ME!<l>OIOÇA :-Apoiado 

O Sll. Oun:tu Dtu.o ;-Seria preciso, r;enhores, que 
o Bm~il ti\'csse muitos pcJJhol"'s de . ~yihpathia .e· de 
benevo!enda dn Republira dQ Craguay ~n toi!HIItir, 
por pura :;encro. iciede. qce, s.inda dtl{>Ois ·ae u'JllÀ que• 
bTn tã:lllag~ntc da fê do go\"trno dessa ll,op:l.bliCII, 
continue em plr aa e~·ecuçio o tratado de.comml!l;cio e 
& na~egsç\lo de 1857, do 9,ual aliás sú tem .r!3':lltado 
\'l!.Ilt.o.gcns p!U'a ~•• Republica. . . . 

O Sa. P.~,u..,.,.aos: - C~nvem dizer q_uo o go•erno·do 
Estado-Oriental fez. a.s ·diligeneis.s pot.<>çeis ~obter 
do eorpo log:SlatÍ\'0 . d:.quelle paU a 11ppro>n~iio dess• 
trat:.do ; n~o o conseguia, é ''erdade. . · 

o Sa. ou .. EIR.l B uLO ' - P erdôe-me. () !lObre de
putado ; em miuh<1 opinião o go•temo do Est:ldo
Oriental n ão fe% to.iss ns dilig<:~~ocins pos•iveis para 
obter n nppro,·;>çiio à o trst:ldo de permuia. . 

Prorogando a s~siio do corpo legislativo rior muitos 
dias, e inclicando os gra,·es assumptcs de Ctte 3.S ea.ma
ras se de\'eri~o oecnpar uos· diu da pro'i-ogaçio, eose 
governo omittio o .seu compromisso a.. llo:u-a e .de ~s
tencia -a app=ova~o do nosso tratado de permuta de 
territorio. (Apoiador.) 

O Sa.. B .. üo '"' 3!ArÃ :- E' porqns J:9COJJhecea que 
nesta q nest no n:!o tiuha. maioria )laS cam8l'lll!. . . 

O Sa. Oun:ta,., BitLO : - Pa...-a ltro~ ~ue o tra· 
taào de CO!DIX>erdo de 1857 ~de ~<>e lltiliCiade piU'a. 
o Brn:ti.l, o illn!tTn<lo dep-.1tado pelO Rio de J:mciro lero· 



cãmara dos oepLtados - lm ~=tesso em 1910112015 12:03 - Página 10 de 12 

284 SESSÃO EM 26 DE JULHO DE 1.860. 

bron ainda o f<~eoo de ter elle soífrido opposiçlio I:a Re-
rublica nntes de _oer approvado. -

11{.,.., oonha;e.; comquauto s"ja verdade'ro esse fact<>, 
elle nüo é pua mim um. argumento a fa~v: da utilidade 
do tratado relatil':.!llente ao Brazil, porque tambem 
~\·cr~o ,opposiçilo os trata.àos de 1851, tem tido opppo· 
sÇlio o dt: pe:mnt& de territorio, e foi repro•ado o de
fuli.tivo de paz; pelo que.! o go\-emo do Brezil, garante 
da . independend a e da soberani., daqnel!n republi<a, 
:firmou e estllbelcccu a.s con<lições .,_,~.,, soberania e 
in-lepe!>dencia. Todos quantos trat:tdos, todos <)llantos 
aeeOrdo•, tod:u o_ uanLJ:s COll\'Wpés o go;·erno cio Brazil 
faz com o da Republica-Oricntal, desagrs.diio :iqn~!Jc 
po.,.o.- -

O S1.. BAnÃo DE M-4t:Â :- &::gue~se c:ne preci$3. ~i" 
e>cll\t<!eido. -

O s ... Ouvtnu. Bo.Lo : - H:t da sn:t p:trte a mais 
~.tmstc..ut~ e inju1;::a pre~enção Mntrn. todos Q t!, actos do 
go\'eroo do Br:u:il, que lhe dizem respeito. 

o S~t. B.uutos Pt)IE~TEL :-Isso revelà roi r~-
- O Sa. OuTCU<A BELLO:- ::Uas o-c-'l'to é que tendo 
!~:tvido opposíç'io a principio contra o tratado de com· 
mercia, elle íoi >ppro,·ado pôUCO terop d<:pois, entret:m
to c;_neo de permuta, sendo dA me;ma data. e ue):ociado 
conjunctw:nento, auúi.a oiia men~u igual apprõva~o. 
~:\o ã, port:mto, esse f:l.ct0 um:1- pro,·:. de qne " oppa

>ição que ~offren o trato.do a que o nobre deputado se 
refe~io provies•c da opini:io de que ell• em mais va.n
t::tj OEo ao Brazil do qu~ :i r. epn bliea. 

O S11. B~n4o D& :ll.u;.t :-En !lCrcdito QUC aceitóriio 
o trnt:tdo unlcamente porque pm1ha termo ao de Ou
tubro de 18.;1. 

O Stt. J .1ctxTno nl: ~r F::oiDO~~t; 1 :- :U ~s o nobl·~ J apu· 
!~do pelo I:io do! J•~iro oinda h ulltcm dis~ que 
e11e =no de :u-ma de ~u"rra m" tn~c~ do gcu~1·al 
nvre>; C O 1101Jre <lcpUt!l<!O sabe ~t':l di~:o . 

o SR . ÜLJ'i.":Ein..l B&t.LO ~ - s~uho::~,, m:uliicstaCn 
assim fr,ncamente ~ minlta. opini!!o n rc~ocito dt'fl :ie 
ttnta.do; nvClltnr.1dns "" publ!co a• minh~s t.aor.• con· 
sjdcr-açúcs contr" o• robc.•to• nr~~mcn~o' •'o illustrndo 
deputado a quem te!lho t iUo L~ ;t,!·outcz::. do. r~!õpondcr ... 

Sn. P.uu~•w~ :-0!:: sc,!:or : ... F :1llou 1\\tli~~ haro, 
nrtO COQ\'CnttU-tnC. 

O ~~~- Oun:•n< B.:uo:-- .. .. eu direi tnmi>~11Hol,.,nllt 
<"O~tsa a rtl~pettt' do er.t""üo \l\!: 1 10~~:1:-t ro~AÇõ~,. intcmn· 
don!lC., ~:o :f'Jo rln Prllta. 

O discnno dn. cor,·,n o ,u,.,.e~ e o relntorio Uu HoUro 
tllini111tto dos twp:o3cio& e&trnn~clroA o CllHnrmou. ~:· dc
plo:>rnvcl o c•tudo J c llO"ns r,la~· cem as r ctmblicn" 
àoPrtll!!. 

O Sa. lhr.i.o Dt::IIAtó:- lnfclizmcnt~. 

O Sn. Ouvem,, BEL LO: -l'cmoa pQildcDtes corn ca
>C> E<t.4dos 1\S qucstvo• m~i, IU'Il,~$ que :u 1111~• po
olom ter clltrC •i- quc•túo:> de limi:cs, q:tcstoie• de 
co=ercio c d• n:tvopçü.>, 'iUC!I.ÜCS de segurança in· 
dividual e de propricdad~. 

T t;msido ccleb111dos ""'"rc o Imperio e·os<es Est:iclm 
di\"ersOS trai....:! os, com·er.ç<;es c aecúrdos, tendente:i a 
resolver essas questôef:. e nlgu:n~ cutrs..s de menor. i lll
ports.nei:a., e ~ ciment2.:r. nossas rclaç~i J e 2UDiznde e 
.ae mntna bcne~olencia. Ma• b:Ud~dos t~m sido os 
nossos esforço.; reina. entr~ eüe:o a maior desconfiança 
contra o ImpeTia ; c mu!tos das trat~<los celebrado:; niio 
t,';m sido appro,~do~ pelos G''I'Crnos d~ses E•tados de· 
pois de terem >ido ratificados pelo do lmpcrio. · 

·o·pretexto de tanta JU<llevo!encia co11tra o Imperio 
tem si~o, especialmente da portr:. & Republl~a do 
Urngnay, a snppo;ta intero.·ençã<.> que cs~ E>t3do attri
bne ao no!SO governo em !ens liCgo<:Íos peculiare~. · 

·Poi• bem, a ests queil<:1 inill!ldada rupt>Dd~u o go
\"erno do lmp3rio retirando d:>s agnas ao P.Illttt a es
quadra~ que alli fe achava esta.cionaãa, e con
..,...-audo fóra dos setts J>OStos alguns dos. no; sos ~gen
te> <tiplomaticos ne:;res ~~t.ado3! 

. _O .Sa. PJ.••"aoa: -Mas é bem que ·.e ~!baque 
n unca proeuri.mos e:<ercer ~•a in:e:ierenc!e. nos nes-:>
cios pecullou-es. 

O Sa. Ounru Bo.w:- Sem dnçida., e eu já de-
cbrei qne essA. razão era u.m m ero prete:oto. . 

1\la•, come> respondeu eepeciahn~te o governo do · 
Estado-Oriental a este acto da,...;, p!Ua e da majs 
complcl~ abstenç!to do nosso governo! Reprovando o 
tr:>t&do de pU dQfinitiva; niio approvando o tratado de 
permuta de territorio; reprovando o accôrdo celebrado 
com o nos~ noverno para a nomee.?-ão de uma. eommis·· 
sii.<> mixta e,;'Carrege.da de liquidnr ns di vidas de prõ· 
juizos pro~enientes d10 guerra de Oribe; tr!lncando-nos 
os rios Olimu, Sabo~ty eTaqn&rv, ailhten,t.csdaLag.1a
~ririm ; deoconbe<ltmdo n ão só o <ll~ito de propriedade 
reconhecido pelo governo, colllO " té o direito de nacio
n:ilidadc de um !nbdito l>razileiro .... .. 

O S&. Po:.u•r..~ P1:<'t0: - .A.poiadô. 
o sil. Otl'r:t:U.A. .a~ LLO: - .. •• pretéilàend,, fn:ld:tr 

·uuu povoaÇlio no tcrritorio pactuado com o Imperio; 
in,·ecthando pela hnprens~ o nosso caracter e digni · 
dAde nacional. (dpoiados. ) 

O Sn. BAaRO' Pmc:-;Tct: - Entret:mto; q-..uwdo f~ 
:tch~ em npuro.s, corre a pedir a uos~s. protecyüo~ 

O Sa. Üti\'EliiA BÉtto;- Di~ bem o nobre do:p<i· 
t ado ; qno.ndo p>oec!-'io do nosso soccorro, d<> nosso au ~· 
:-.m.,, do no .. o dinheiro, elles o a~citiio; f~~em mais, 
cllcs o solicitiío. D a. Confede.-açi'<O _ Argentina e do
Po.raguay niio silo mcno> incqni voeM as pro\· as que 
temos tido de deroonfiança c de m~o,olcncia. 

Aqui estiio pcnde!ltcs, adiadas ns qn•stões d '> limites . 
c de nnvegaçilo. Alli est~o tnmbe•n 11dindas du!lS qne>-
tõe~ sob~ os mesmos objectos, utca. de e::ttradicçiio àc 
c;cra,os e de criminosoo, c doix:íriitl de ser deillliti\'a· 
mcn~e :~pprova.dos daus tratru>os. 

Siio 1nuitas dífficwdades !tCcumulada;, Sr. prest<leate. 
poro. um futuro que no> p<xie vir a ser muito det:!..~troso. 
(Apoiados.) 
x~st:l' drcumsumcil<S, convirá. acaso que o goven:.o 

do B=il !e mantenh a na posi<;ií<> de met:l. e:.:pcctath-a 
em o ue se collo~u ! 

Será. a melhor politien n:. actunlidndo ll d~ u= pura 
c .:!OmpleUt nbstençilo 1 ilbstenç ãl) rela.ti \·amen":.e ao~ 
negocio" intern~ioD~.s d&.!=.SCS E e:ado' "! :1.b~tecção ou. 
abanJoM do> no>sos tr•t ados o dos no.so• direitos ! 

N"ii• ·•i.,, senhores, one cs~a seja. a pol\~ca do go
Torno do Impecio (apotÔ.dOJ) ; porque uma tal politict~ 
s õ pód.e con,·ir entre E stndos quo t êm I1S suas co!lt rr; 
justas, o qnc poiem viver na !n<ülfcret~ça do uns pnrn 
com os outro<. 

Receio ter oft'endldo algumas C.ln\'enirncir.s sobrç ma
toriu. tiio gra\'e1 c peço p~rd.úo o.o nobro ministro sa d~ 
minl1ôl frauque1n w~ultnr :llguns cmbornço~ \L su~ !'"-
liticn. - -

o s~. 21h~l$'tl\0 DOS KtGCCIO> Ena ... ~ÇI:U,Oi :-::\ão, 
6~nhor. 

O S11. Oun:m-\ BnLO:-l'or Rmor do pn.i:t e .do ~u 
.go~erno, por ll.!llOr m""mo do nobre mini•tro do quem 
me honro ele 14r o.mlgo .... 

O SIL. MtstsTo.o DO$ ~li:GOCIOS Esnu:<GEmos: - E m~ 
prezo lnnito da. sua. n.mizade. 

O Sa. Ú.<.IVInJU. BELLO: - · .... cu quizera ~ue S. E;,;. , , 
tomau<lo m:ú~ cl:1ra e mal~ cxplicita a politien do 
P 0,·erno em relação a G••es Estados, tran<julllisassc o 
p~jz, que rc~bc COm SUSto, ECD~O COm despe1to, l!S UOÜ
clas que constautcmcnte DOS ~?m _J o Rio dn. Prnta ~obre 
netos que oífendem 11. n oS> a ú.lgn!dadc .... 

Gx.• Voz: - 5üo j>Cluenas cousa~-

'0 :iR. Ouvu!lA BEI.LO:- &io pequenas cons:lõ sem 
dmida, ~iiô~~ueDas otfensas, mas siio olfeu.a< 'l,ue 
doem, que ferem o. ~cbd.e à.:~. nBçiio brazileira. 
(Afloiador.) 

Reeeio ir mais longe, Sr. presidente, e portanto vou 
·terminar o Itleu discu~.a, retri'buinà<> as pala~r~_bene
volas! pro,incia -f<> Rio· Grande do Sul com que;:,. E x. · 
o 11obre ministro d~ negocios estr:J.Dge.iros tonnin~u 
hontem o Ml1l disc:ur.o. 

-Di•se S. E:s:. que d~jari& poder deixar iqnell& pro .. 
'\'iucia, oua ad::cilli.stron por trinta e tanto. mexes, como 
legado d'e sua amizade c grati<!.ão, nma parte do .eu co
ração. 
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o sa. MJlilSTilO DOS NEC.O;.IOS Esnt..u<&l:IB.OÍ: - Se 
fosse homem de algum~ importa.nõ&. 

O Sa. ÜLn&•a~ BUJ.O: - Como lULa de.sa pto\'incia, 
<!De te::lho tido ": hcr...tr.a. de n:pre!entr.r lli:Ste c amara por 
~n=e aUDOS coosecuttvo6 .... 

O Sa. MINISTllO DOS ~EOOCIOS ESTIIJ.MCZtaos. -E 
milito dignamente. · 

O s,.. Oun.taA BeLLo :-•••• eu .me felicito por ter 
esta occasi~o de poder assegÚrar a Y. E:s:. de que tem 
no coroçii-:> de todos os Rio-Grandenses nm monumento 
de =üzade c de gntidiio pelos relcv~tes serviçns que 
pre.s~~ & sua provinciadur=to Ofl trint& mezes de ''"' 
nilml.lllstraçiio, '!Ue todos -~lles comidetiio como ama 
<J:>s !»ais illustr:Ldas e dns mais ptOveitos~ 'l~ têm 
tido. (Apoiados ; muito ""'~' mu<to bem.) · . ·· ._, 

·O Sr. C.ausan s üo de Sb>.imbú (ministro dos 
-negoci~, e$tr~ngeiTo ~) ~ - Sr. presidente, ()CCUpurei 4 
:ttteos-uo d:L ca..-uara por breve• momentos. 

O meu nobre amigo, deputado pel~ provinda do Rio 
Grande do Sul, que w:a\Ja tle sentar- !e, terminou o seu 
cli=o, dirigindo nm:L especie de illterpellação ao go
vem<>. S. E,.., tendo apprchensões pelo estado de nO!isas 
rela<;>ões com as Republic:~S d<> P rata, e ~speci!l.lmente 
com o Est:.do-Orient<tl. do t:rnguay, deseja saber se<> 
~o,·erno im_perinl esti disJ??st o a tomar ~m séria cohsi
'âer~çi!o os mter~~ses br:u1leiros, ou se se contenta com 
es·•a politicn gu:ilificllda de nbstenyiio, que tnhez no 
peusor de ol~s queira d.lzer :\b:mdouo completo 
dc~es interco•c•- A camara :me penn.ittir& qne eu co
mece as poucas pnlavra. que tenlio de proferir, respon
clendo ao meu nobre !111Úgo. 

Senhores, lll nossas relãções co,m a RcpubliC:l.Orient:ll 
do Uroguay J!C!lem eer enca-rudas debai:.:o de tres ponto> 
de vistl>: 1', clasrelaçties communs, que em gerlll tõ.n 
todM os paizcs t:ntre si; 2', das do povcs que w:mtGm 
-reciproooe interesse$ commcrciae; em uma. escala t~to 
maior quantA J mo.ior n pro:úroiJo.de em quo •e nc!:.ão 
pela eontinguidade ua• fronteirns; a·, das de interesoes 
>nteru!lcionne•, !!to ~' em relaçiio á situnç:lo geogra
pbi~a <JUe a Rcpu!ilic.1. Oricnt.~l do Urugnn:r · oecu11a 
entre o Br~zil c " Amcric11 do Su.l. Dirci, :,r. ~rcSL
dente, qual é o pcn;nmcnto do gncrno sobro cn<UL nm 
<ie~te§ intcrc~ses. 

Dcl:.ruxo do ponto do vi•t" du intcrcs~c~ qna •iio 
commun s n.tCMl~" ns .. n~çõoa, o Bruil-<'ém..suw~Uo.f~.
ccma !liL~ÜO SUC •nbc pre:mt 11 •un digJ>idndc, niio COll

•cntirá j 4m&l0 '!ue ~>cu• subdito• scjno nlli 1\bnl!don~do&. 
(.fpoitrdo•.) 5em\ preci~o quo o Bro.zil nhdicns~oe a "'"' 
dignidndo, que o go,-emo dcõto paiz nüo tiveuo con• 
,;cJcncin elo seu dc,-~r 1'141'11 pror.eder de outra m:u.cin. 
'(Apoio<lo.•.) 

Fique, poi; , o meu nobre ~migo certo ele quo sempre 
')ttc !<>r pl'<leiOG " intervenção do governo imperial pam 
~mtclltn.r a• d!relto! e o• legitimo> interC0$0~ de qu::l
qucr cidadiio do !mp.:ri~~> quo pcrmanoçn no E stuoio
Orlent~l do Umgt"'Y, o:. te npoio nno ha ac !nl:n.r. Par" 
isso o goYcmo c1npregaró. !o<loa QS meios quo esti,-crem 
á ! nn dispo.;iç-lo, e confia. quo os l!lleontr&rá ~=pre 
nesta easa e em t.o<h o paU:. (.!fui t01 apoiad<l.r.) 

Debái:<o do ponto de ,.;sta de nonas rel•çõe:; com·· 
merciaes, nOs :tS temos deJinidWI por tratados e ron
'l"l!nÇUes el<isten tcs ; m.as eu falto especialmente 3go•a do 
tratado de ! de Setembro de 1657; que tem servido de 
ns•umpto prlncip<tl. d:. di~cnssão do orylllllCUto r1o :n:.i.-· 
nlste ri~ de estrangeiros. 

Eu já ti..-e bontem. oceasiiio de dizer ii. c:Lm:u-:c q_u~ 
n.iio me compete ?.gor a fazer "' nn:llyse desac trn~o ; 
reconhecemo-lo eomo um c lei dopaiz ;'tcc::os proC!Ul":Ldo 
~-lhe toda a exeeuç.<o, eom s. lcaldBA!e q!l!' é propri:l 
de nm go.-erno que sabe ~r-.e. Tem haVtdo, ó· 'l"er
dad~, falta de intelligencia Da e:s:een~o pruticc. de 
nlguns ~o• desre · trn:ado; maa !empre. qu~ t aes 
di$.culdade• tê= apparecido, o govano do lmperio tem 
procuudo Ú!IIIO'I'~-lãs da man&ra a ma!s jU>ta, a mais 
leal, oon!ort!le o e!pirito com que procecle s>?mpre na 
soluçi!o <lliS ques~ inter~aci®aet'. . 

Maa, Sr . presidente, fallaDdo deste trlltailo, eu hon
t$m j& disse ã. cam~~r.~, e repito agora, qge h a .uma 
~de queotiio ligada a elle; nii.o ·em. rel~" as •nas 
4isrosiç~s, mas i condição com q'lle foi eelebradc. 

A c:Lmara. ~~'Ílé, ~ dirourro da_~orôao a.;.sc, n0:rela. 
t orio qtoe o.ptuentAt:l <LO c~ legulati~o fr<UJ.camente ó · 
oxpuz, e :r>e•tll cua o minLStro que llCj!OCiou esse ~eto 
"""'gtlTOn •o parlamento que o tra.t~ de 4 do Séte<>l
bro de 1657, re~o v cfJlJUILereio· da fronteira c a . 
oo.vegação !Ó oeruL execnt&dose fosse igu:ll.cé.nte llpprG
vado pelo go1emo oriental o tratadQ de pennuta, tr:t
ts<lo que foi cole brado eonjunct:unente ~om aqu.elle. 

Senhores, foi este um comptomisso xnniro solcmne 
contre.hido pelo governo de entilu . per=~e o P""l:o-
mento; á imJ.>ossivel que governo !l)gum 'l."e o suce~
desse não a<eJt!lue este e<>mproroi•ao da honra, "'"-o to
masse a peito sntl•!o.z&r :ÍIJ.uillo quo se till!m pror::.ettide 
no corpo 1egislativo. · ·- · 

E' para· rastimar, Sr. pre:;idente, que o ~n.tlldo r&-. 
~=do a p<:rmnta de territorio n~ :fron\cira de 
::>llllt".>\..nm do Li'-ramcnto não pndcssc tnerec~ o con
sen•o dos representantes do E stauo -Oriental! Ouvi h3 
}louco nm npRrte do meu nobre t~>.migo, d!lputa~o pi:lo 
Rio-Grande do Sul, dizendo qne o ~~:overno orient!!l quo 
aceitou o trat ado de pen:nut!L tinbn.fei to delle 11n!<t ques
tão de honr n..) ma.i q_ue esse governo n~l) S'3i5t~ mci :3~ 
P~ari per ventuu o o eu llobro ,.,;go q._,e, porqtoe .o 

. presidente d~ republica não ó o me>;mo, o•~:ttá o so
'l'el'U:) orico~ deoobrigado do cOJ:Jpromi .. ., 'l."c tcmou? 

O Sa, Bu:;o Dr. ~!.ui :-N'ilo foi xtellte •entido c"'~ 
npm-tc. 

O Sa.l\!J~tSTRo -nos NEG<>etos ZsTn.L'ICl!l!<us :-E::1.vl:~ 
um compromisso de honra, e este perduray~; se.iun go
verno se retiron, o que lhe succcden n iio podia aéi::tar do 
Cuntp!'ir. os empenhos d(,-honra con!r:~hidc• y.O:o :;over
noantertor .. 

O t r:tt:Ldo de pennuta, S•. rresidente, n.1~ !oi tamttdo 
em conside:açiio na sessilo de 1~, disse "me:> nobre 
IIJil.ig(>, depu tudo pelo Rio-Grande; niio o foi 1:::< ocos~o 
de 18~9, nem :Uuda na de l SôO, e entret"-=lt.o <!<l:.tin•·,,. 
o tr:Hado <1c commerdo em execuçiio. 

Sr, presidente, V. Ex. e· n cam<Lra nii~ i:;r..or.:o as 
clrcumstancin~ por quo pni!SOU o E etlldo-Ori•.ntsl du
r.o.nto· ó anno 5ndo. A gnorrn j)lltüo c:üs~eDte e::::.!:. 
Coofoder~çio Argootiu:t." llncaos-Awcs, v nerigo omi
ncnto de 'lne é•tovo omeoço.dn a RePnbli"" brientnl do 
~or envolnd~ n6osa guerra. dou cuu!a n 'l'-'C o governo 
o o corpo l<,gi•lativo dnquollll P.cpublica nlo pude"~ 

, pl'<:>t nr n dovida nt~nç~o a cst.c nogo<io, ~r. o pu<!oõSelll 
: ·--·o~tmr ~ufficicntem~t'P1":!n;njripf! pura :.lttr""~ a'nx g 
i os ~e nseumpto, all~• <lo w-undc hnport:mcb ..... 
' O SR. llAI\lO OI: llhvl :-Em 1858 ti\'c;iio ~m~ l "Gt a 

intcnm. 
O S~t. ~I JNIU'I\~ DO§ NECOC10S EsrD.., !'\ti!:IaoS; -O 

go•·crno ln>perial, co!loidol'llll<lo a;tna ru~e•, entcndttt 
quo "ão dt\'I IL inslttir, do modo quo CllUSC.SS9 novos em
'Oarii.Çil~ 110 Estado-Ori~lltal. D~bi o mo:i~o pol· que o · 
mmo pM~IIdo n~o bou~c dm plllte do s;ov=o eEsa. !n
~iste:tcia, o que parece ('()ll dom na: o meu nobre amigo. 

Era de e•penu-, porem, que na sess:io de. l860,:qu:-.n
do j!L tinha cesudo s. guel'T:l entro o. Conie<ieraç5o Ar
!!Sntinn o Bcenos-..\.yro.s, q11ando peh ellb>n en que 
~ta-;rüo os e.pintD$ no E st:ul.o-OrlCJ>t:ll ba>ia !~r qua . 
ea~s interesses ·ío>llem mni.o bem. entendido•, era do 
esner o.r, di"o, que eum eff'eito o tratado de po=ut:l 
:f..,~~e tom;d'o na· del-ida considcrn?iO- O g·:r.-~n:.CI' im.pe
ri3.1 assim o e•penvn. 

Eu <levo r.ommcnicar á cnmun qne, lo;:~ qne com~
ç:ír.tO os trabnlhos do corpo lcgisl:.ti\'O oríe:.t nl nn cor
r ente :mno, a noss:r. legaç-lo em hlónt.cvid.!o niio o!_vidc" 
de d~rtiU' " lembr:u:S"' elo go,croo "ori.::nUil robre <> 
eompromi!.so em. q,co utava de pedir ao corpo l~h
ti"o da Repnblica. uma eolt;ção sobre o trat2c!o. D evo 
ainda. nfenr ' c3mara. qt:.e a llle&Dltl legaçio eehou a .. 
parte do actual ~P'<'erno :. melhor dispo.i.ção por~ :. 
cauclu&ão d~tc a;uste. . 

O SI(. BuÃo DZ :M•c .l: - .Apoi:Wo. 

O :5a. ~~~~JSTIIO DOI Nz,ocJo&Esnu:o~nJaO\': -Qil~ro 
~;er )lato· tenho r.~e5mo certa -pen~iio da (!U~ w o tr ... 
tado de Pcm;uta ~ !ôr 3pprondo na ~!!i o cleeto 
aono, nilo Cllbe a culpa ao ~-emo oriental (refiro-me · 
unicamente ().().poder e~ect;~ti,·o) ; Jr-~~~ "~~ 
de que se el!e ~ader.se ter •::~"e::t:: ;e~t ,:::::: •ol:rc 11m 
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.p3rlamcoto qu~ j:í. acllo11. cres.do, talvi!Z o tratado de 
permuta t i v esse tido o s~u regular lllldllll1ento. 

S.nhoros, é·preciso oonie§ar.que uestu ultimo• tern
l>O• tem-se ms.nüesttldo um espirito verdadeiramente 
hos!il a tudo <tus.nto J'arece S<lr interesse bruUeiro DO 
Est::cl.o-Orleutal. E' amdn o frncto dss velhas l11tas dos 
partidos. ff& cert05 homeus para os qtue:~ é aind. .. um 

. crime· "'i alUo q-:ze p:!r& nóa ~ 11lii yonto de org11lho tia· 
cio~. Alludo i noss& intervenç~o , quando 11 Repu

. bliea Qriental estaw. conam!nd& dentro dn praça de 
Monte'licl.éo , q:nando a nacionslidalle oriental e..l!!.vs 
sa debatendo, estrebnxa.ndo sob· a P:e"Siio de um exr.
~ito estrsngeiro . J><>rqna tal cons>dero as tropas da 
Confeder~o .t.r~ntina, sendo wtão que ~e rcstabclc
c:cu e= n~cion:ilidade . 

Diz-se qeo niio foi nm serviço :ao Estado-Oriental. 
Eu a~o quero desconhecer que nelle :>:lo hou>esse into
r es>e brUileiro ; ::n:ll> não 56 p6de negar que seniço foi 
feit~, e serviço rele>llllte ã: Repablica Oriental. 

M:s isto que nós t?n>tiD!OS como um titulo de or~u
lho e que na historia dos povos nüo se encontra mmtos 
~U:elhãntes-o de mna. mons.rchís outorgando a liber-

' d:>de a um.a republica - este facto, .~go. tem ~!do J'O': 
Ye:>.tur:>. ,_ ptinc,plll c:lDS& dessas bo&blidndes. Nuo dite.. 
q_uc rsrt.iCit>!iO desses odios todos os homens que então per• 
tcncL~ a u:n dos p~ttido• ; ha entre elles muitos illas
trado; que co.c.llecem bem que n!l.o· se dc1e confandir o 
presente com o pussado, que 113 ~~~~ções s~o di ~cr~ ; 
que sabem pcdeitll.u:cute que se. enta~ P'!=lll um enme 
aos olhos de um orieutsl ter alliança mtima com oBra
zU, hoje a allis.nça qne msi•lhe pód.e convir é :t do Im
perio.·N~o f:illo des<es tomens, mas daç_nellcs ç_ne sem 
olh:u- p:u::L o iutnr<>. que sem ter ingerencia officLIIl nos 
ne:;tocioo t>Dbliccs' mOJ:Ittm todam essas piliiX> ~e:;
qUÍJJh!ISo os..~~ oCios n&cionoca, qucxendo f:;.zer disto 
tm"" es!"cic de ~c<>Ulaçlio poli ti~. E' destes qt:e f:lllo, 
por':l.uo ó uclles aue tt.ln partido .essas manifestações 
lao:;tio con::ra as qu:le3 clamou c-om moita razilo o rneo. 
Dobre amigo, deputado pelo Rio-Grande do Sol. 

Sr. presider.te, en ,·on encarnr :lgora as nossas rel11-· 
. çiS~ com o .Rió da Puta debaixo do ponto de vi11ta d:~s 

!Ehçilc• intemo.cion:~es. 
Senhores, n~o h:1. qucui ignore quo o Estad<>·Orientnl 

'fez p:>rtc do Jmp<irl~, que a bandeira gloriostl da no&i:\ 
em<Wcip:I.Çio rolitica);. contou como uma de SU:ll' eetrel• 
h.~ o EEta1o-OrientaJ. Roc.ve lUDA gucn-a, entendeu-se 
então, e foi u:n p,nde p(!ll.samento do faDdlldor. do 
Impe~io, que ao dev;a destacar do Br:LZil o Eetado-Ont'll• 
·~ra famt-·deEe um C$tado·~dcnt~. 'Er:rmn
gc.n~o acto de pollticn, era uma imitaç!io do que ae 
~m feito rautt~s ,.~ n"" gro.ndos guerra~ curopé:a, 
C<U:llldo na~ws for-es entendem qao ~ ~nyen:cnto Cl\11· 
beleeer entre si nm. estado rruco ; n Su1ssa. c 11 Bclgtc:L 
e.;t:Lo 11e'te c~FO; é · a sitniir,iio de ~[nntc\1dL'o. O fua.
dador do lm?~rio concebeu que crn DO<'et&:trio tranoi .. 
gir com eot<l prkcipio, e d'ahi a origem da indepcn· 
d~eia da R~pnbli<a Oriental. 
· •ra•,~nhores. •e o Bra:ilabd!cou o direito quo tinbo; 
se ó f~tnd.ador d~ I1Lpcrio transigia com e1~e grnndc 
trincipio; 6 preciso convir tnmbem em que nem era seu 
pll>Sawent?, nem o do pruz consentir em q_uc o ~ts!lo
Otiental sej~ ab=rldoporqual9_neroutr.ln~~~:iou:ilidade. 
E ' <!lote= po!lto d~ direito pnblico n acio,.ulpara o Brn" 
zil ;·noo pod.cmo3 :r!ll:Sigít rom o .>b.sorl'i'Í.o do E•tndo
Orienbl; no roornc::~to mn que q,ualquer p~iz tl~:\r .semc
lhant• protcmç~o, ~s for-;ns do lmpcrio •• hão de mo>cr, 
por<;.~ ou o Esto.do-Oriéntal. b:1 c1f = .inciependeute, ou 
n:!ó bs·dc ••r ele !>ili lll.gnm. 
E~-aqui dch'i%o <!.c que }'On:o ele vista .rodemos cu

C>U"ar a nos"' ;;ü=ç!!o -,os estados do R1o d.."\ Prst~, 
o e.pxialmente nQ Est:J.do-Oriorntal.. 

.Agor3 direi co men nobre amigo, p:trti~-=J.arisando as 
COll'!U : - é ·y~dr.C.e q10e temos tido =a série c!e trat:~
d.osrecum~~: temos tido ama sé:iedemanifestoç:õesq,ne 
•o§ parec.:m ho•ti•. O tn;.t~<lo do lSS!hlegociado nesta 
c<h1.9 ora I'C;ll:MII. te lllll acto <!e mu.ib importo.ncia, 
dO\-ia !er objoot'> .;~ pro!nnJ11 mc•litaçno doa lcgi>;Lndo
f'eii«Joat~e~o ADt('s do., 1ec."t.;coarcm; m:u por~nto- o 
tr:\Udo defin:ti..-o d~ !'"-:! <:rt~ •6 utii t.o Bruil~-Estc 
tnll'ldo era •~•c~clu.lmet~ ::til :1 !>Jontevidéo, dcfinin 
a. Sll!l. aitaa~rí., ~-et>m!l:~t"! ~n~re e5&es moemos Estndos 
da quo ello ~~~ "":rr :.'~~r ~·<.--:~. Por con~cqtlC'.l~i:t, cu 
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uiio tenho como uma lmU!dc de5graça o nio haver sido 
approvado esse tn.tadó, q_ne era especialmente neceosa· . 
rio ao EstnJo Oriar:tal. 

O Sa. Ot.tutu Btu.o: - Niio considerei o facto 
~omo = desgraç3, liULS co.mo um de!õar ••.• 

O s ... Mn•tSTao ~ NuoCJos ESTJIANCEt.aos:-Ha 
•empre nm des:u- qus:ndo = gO\"elllO ~el)ra um tr'-I:J.· 
do CO:Il oatro, e :úinal. :niio lhe dá a ma approvaç;o ; 
mas é um dessr que apenas tem como saneçil.o o effeito 
moral, que resulta da f•ú.b da ~íiQ de um com
promb!o; não podemos forçar pela ~ a fazer u ro 
tratado ouê se niio quer fazer. Smto, deploro que 

. esse trlltâdo niio tivesse 'effeito, porq_no por meio dellc 
ficariA perpot=mente definida a po•i9~0 do Estado·· 
Oriental em rel&ciio Á C on!ederaçlio Argentina; m :>.s 
porque sinto c d oploro este fllcto, niio entet:do que o go
•etno imperie.l poss:L empregar meios p:u-a obtu ào 
Estado-Otientlll aquillo que elle uiio quer •.•. · 

OSa. F. ÜCTut.Ü.o :-E t anto mais qucnlio preci
samos ele trstad~ dcllnith·o •• 

O Sa. 'MtC"~ISTao DOS N~:cocJos EsT1Ut<~l:taos:- Tem 
in.teir& raziio o nobre deputado; nlio precisamo o de tra
tado do6n.itiv~>Jars. "~segurar a e;;..istencie politic~ do 
Estado-Orient ; neste pooto a o<>nVIIIlç.~o de 27 dn 
Ag<>ato de 18.21l é l.oast:mtc. (Apoiàdoa.) 

Fallou :ambern o meu. uol>re auü.go a respeito de 
:~ct~ do depn.daçüo praticados contra os ~ubditos do 
lwperio 11:1 .Republic~ do Urugt~ay. E" um dos pontos :1. 
que o govemo tem prestado a. sua maior attençiio. J:l<ão 
sei ·se os factos recentes s[o t:1!Üs numerosos do 'lue os 

· factos ~t~riores.... · 
O Sa. lhr.lo DE M.d : - Desgraçad:lmente esses 

fa~tos sii.o de longa ~ta. 
O Sa. MINISTilO nos. N2coc10! E&Tru.!IG&rR.c.s: -MIIS 

é preciso confessar talll bem que e!ae p:ili: se tem ~empre 
schado em couti:nuo estndo O.o g:~erra eivil, que u üo ~o 
p6de consideru a.inda orgen.isado, q,u.. a acçiio da a t:to
ridado é oindD. fra.ca, e 1XIi4 uiio é JUSto pretender, se
nhores, quaem"um Estado semclhn.nte os eatrangeiros 
nelle resiiieutes encontrem a mei!Dlo. garantia, !I mesma 
protecçiio que J?ódo offcrocer um Estado melhor orgn
Disado e co[J!tltuido. 

Devo ainda fucr justiça ao nct:aal go,·erno da ropu
blica, doelnrAndo qne pala sua p:t.rtc tem ello pelo meno$ 
mostrado bom de11ejos da quo os eubditos bruzllciros 

i nuo 10juo lltWpt!lndo& C>\1 ~· direito5. E" !><>s:;!vcl 
,.---qtrc norn ~c·mprc so tenha COtll<!pido 11. puuigi!o d~ 
I criminosoh Mas poderemos impul!lr oaso f!LCto no 

I 
go,·orno ospeeiulznento~ Niio a..,,"erOmos mottu om li
nh:~ de contll a situaçllo do proprio pn!z! Eatrot:4nto 
~·50 11s•egu~ar a•) meu 1:obro amigo, c fique cUe certo 
ao quo s; a>to respeito nilo bo. de sor nern a !"'TI":!CnÇII da i noua !otç-11 nu ~gur10 do lil'> da Pr~tn, nem a. lcgaçiío 

• cxiatanto no Esttldo·Oricntlll quo ha. de le,·ar essa pro
tccç~o aos uibdioa bruileiros alli residentes ; cstn J:lro
tccçiio cstG, sC!Ihorea, no cor11çi'i.o do Imperio. no g.ove:r
IlO do Brnzll, que ~cronre t erá de pugnar pelos intercs • 
ses, paiol direitos dos Bro:dlelros. (Apoiados.) 

O meu nobre amigo fallcn. d e nlg1IDS actoo do ten.o.d? 
orieut u.l em rel11~ ' recusa de um ajuste que sa tinhll 
feito eotn: a legaçiro do Imperio c o go,eruo ~rients]. ~O·· 
brc P.rejunos da gt~errn. E ' Ullla :OO\'a manifest aç110 de 
:bosttl:idade centro. o Er3.Zil; mas fiq ne o rncu :nobre 
amigo certo de que isto niio trnd. p:rejuizo aos Erui
leiros : temos a promessa solemnc do go~emo orieotal, 
dc quo os Brnzileiros hão de ser postos 11(\5 mais favo 
mvciS con<Uções que forem coocedid!ls aos Francezes e 
Ingle%os 'lÍl• soffr~ruo ueproda9iies du=te a gt~e=:<L 
chil. pois eJ:iste umn commissão crcads p:ra a liquid:l.
çiio desus prejuízos .•. .• 

O Sa. Ounnu Br.uo:-E ogo<"erno comptir:i essa 
promnssa~ 

O Sa. 1\ItN:t!TilO Dos NE,oc!OI EsTaA~GEtao:;: -Se o 
go,-erno niio a cumprir, nú~ procur~remos. f~~-lo 
cumprir, porqt111 >ii.o daqucllo.o CO!l'US em que uma mter
>ençiio é mlllto justitkada. Por isto a recu.n do senado 
oriental nii? itnporta perd.n do no.so direito: este li c:~. 

_ oub!!stente ( apoiado•), c dn n'>••n p11rto o de toma-lo 
r~~l, ~f!'ecth·o. 
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Senhores,. " no~a leg:.~'io em Montevid,éo, loi;o.que 
t~v! coah~_mento deote !acto, protestou da ma..wra 11 
ma:- werg.ea contra_ o proc:edime~~t.o do sealldo; a 
?b"!gaç;io ~cou etn '('<!, 1~ol T-Qte•to !\. me51na kgaçiio 
)~ttnhr. fe1to q?Jindo f<:• alli apresentllda.nma)ei abo· 
lmdo a11 ,!lODlml!i>Õffl mu:tu. Niio ha poi.i pengo para 
o~ subd1tos bruileiros ; seus intere!ses estilo defen
•lido~ nesta ponto. 
. Sr. pre•idente, o objecto pede maio longl) desen-.ol

•=ent_O; :nu C\llimito-me a e&tu o'imple.. obM~rvaçõos, 
coneltundo por pedir i CII.SII que tenhn co:úir.nc;a. nu go
vnno; clle !&berá. snstent:tr '' dignidade do posto em 
~ue o coll~u a eo:\ls., em <J.tlC o tem IIIJUitido a. con-·. · 
!l:u>ç~ do P:U•: Os IIItei'Cbses do ~rnzil hio de SGr atten· 
d1dos, a. di grudai! e naoonal n:10 póde ser desprezaila 
por aquelles que compreheudem quüo elto é o seu dev..,. 
(J!u&to bem, muito btm.) 

(O or<tdO>" é comprimentado.) 

~~o h~;,·eudo !Dais quem peça a pnla.-m~, e indo pto
w!ler-se·a \'otoçuo, reconhece-se niío haver easa. · pclo 
qne o Sr. presidente dednra encerrnda a dl>ou;sü.0 . c 
monda f:u:er a cha.ms.cl.n , e por ellA se voriJica terem~se 
~nsentado o• Srs. Casimiro Madnreira Monteiro de 
B~rros, Garc!a i!c "\lmeid~, Fem:ir:o de Aguiar, Costa 
Pmto, Cendido Mende,;, Cerqaeira Leite •. Castello
Brnncc:>, Tei~eira Soares,· Tavares de11fallo, Paula Sa.u
:os, ~wto de C~mpost Baptista Monteiro, João Paulo, 
Arau>o Jorge. So~a. Leüo, Toscano Barreto, Almeida 
~c~&, :.facba.do, Belf'?rt, C= .YII&ehado, Augn•t.o 
Correa, G<mçnl•es da Silra, Sl'lvmo Ca .. !lksnti vis
conde de Ct~maragibe, Paes Barreto. b&riio do Porto
~e, h<lrüo do Bom-Jo.Mim, :r.r.,..tinho Campos 
F~nncioc.o Cnm~s, Roe_hs. Franco, Dio~ Veiho,, Arauj~ 
l.>ma, L1ma ú Silv:t, Pmto de Mendon9a, LIIJilell:O Dis:o 
1'ieim, \1llelo. Tavares, Bezemo Ca,·alcnnt!, vinato 
Salles , Moura Ce>sta. , Ssra.iva, Henriques , Pacheco' 
DI!? to.~ ~ AnJ;tll!to de Qli,·eira , BrGtas, Abelardo d~ 
Bmo, Delphino de Almeida, Tcixcira Juuior, Domin
~es Sil>a, B~bosa <!a. Cunha, Fausto de Agniar, 
Frnnco de Allneids. e Pnnln Fõmooa. 

Dada n. ordem do dia, le\"ant:>-sc o. ees..~ 6.s du:1s 
horas e trcs ~ttr.rtO!I da tarde. . 

Sessão em :7 d:e Jnlbo. 

l'ntSJDt."\CI.\ li) sn. Cô!\"DE DF. :a.u::rE~DY; 

~~JI~Anlo. - E.:-~e~icnte.- Ort!em do dia. - E•oot& 
da• ag"q! e ""••i• pubLico de. ctdc>dc do Rocift . 9b&tr• 
rarvu do.t Sr&. Tltnriqu•• c Si/em~ Cot•oiC4nli • • 4dop·
f l!o. - Jl a/ricultJ do -.tud<lnttl. Approt'<JfiU. - E::r:
lrC:CÇl%0 dl um. mit1tral portJ o aa: de illum&nas;~o. 
Ob.,tn·,~ rbe,., do Sr. P<Wliuo de .,')cu:c. .Adiamtntc;. 
Orl""n:onlo d01 mgocio• tllrartgeiror. JlpproNifllO.- · 
<Jrçammlo da mnrinlttl. D .. cunos elo• Sr&. C41imiro 

. • \14dul'ti'a c Ptrtirt1. Pinlo. • 

.i\.'s o:ttc !toras da manh;in,felta o. clu:mad2, ~iio-.se 
r·reoetltes o& Srs. conde de Baependy , PCMira Pinto, 
C=dido :\fendes, Gonç-.alves da. sn~a, Pe.ula Fon5eca, 
C:o•i~ro Madureir:>-, Paeboco , Belf~rt, Luiz Carlos, 
H.ennques, Costa !?mt.o, Rocha li'raneo, barão do BOm
Jardim , S:!. c Albuquerque, Silvino Canleanti, Jo-:io 

'Pl!ulo, Telxeir:> ::iol!re,, Garcia de Almeic&, Diogo Ve
lho, Chlt.gas de Andrade, Pm:la Santo~!, Araujo Jorge 
Duarw Brandão, Sergio de. Macedo, .Ucond., de CIUIUI~ 
Tagibe, Pin:o de Campos, Xeltias, Landulpho, Xavier 
da Rocha Fnncioeo c~mpo•, Barbosa <à Cllllhs; ba-
1'iio de )Lu;Ulguape , Pei>W'-" da .bevedo , Saraiv& • 
Lameso, Pinto àa .lolendouÇ&, Caatdlo-Bra.nco, ccr: 
qneira. Leite, Br~tas, Pah-a, Serra Canteiro, Paes Btlc· 
...,...,, Bezvr.: C•walcanti, BaPtista Mooteiro, Mendes. 
da Cos~a, Barroa Pimentel, Vlria.to, Augusto CGI'rÕll, 
Dantas , Calheiros, AbelJtrào de Briw, Teixeira Jn
tionMa't'tinbo Çampo~~. 

Co:np=do depois os Srs.SII.IDpaioVlam>&,Atha~
,~=, A~": Blln'oo, !lfontCÚ? õ:e .Barros, Cllllh10 Flguet· 
Te<I07 'Perel!':t Fr:lnec', PanlitlO o e ~' ManoerFer-

Íwlde.; Rego Barro.s,·M~il~, Sall~ c Toi:cs-&; 
me:m, r.bre-se a seuio ã.s onie 'borl!S e ::.lci::. · · . · 

'Cooip!liOOCIIl·depois'·d...·nbcrta aaessilo ossrs. ~' 
Le<io, To>caJlo .Barreto, ·Lima e SU11a; Jaguaribe; T4'1" 
~de ?o!ell.,, Femo.ndet~ da' Ct:nha.; A'll!!USto 'CiiM·c!'. 
barlio de P~rto-Alegr~.Almeid&Perelnl, C'!rillo Fnnc. 
de Almeida, Bello, F. Octaviano: Donnn1;11~·-Silvr.' 
Araujo Li:mil;, Patlllla~á, Jacintho'de Mendonçn,·C~ 
lho de Castre, · Ct'IIZ !lfr.chado, Delpbino elo Almeia3· · 
bario de M~n;j, Tobias Leite, Pfoderneiras e P=t.o1;: 

Foltão com pm:ticipn~.iio os Srs. Vil!el:~ Tr.vt!e~ c ~·-1. 
c:mwa Machado. 

E' lida e 2ppro,·:ula o. act<l d3 :u>tccO::~n:e. · · 

. O Sll. l'Stta'ET.uuod:l.'conta.do seg::"-=~~ 

' 
u'!ll oflleio do ministeriQ da gucl"r:l, ci;,~·ohcndo o .,.,._ 

qu~'t>m®to em que o brigwiro refor~:>:~do d~ c:octincto. 
segunda llilba, Antonio José Peixoto, p~le ae lhe m!lll<le 
pag:u: o. soldo co,.ospond<'ll;t<; 110 posto e:n que foi re!or~· 
:nado.-A quem fez <1 rcqumç;;o. . · . . 

Um requerlm~mto do pad:ro Francls~J ~c·?,fin<Jde. 
Pinto, ped"mdo ~spe~a do _l&J.?SO de ter.lpo p~ poccr 
natw:ah~ar-se Cldruião br:mletro. - A' enmmi.,:i1o de 
constitw9i!o. 

PRIMEIRA PARn: DA OfJ)E;ü :uo D!A~ 

.. · " 
E11tra em 3' d!!cnss~o·oprojccto qce ~ntozisao go~· 

..-er11o a mandar admittir a despacho, livres ~.c diré~o• · 
t odos 0$ Ut<lll•ilios eobjcctos qne forem p!eci~os · u. Em~· 
~za incombi~a do esgoto dns agtl&S e asseio.!'" blico da 
c1dade do Recife, contratada CDtre a pn7i!lc:n de P~r
nambuco c Carlos Luiz C:uubrone. 

O Sr •. ~ellriques:- Sr. pr~sid~u; ~, o Jll'Ojeet, ~o 
:~ch.ll. redigido em termos tiio ·'I"Ogos ou~ e:.aupull~o 
em ptestar·lho o .meu voto. Au:ori&a:ido o govcnao. 
parn mll!lda.:r despachar livres de direitos tod09 os ~Pt"l- · 
J'clhos e Utensiüos neeessarios &O as•e:o O CSI;OtO é:! a~· . 
:tguss dA cidl!.de do rol!cife, nem ao ma:Dou ·de~ 
"· <J.Ualidaile e qullllticlndc dcl;sc;;mosmo>~bjcetoscntê,. •. 
sibos~:Dsideradoscomo indhpensaveis i. empre::1., c :nem 
au.ton5nçao :üguma confere ao go\'crno as~mclhll.lltc res
peito, ontTetnnt.o que em empt&as se:nêlhonteo essa
dau$nln t<lm ~J>r? ~:<isti<k> com g11.ran:;~ in<loolin~\d· 
dos intere11ea do. fazenda. E <lo corto, ·~ ~o c:mpU%3• , 
rio ficar o arbítrio de despncbu livte• de dlzoitos· tod<>~ 
os lll'ti~o• o uto:Wlio3 qt;o ><> cillo ent~euo neccss:u'io~ ', 
no.-v•ÇO regalat da cmJ>=:I, os lntu- publicoos 
conetiü o J>erigo do sel'lliii = ou outT!I \"e:& ·aacri!i
cadoa ao intercsre pnn!Ctllnr, a boa. fll- ilot eoatró~ 
3Ct'á Uludida, a desv:rtliado o pcns:~t,;CD:O do legis!Mori . : 

Quando esta ~:!'otcnção foi tnWii:l ao theso=> pela. · 
presidencia àe Pemambnco, .o uigio à-.:lln em re.-, · 
posta uma rels.çio de todos os u:ensilio; c ' mais el>~ · 
jeotos de que a =pte:za Wio pua-e ?:ret:cmdir· ·c
~endo i~to ~Misíeito, !oi cllo. indeferida, com o !t:nla- · 
manto, nliás justo; de que a iscn~o doõireitos prc-.,ca..; 
did.a n.Xo era permit:ida. pclas disposiç~s cl.a to.rib· 
em vigor. Isto cousu do a\'i.<o do mi::li~te:io da fir 
zendn á prcsidencia de Pcmn:nbueo, iie 15 do De-; ' 
=bro do anno findo, qua ~e encoJltta. n~ Bold.:n d~~ 
act.os do goç~rno, c q~e ec:Iem. {U.) . ' 

Além dOs meonvemcntes de quo ~to, ·::oto :::,,11, 
Sr. presidente, e pAra miro é e>te o moti'Q mais fort~ de<> 
:rnevx escmpulo•t qne o .,antrnto a que se refere. o FO-· · 
jecto foi cel~bra<loem Sotembtx> de 1858 com aclausnl••· 
dc.com.eça.r· a ter execnç~o 1>1> .fun de .18 t:>ue., C$. qria~' 
fincláriio em Março do co:rr~:e anno ; o CCllltrnto; ~ 
t:mt.o, deve e~;tar j1 em e:sc~ 'll" c:ldai!e ~o :ROOite. 

Ora, no CGmrato oe aehio e~elecii!As ·~ ronaç(d• 
a q1111 . o empreza:rio se'Slljeitou, bem ~o uclctttulll~, 
a que o go~em~> por ~ro pa.-tc se· :ÜttO:.. 

O emprt~ario <::tlj~tot, ... !~ :t to~-e~ i! ~~:\ cl:!:t~ 
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· to:ioo os G)!F:u-elh~s de que powt. necesl'it>.~ a cidAde do 
Itecifo p~ >eu useio e ~oto -das aguas. 

Estabelooe&.-se como ciluai~io que a camara munl
oipol pagaria o seniQO que pelo emprczario fosse feito 
ltl1.S praças publicas ; e &s repar..i~s publicas o que nellas 
fos..<e por elle desempenlwlo: estiPillou-se o preço. que 
o emprezario deveria J.Mar por ~.r a uma casa pm•ca
lar. e o go•erno por soa parte se obrison á.isençio .ios 
direitos · pro'l'inciae& o municip~es nos despa.ehos dos 

. objeotos e ut.emilios de quo s. emp-rella pud.,.se earceer 
pazoa o exercicio de JIWI !uc:çiieo. 

Se, port:~nto, o ewpre:~:ario obriguu-oc a íomocer i sua 
cu.. <ta todos cs apparelhos de q'-'e a cmprezs. possa neees
Litu; r.o o emprezario tem· de ser illdem.:li.••<l~ do 
~>er.-iço que prestar nu praças e repartições publicas, 
pela CSIUr& r:mnicipal e pelos cofres das mesmas re
partições; se o preço do serviço particnla."menteprest .. do 
a e11do. um dos predios da cidade do Recife tem de sa
pSJ;o pelos re•pectivos d<>11os; se tudn e•tá asoim esti
pu!ado o reg.;lado, e o contrato j:i. em •·igor, me parece 
obvio que ~ iscmção de direitos pretenàida n~o >"ai apro
Tcitu á provinci~ de Pern:unb:~.co, c p_em por ~n~c
quellci" áS GUa! rendas; mas S<imentc ntili.su li. :llgtbeira 

. cb emp~esario, em maniíesw prejuízo dss rendas geraes, 
·o portanto d~ fazend.à publica. · 

O P"Ojccto , Sr. T>tCsidente, melhornndo como vai me.; 
lhorar e eoniiiçao do empreznrio, àc~fa•·orece a dos 
particulares, a w reputiçõ;os publi~,.., s. da camarn 
municipal, poi• que estes fics.ráupagt.~~~oam:sma quota 
estipulada, entretanto que o =prezano ,.,., lucra: na
et!slo dos o.pparelhos, objectos e utenoilios ; porque em 
favor dclle, e o6 del!P., fies. a impo~cia. doa dir~.itos . 
que o projceto i•enta, e ácerca de que o contrato ne
nhuma clausula estabelece. 

E ·;..-crdade,,e eu nii.o de\·o oculta-lo á c:unaru, '\uc 
no . :u-t. 1ô <io contrato o goçerno de l'emombuco ue
cl ttou que solicitaria do go<erno gernl a isençüo de 
direitc.c:: i mas note ·Se que SL isso 1e limitou a declnTnyüo; 
e nada e.b&~lt:.tamento se estipulou como condiçiio •ns
pcm.i,;a ou :!ltentin do contrllto, no caso do que o go
Y=o e;cral n~o conviel>Se, como lll!o con.-eio, na. isenÇiio 
d& direitos ~cllcitnda; e tanto baata Jl:lra que o con
tnto tenha pleno e inteiro ,igor ern tod~~J> :IS suas dia
posiçik;R. 

Pa-reoo-II:e poi& haver demonstrado que o ftl\'or que 
íu obj«to do projfCto em <llicn._<iio nüo importa mni~ 
do q_ue um presente ao tmprezo.rio, em damno do~ direi
tos dos p~rtieclllre• e lio• da f:~unda publicn. 

Qallnd.o, perém. a• ra~lics cxpcudida& nllo •cji.o Jignns 
do nssentim~~to da c:amara, en julgo, Sr. presidwt<l, 
quo p:~.ra u.c~utclar o.bu•o•, de que infel i<a>&nt4 bo 
c>:Clllplos, eo,;sem que 11 <!":llidndc c quantido.d.e da. 
objcb s e utc::.silios do quo "cmproza cnrc~n devem ser 
dctcrmi.c.:uics ~\o governo. E' is•o umo. gnrantia <l" boa 
f~ d~ cstipt:hçõeo feitas c dos dircitoa da !az~ndn pu
b cica, c neste sentido ofl'creço o sega in te artigo o.dditl\'o. 

'\"CUl à :ne•"· é lido, apoiado. e entra em di:;cussüo, o 
&eg\till.tc n<ldith·o : 

~ o co..-cmo detcrm inará a q_uc.lid:!dc e qun.ntidndc 
cha objcctos ::eee5~nrios :i emprczn de que tr3to. o nrtigu 
antec..-.donte, q_ue d <7\·!io >er iSCIItos d e direito> de con-
5utc.o .. • 

O Sr. Sih·ino (;a'\'aleantl: -Sr. pre<id~11te, as 
considet-a~ões feita.s pclo.,obre deputado que me precedeu 
"~ t::b~._ cio •~o de tal ulcan~ que possiio prejndi= o prcjccto. A propria. emenda d<> nobre deputado 
co=bo=:L p~:!ei~te a. neeessidade que ha ae que o 
f>rojecto pas,;e. 

O. SP., I!E~mQUE> : -'- ~ão apoiado. 

O SI!.. S1tvtxo C.n·.u.c.L-.n : - Feli1.mente o nobre de
('".lts.do -reconheceu o direito que a c~a tem de COIIce-
4er l.$ci:i~ de direito• de importação,.o que o nobre de
pntad.•> pz~ &hia havi.s conte•tado, on aa menos posto 
e.a dunh q_-c.ando n~ t>ri:neira di.sCIUisão impugnou o 
proje<:"..o. • 

·lu eon~~s ap:v,~!a.das pelo nobre deputado da 
Pa."ah/i>t. siío as ~oegaint.es: qa c o contrato, tenda •ido 
feito em ~rembf? de ,1858 l!ar.a te-r exeençiio d~ito 
m~zcs ~~f'':'< •.!~ ~~. ?-b:.~: ~ . ~ -~ ae:-:.1~ os.t&r Cln cs:t'~Ç':,o, c 

estando em execução~ ae fazia neeessaria a isellçiio d" 
direitos, parque 110ria conceder -se um favor de que o em
p~l>.rlo não tem mais ~o para pôr em el'ecuçio o 
seu contato. .. · 

O Sa. &:<1\JQns : - E q ue n iio foi cstipnhdo. 
O Sa. Sn.vt:<o Cuu.C.u.n : - --Mas o·noblé depntMo 

sabe que, co1::.9-uanto tenha-se ·passado o lapso de dezoito 
mezes, toda''"" não íe pôde desde j& as&Cventr que as 
obras da empreza estejiio findas, estejüo <:<>mpletu. Além 
de qu•, o ocrviço da cmpreu. é de· nst u.-eu a·· se fuzer 
mesmo depois de.estarem todas as onra.s promptas • . 

O S. a . H.,_ttiQt<u : - ~· não eotnOÇOa a !uneeion:u' 
dentro do tempo' de dez: oito mczes, o empre.ario d.eve pa
gar a mnlta estabelecida no contrato. 
. O Sa. SrutNo CAVALCANTI: - Disse mais o nobre 

deputado que a i<ençiio <los ílireitos de importação neste 
casO YinlU :t aproveibr unicamente tlO conecssi..,nnrio. 
Todos ssbern, senhores, que >elllf're foi esse um meio de 
se llnims.r emprez:.s dif!lcei• de rc:iliza_,-em-sc de outro 
"?odo no paiz. (Apoiado.!. ) Nir:guew ignora os sacrifi· 
c1o• a que se •ubmettem ~ q_ue emprehendem obra.• 
impotts:n!e$ como ó esta, e que '!xigcm grandes dis
pendios. 

O Sa. HESRIQVES: -Bem; mn.s ntio oe estabele;oeu 
romo condiçih a isenção de direit<1s. O· ~ootrnto estA 
feito e acabado selll essa clausula. 

.O Sa. StLVIJ<O CATA.Lc.<""T' : - A isençiio de diretos • 
.. neste earo e nm meio de anima9ilo e d.e diminttil"\o de 

àespeta por parte Jo emprezario. 

os~~.. E!t~I!.IQV'ES: - Então ficão prejuciica<l.o~ i)S 
.particulnrea, uma yez que o serviço de su:lS casss estA 
estipulado no ~tr>\to. · 

O S11.. S••v•~<o CA.YALC..U'ITI: -Nüo comprober.do a sr
gut:aents.çiio do noblé deputado. ·nemais. no ~ontrato 
feito entre o empte%.ario e o pNsídente· dn proYincis. 
ve-M< no s.rt. 4S o seGuinte : -· 

~ Findo o l'rivileg10, todo o l!lllterinl da empren e 
de teu cust~10, bem como ~maes, canoças, CWlÔa! 1 
edifieio>, =ens e officinns construidos n o lug:>r de
signado pelo governo pau esse !Uxl, com tado o q_ue 
houver em deposit~, deverá ficnr pertencendo ! Ctlllllll'll 
municipal, sem indemni>açiio 9lj1;U=, sendo o empre
znrio ou scuo ccasionnrios obrigados n entregar t"~do 
c:m utndo do poder prestar aen·iço regulcu:. • 

O SI\. HExa•QuEt: -Tudo isto cstipulon:-50 sem n 
ccndiÇiio d11 isenção de direitos. 

O 5 a. Sr~n~o c,.",.I.CA:<Tl ·-hto quer dizer q_ue, fin
do o tempo do contrato, os trinta IUlDos quo se coneedcu 
de privilegio no emprcznrio, todas as snu obra~ r••· 
s~o u beneficio dn municipalidade. Dcate modo ~reio 
que 5ca indemnisn.In a doopeza do pagmnonto de diroi· 
tos a 9ue o Gmprczario d~·e-ria ~r >ujcito, nüo ro no 
que díz rcopcito nos direitoa provinci:~.c. .. e municipaos. 
('(Imo aind:1 aoo direito• gerao;. 

O nob"C deputado •nhc que m cot;cc,siio de i•cnçiio de 
d.ircitoW)e•te cnso niio é oeniio um ínror nogath·~. ~Iui· 
tM vezef rem c•sn conccooii.o de ieençüo d~ iiir~itos u ma 
cmprcn dc,ta ordem niio p6dc r-regredir . (A~iaàos . ) 
O r:obre deputado sabe os grandes cmbnraÇ<>S cem que 
se lat:l na occasiii.o de re·pQr em e xecuçiio esta~ obras. 
Se acuo a cmprcza de que tratamos ti\-esse de c:U:ir, 
neuhum3. \'8.DI2~em tiraria dali o tbe.anro. 

Demais, admirn-me q11~ o nobre d"J>ntado, tendo lido 
no. c:una.ru o !irt. 42 do contr!lto, quere retere á. clausula . 
da dispensa ao. diroit~ gcrot>S, n"<l tenha notado qne 
nesto nrtigo •c estatne que o governo g~ <lor.i regu
lamentos para qnc llC pre•inão tOdos o~ abusos que pode
riiio ter lugar p or occasiíio' da cln.ôsiliceçiío dos objectos 
neces&nrios 5. em preza. e que est ão snjeitos ::o imposto 
ge::>Jl. 

O Sa • .Eu. A. o DO Box..J umx ,.:_Apoiado; o.tk isto ~ 
prernnido. 

O Sa. SJLTI~~ CAT .!.LCA..'ITI :- Eu lerei de no'\" o esse 
arti~o: < O emp=a.rio gour5. da isenç-:io dos impostos 
pronncines e munioipnes a f&\'OI de tudo que pert.çnocr á 
emprno., c o governo da provincia solicitar& do gu•-erno 
;zor~l i~cnçiio tlos direitos ge-r~c~. fira:::1o ~ t01prez;arlo 
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'njetto. Ms -reglllamentos que o governo estobeleccr p:u:a 
prevemr ahUS<J>. > 

O S--. lluruQ-c:z:s '- O gcverno de que &bi se ~ 
entende-se que é o da provincia, do 'lUa! se trata ante-. 
cedentemeo.tc, e não o govemo gel'al. . 

O Sn. StnrNo CA'JAl.CA!ITl:- O nobre deputado não 
:e_q,~, fiaven.i<) neste con:rl!to materia qne ~:z respcito 
~ lur:sdle<;ÜQ do governo geral, e outra qne dl7. respeito 
" J~isdicçüo do governo provinelal, quando se fr.lla no 
art1go-em go~erno- ê no sentido complexo; g<>verno 
g~~ n? qne di• ~•speit~ a negocies gera06, e governo 
provmcisl no que diz respeito a n~gocios provindaes ? 
(Apoiado~ .. ) , 
. Senhor.-,, parn prevenir os escrupnlos do nobre depu
:ado, quando pe<li a palavra estava rerolvido a mandar 
"" mesa uma ewenda · additi va no art. 1" do projecto 
concebida nns seguintes pal~vras - nos termos rt~ 
a_rt. 42 -, mru; z. minha idéa foi prevenida pelo addi·· 
nvo do nobre deputado ; por isso limito-me is consi
~e_raç~s que fi•, o<>m •• qnn.es julgo que provei ~ 
lOJUStlÇa com que o nobre dcpntooo proe»deu impug
nnnclo o pr<>jecto. (.!Jui!o bem.) 

Posto a voto5 " arti~o a.dditi11o~ é ant~rova.do: e o 
p'l'Ojecto, sendo aaoptado, é remeetiJú á. éommissiio de 
redar.>iio. 

~,\TI\TC'm.A. DE ESTUD-~STES 

Entr~ em diseussiio, é.approvadn, e vai com a propo
$içáú á. eommissrto de Y'ed.acçrto,. a ~t:"guinte e:mend·a do 
senado 8. proposiç.ão desta ~nm<:.rn :que a.utorÍsa. o "'O
vemo-para mnndar a.drnittir c~:rtos ~tstuda.nt~s á mafri
cnla o aeto• na> f~<cnldades de direito e de meilicina, e 
ll:l escola. central : . 

< O art. 1" seja substituido pelo seguinte: 
< .Art. l. · :t;mquanto niio forem definitivamente 

o.ppl'ovad~s os cstatnt<>s <lus facu!daoles de direito e de 
)nedicim., o gov-cr.D.o~ on ... idas as con~egações respec
tivas, pode~:l. mr,)'lUOT ma::ricular os alumnos que, por 
1llOtivos justirleadas per!mte !lS lPCSrnns congregações, 
ui.o- ti"·ercm comp.recid.o no r~o fixado para as ma. 
tric"Ulas,. _ C!)m::mto qne n..~o tenha deco1Tido o tempo 
ncce!s:>rio para comtituir fa!:ns que façiio perder o 
.o.:.nno. 

< Paço do seno do, em 4 <l~ Julho de 186ll .-.1f ano< I 
I !Jnacio Ca•alcanli tlc Lacerda. pr~sidcntc.-M anncl ào• 
Santo• Mortm., Vttlla.·que>, 1' !ecretario.-Jo•é Jla,•tinJ 
(!a Cru: Jobim, 2• ~ccreta.rioa :. 

l~l:Tft..lC~Âô DE '[):\! l.ll;o;'C~.\L t".i-!'L\. O GAZ Dt: JLLt",ll!'AÇÀO. 

Couthn\a n di,cuss;,o do requerimento de n<li:::nento 
•lo projccto <JUe nppl'Ova o de<reto quo concede a Fre- . 
<Jerico Halll;lton Sonth wortb a · fnculda.<la por trinta 
anno~ para e:;tr~hir um m incr:ll proprio ~ara o fabrico 
Je snz de illnmintçiio. 

O S.-. Pnulhan de Souza:- O nobre dcpubclo 
pela pra\'incin dn.ll:l.hia qu~ CD.cetou os:.e dotn:.e o pto· 
nú: o 1\.dinmento em discus!i:io niio trntou preci!~enoo 
;ro projecto, nem se refer:o 3.0 p:u-eeer com que a com
missrto de commercio e industria o sujeitou 11. delib~ra
ção daca•a. Limitou-soa hoor11do membro a !mvugnnr 
o modo ele execuç:lo dos decretos de 2 dG Ontubro de 
1859, censurnndo o governo pela designação dos terre
nos em q_ue se de-ve ,·erificar a. mincrrs.ç-:io, Qs qua.e5 
S. E ::c. -n.s~evera que são de propriedade pnrticulnr ~ 

c: E,. tanto mais reprova..,..el o procedimento do minis
tro, difse o nob;e deputado, pGr conceder al&'\-7'3. e mi· 
ner.açiio de•ses terrenos a outros, qu:mto está provado 
que os proprictnrios !o!ioitário do ~;overno lieença para 
c"!:trahir a ·turba em •nas proprias terras e nnt.eriomen
~e áque~ a quem foi feita a cotu:ess:::o. Em igna1da<lc 
de C()ndiÇii~, e em nm lugar dado, querendo, tanto os 
proprietarios como os c-t:meessionarlns attendidos~ apro
,'"ffita:r as riquc.zas mlner:tes, de~üo t:& preferido• os 
prjmei-ros. :. 

O S:R. CAsnnno M.ll)UREllü ,_Apoiado. 
O Sa. PA>.iLINO '"' So~u :-TendÓ eu a honra de a.:r 

r~htor da commi~•üo, ent'.louo dever forer algumu 

TO;\ICI U 

observações S(l":Jre o assnmpto, jn•tificando a ooncl!IEio 
do parecer • e dando as ruões pelas quaes a~ 
niio propô~ a ~jt!içio dos de=tos, e sim. a sun.appro-
va.ç!lo. . ' . . 

A comn::.i;s:1o n:io p6dB aceitar a rMpOnsa.billdade de 
actos que ni:o fori!.o seM, llOll qll3l!S não leoa~' ll de 
que sórnent; o gera tetn conhllcimento pelo orgão · do 
noJ.,re depo;ado. · , 

O S11.. c.~Sllllli\O MÁDcat:u : - Nem eu censmei a. 
commissrio. 

O S~~o. P.&t:J.JNO n& SultU.~ ~Se 0$ factos E-e po.ssMilo 
como affinne. o nobre àe[."ilta.do, niio •e póde contestar 
que :foi (m<!ll05 ~ o proced.ór do g<lVCIDo, neg:mdo 
a íatuldade ~os i.Ionas do terreno que o requeterlo .an
tes pata co:>ceàê-la aos peticionarias posteriores. com 
exclu>ão e m~oiante ~aproptiaj:iio daquelles. 

A coJOce~'·"o ieíta ao Americano Southwor.h e ao 
S<. Ba= Pim~tal n:1o m~= a minim~ censura, 
pois tem em vi~ta. o aprn~eit&.!D.e:nto de uma. matttrin 
prima, .que ~cs abundantes ja:tigos .em que :1. :unontoon 
a u:J..tnre;,:::t. 'fH\.s~s.rla a ter uma utilid:ule rc:U e econo·
:nica no fn]:;.ioo do gn.z <\e illulllina<;iío, para ·o q,ual. 
1m:portarn.o:s o ç3.r..:ã.o de pedra. de poizes cstrnngeiros. 

Nemt::<:s conces.õcs implicâo n~ga~õo da. dircito dos 
IJropriet::uics, que poà.i:io ::er tnmbem a.ttend.idos, e eX:- · 
plorar por conta propria, median_w ig'-..al licenÇa dG · 
governo, os depositos de turba. e~telltcs em' onns ter
rao. Em um rn:no de industrin e C(lmmercio inteira
mente incx='iorado entre . nós, ·e que sssegurjo !!E:r tEio 
'antajo::o, nüo convem por fórma s.lgums o monopolio, 
mas a >nn fnnQuc~a & concnrrencia de todos aquelles 
que t?. puderem r:íesenvoh''=' 'COm lucro para si e p:u:[J, 3. 
s.ociedndee o.ugtrrC"nto aa riqueza. do pai~. (Apoiado,.) 

As ttarbcii:'".n::.. da proviocla. dn Bahia oecaptio, ~egun<!o 
tC':lbo ouvldo, n':Il.:I. zona não muito limit!l.da. nos villes 
por oouc corre:n o rio Marahú. e seus af!luentes, e por
tanto podia -:> go\-erno, nas con~sões ieitas em 1858, 
indkar nos dot:.•· e~:~cessionarios terrenos devolutas, 011 
a.ntorisar a d~npropriaçii.o de outro~ possuídos por. 
qnern niío pudesse ou niio quizesse utilissr os minera.es. 
resp~i~ondo o direito daquelles donos ile to!T<l.S qné 
pedi .. em t:>:n bem faouldndo para extrahi .. ]o• do wlo. 
que possui::. fOr compra, hera:1ço. ou qunlqucl" outro 
titulo legm:r.o • 

O nobre <icputado a quem re•pondo não combateu a 
concnrrenci~, Jl'll o contrario, snstentQU a p1enitnde do 
direito de p~opriednde particular nesu e~pede de mine · 
rnçr.o : li. '"". cenoura rccshio sobre a illdic.a;;uo fei~ 
pelo gov!ll"no <las terr~~S •••• 

O Sn. B.u.nc~ ?n:1:~NTEL : _.;... l\~ ano indo: Q SQ"\"Crno 
n&o indicou~ • 

O 8!!.. P ~u~1:oro DE So~~.~.: -Nem en o af.oinno de 
actcnci~ p:oprin. pois só tive conhcciment~ do ·modo 
f,Or que OS fo.cto~ se pa.~SariiO depois das BS!'CrÇueS do 
rneu honmdo c~ll•g" pcla provincl!l. dtt Bal1in. 0• de
creto:; npnrov!tdos pelo. commis,sü.o n1io i:lt1icno precisQ
·m~nte O~ )u~:lro=S J!rD quo de'\,.6 '\·erificr.t-EC O ÍU\"Ot" COl!
:!crldo ll.Os ~otLs concessionarios: íal.lüo em· ger:tl nns 
morgcns do~: rios !lf:..aln\ e Acarahy. Foi o pobre ae
pntado q_ucrn nos di•se que por um nviso do rníni•terio · 
do impcno ;c c:>. pedira ordem ao pre!<idente dll Babi:l 
pam mund::r me:lir e dem3rcs:r as terr:U dos !Cus con:~
mittentes, e 'promo\"er a •U!l desnpropriaçõo, qn:mdo 
e~C!; sens "-mi~~, pr~!'rietsrios dos tí!trellos, j"à. ba.~r~lio 
verificado a e"htencin dn.• minas e soücitac1o do f!O· 
\·erno pomüssr.o par:1 extrahir a t=bo. na sna fazenda. 

O SR. C...smmG M.u>l:llEia.\ : :- Apoiado. 
O Sn .. PALL1:-to DE Sooz.L.- Na -aesneeGEsaria ex

clusão Uo:) prl)prietario!. é q_t<.C considero mcnc~ equita. · 
th~ e regnlar o prccedcr do go\"el'Ilo~ nrincipalmeute 
fitt.endend.o a qne as outl"lls coucess\ies poillii<> effectnar
se sáD:l preterição e prejuizo dos donos dos terrer.os. 

Sr. p=i.i~t~, a commissiio, em enjo no~e. u;n.ho 
a honra de fallnt, vê-~ muitas ~zes qnA.sl =:POO- . 
sibilitâda de r.u-mnr juiJ:o &Obre os uctos <l<J gover110 a 
re.<pe:ito no.. <J.UIU!S ~ camar& ml!Ildll. consnlta-l!t. E' • 
Sllbmettlda ao aame e apreciaçio dll commis•iio llln& 
oonceso~o po.ra explorar mins em tal ou tal lugar, 
nm prh1legio pan ~o de qnalqnel' ramo de m-

3í 
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que teve em gr&Dde. pane por fontt: ns leis i.QiperiaeJ.de 
ltomr..e os eà.i\CII dos prillcipe:o <la :nédia ii! .. ; -IUlo. &e 
peD&OU, l1iO Ee·. de!!· 110m~ podlt: der. ilnpm-tancia.a 
<:artOI nmos ~-liq--nacienal, ctljss •t>Pll~.aç<;es e 
resultados ~ clcpo~ a.eelet:ci1l:àcscOI"tÍ'&IOU. A.lejr;isla 
çllo~~ .. <Üspaa ~lmeme paa a.-miau ~~ 
111.~ ~. - · ~ ~ foda.cil.tão ~istir· :z 
~ .riq_..,;i» ll~ COIIlO"M r.6dc danC111$tr.lr 
pc:,l,&.~y110 de>; leis poetmo~ -1.: ~~P.hmpünt. 
~doq~u~ e asleiS.axtravagante~~qttc 
~ modiJi,~ ~telmente e desenvohêriio 5l!lllprc 
no ~:MSmo sentido. •.deb;r.W ~os. meomos pontnsde ...U.ta 
sÓ ~-ogitáriio de veieime c mina3 de metaes, e :Dlo .~ 
podani amplia:- l' &hranser em sttu dL<pesi~ todas."-' 
outtas ~;.o. JOÜI>pleiJ.bom. .teO>Soootá mostrnn<lo que 
os~ <te met..u pteeioros q:~~e.te intcrniio pelo fólo 
de:vtm om: ocm.ld\lrll~ de out:o m~o e. l;Ujeltar-.e a 
outras regr~~a '!.11-0 ·n:<o aq_~ applicave'" is roinas de 
CIU:viio. da. pedra, &s tudeitall, á s slilina., .C. pedreiras 
do~. etc. 

A legisls.çiio faz ollitmcç;<o, onanto á. (n'opriehde 
do que é interior e do qne. á 1111[1érticia do rolo. A or~ 
deuaçio citada., declaraado direito real os iaz.iSQS me
tallicos, dando :w descobridor da veia. o it~totior da terra 
por on~ clla se estendo; determina. que J>&!'De ao dono 
da superficio o damno ccmo fôr avaliado j>c:lo juiz da. 
t<n::n>, mand& cl.m~=.wta varas por diiUite do lugar 
em que u veia. !ílr a.signada e outra~; trinta por dotrás 
c q_uatro vara• do largura pua o..direit. e outras tantas 
paro. a.. esquerda. À propriedllde sabterranea, é do.~ 
!:;to é, . do. Estedo, c póde ~to ser. trausferida a~ 
de5CObridor da roina: nio assim pc!Xélu s. superScie, que 
é reconhecida propriedade eamcllhi.r desde·'lliC ao de
datOU neeesl!&ia & indemmsac;iio. 

0 direito de. ~0.. llpP&rllCC • tlB l<'gioJ4ção SÓ Clll 
rclação.:is minu met..llic:uo no>ntorior do 3úlo; como 
:~pplica.-lo e estende-lo a. toda a. sorte de min:u o á. @tl.

pe;licic, rcconhecids de propti~dado particular! , 
fi!Jlto é v~rdado que o <lire1to r=! pclns nouu lci• 

só co:nprcllcndc as Jllinbs metGlllea.s o nijo outru, qn" 
o.lcido24-dc ~bro do 1734, providenei!Uido eollre 
aa minM do ciiamm>tcs, declarou quo ""tll•, a.t1im COII!o 
oc dar ""'!""•, ~~-mn ô. rolÕn. 

DA cxi.stencin do direito do rcga1in. ~obre os dia
mante& c mctaes niio se p6de c:m>eluir parn ~ 6UII cficc
tividadc l!Obte todas as miJ:u om geral. Os privilegio• 
do Estado ~- t.cr o t.."m DIOU~o• j~Utilicntivos, qut· 
agom_ seria IOU61J expcn~or, 1'!1111 niio 10 p=uppoom ; 
só o:mtem A Ytstll do d,ilpollçilp! C..'qlrouna c tcrmi
DIUlte5 ~ lçi. A propriodc.Wl plliticular ú que Dilo pro· 
cisa do ea~iflcaç1lM _pera. aQr !'lonn c ter tod01 g,, 
cffoitos juridicoe. O dircito do 1'0!511llo lllll'lllVO llin!
taçiio da propriodadu ihdiYi4ual, unpondo·lho cett~~.~< 
rc5C!TVIII, c portlmto·niio p()ci~ l'l'~onto \'etiliCIU'·st• 
6elliio clarà:ncnto dofilliao pelo ~gi~r. 

A• laia ctuOYilm publicad.iu nco colleoçiio du o:a.trava
~lUltoa nlo C<liUídadriio ~ ciiroito real u mlu111 ur;:c 
IUOtaJlíeaa; dell» tu til o !ngi~ivPmm>IAl, som Clltllbcloctr 
eoun t.l.;um~ cio po.\tivo sobre 1uur. cwaitie~ nelt~ 
·~!.i@. Ha youeulaia em gw&l •obre mibll!, a(lpliCD• 
,.Clll á ctnoatao do aallcr •••• 

O Sa. ATsuoa : - Ha. m-:Utu. 
O Sa. P~ll'IJliO o c Sovs.t. :-Sim, ' senhor. ll~t muitas. 

ma. .D.iio aio aJ)Il!lcavei• á.• m.inDs em geral; occupi.o•t>e 
de minuciosidãacs I'Ogtllruncntares c locaes. o uiio vem ""' 
cuo p_L-a.decidir a qne.tiio aventnda pelo n~bN depu
tado. pcla.B9hi.a, isto é, $ a• turrcu-.... são ou niio de 
pro~ !"'rticular, O'! h s lin>itoçiio a .luvor.do Es
u;.lo. E.& Q regÍ'Ol<:!>tC> d:n 'lDil1a:! Uo }702, O VIU"Í&s Clll'tll>
régiatJ quo. o <·xplicir-:W, ha o· ban~ do governadot· 
Freire de J'UI<lrada , o alvará . dl'! 1803 c outros , 
mas ref~rem -se Wl ouro e. diiUil:llltc:s, contêm:disposiçõc' 
praticas sobre a cobnutça. do quinto, >obre a :mitleraçií<· 
~ yr:ovincia do Mino.s-Geues, sobre cuos de~<· 
c dimibUW<io das dAtas mineraea, et.:. Nem es•as lãs . uem os modernO'> tegclamfntos sobre tcmmo• di!l~ 
ID.U~tihos, nem I & cu• Illodi5círüo os impostos wbc<· 
lllinemção, <:te., C<ltttêm di&pe&i\)'~O .,.lJ;Uma concementr; 
1\s mina. do c:u:r.1<> de pedra, á& turi.tts~ e· outr'Qs de
posites mineraes niio :ruet:illico.~ e 'l!l.O »iio !o'sem de 
j>edr.l$ preciosa.. . 
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~geipmenta t:tntúüo'alguns:.-l.,..T~ dós rois de 
Portugt~.:dé..cllftaa.Jninu· . ..ao~, :mas nõlo lir
:máriio dontrimt álgutna delin\ti•:~;.Obfo o-pouto Je vi>
t& do cli~to reol.om rds.ylio l . éapeeie 'de qu.e ~rata o 
dee&!et.o ilO so-- tTmllo ·~IÇi<' ·OCI'~ :p!l~
menta J""U.-,_ pro.-idmci.aoao ·.oore '111l>tl · mms ~tn. . 
,_~~nnaqnelle lttl;"~, uma ~"(ltllS&iio ..-sga e fu~trva, 
o . <lin•t.o de suprema l.llSpe<lÇ>IO-Q)OtagraOO' <nn ma•de
e>eto de 1801, uio bütlo 'jamoi!xar o.dlreito ele n~ga
li&. ·A s~ma ius~O.pertcMe4,:X.tadQ,In9S.por 
ella não fica estabelecida n. fl'll!pr!edade <lo,Ests:do ~ 
a s .mina.« ..qne .podem t.er i~ pano lhn de· . 
cobrança .de impoatos, e por outraa razões de eonve-
niceia :!""blica. · 

Em _fol~ <lo legistaÇiio patrla, ·aujeit:wdo-n qn<)SUi.o 
"-OS ]ll'lnclplos d"' bo:1. =ão, 011 chamando J>4ra clnc!· 
dn-la ns legi.slltÇlles dos ·!JO"os · IWÍi§ cultos, :UU.s de con
~staVI!l applic..ooçao ·em ma~ de <lirtltos do 'Estado e 
limitação do• elreitos do ·ditei to indi-riaual de .prop..'ie
dade, nem • assim se l>óde IIU!Iicotar <:Otn suecesso :l. ex-
teiiSâo illiarlt.nda do ilirelto de regn.lia.. . 

Nas le~ .<la . q_-.;e teDho.natieia foriio aceito. 
tres:.systemu ·muito dif!Wenta.entra si. : 

Noll Eatados -Unidos Jn .A.merica do Norto Biloptou
se (j ")"&tema de COII>p}&ÚL l.J.'berdadc 0 aa !nW 8mp}a I 

coneu=aia, .com inte~··excl......, do Est:uio. Nos di-· 
verr.os'E-dos da União-Americana·os 11enenos mine• 
r'.'l.eS de qu:ilquet especie. áMo 4e p~ade privada, e 
a mincraçü.o C!lõtá entrejr;tte á illioiatL v-a· e lndustris. par
tlcnlar, e·nem o g(Wemo feder4! ne:n ns dns Estados se 
arrogiio .direito algum sbb-re a industri:l. mineiJ!l. 
• A qualquer indiddno ._é permit.tido, -sem eon ee•siio ou• 
~ça do governo, explm-~r, !~vi'IU' e ~pml'ei t~r em 
t.err:~.~ 9u•,. n• rio.ss 'n>intta de carvilo de ·pedra dos 
ex~s valle& do Misaisaipi e do Ohio, aa ·de ouro, 
cobre e out-ros mstses d:~. -Gcorgia, da~ Cn.rolin», etc. 
O contrario disso ó o 'iue tem luS":!: 114 Sullcla. na 
Prussia, na AUAtrla, e em di-a E&tados .da Alle~ 
manho., nas qu-, .com ®terminadas modificações, 
prevaleee o ay t um& de regali:!., aosim como na RW!oia, 
'>nde. apoz:u- de um uwe d~ Pedt'O.O-Grande, qn" per
miteio a mincraçiio A .inamtria priftdA., a& lamu dns 
tt!rras par.ielllaré9, de eeTto t:Lodo -livres, estiio sobre· 
carre~a. de onercoonn'bntos. 

Oi'Esta4oe- 1Juicios c a Suecin, muis do quo qunlquor 
do3 outros Estados meocionadas;rep~tiio c:u:aeteru .. 
tieamente oa dona ayet~>mns oppostos. A ÜVI:<l collCllr-
1141CÍll. é <'<!rtamente o que mais quadra. ao g<mio :l.Ct.ivo 
c em(li"ChendNior doa Americanos ~ o melliOr meio de 
alli tirar pBrt.ido c dar toa.. a oxpansllo á rlqaezn naclo· 
nal. A propriedade do Estado 4 liJL Su~ o meio de 
conv!llientemCilte diri~ a unica.b>duatria dopci%, !m
pe.lindo a destrlliçiio das )clgos de forro, eolinl c ou
tras fiU.b!Jt.DnCh!.s, de eu) a cxplóraçiO livo a po.>~ e 
donde provém oa nonr&OA do govemo. 

Afúra os paizes menoionlldos, noe qu~ %100 exlato o 
dil'CiLo real sobre 111 mina.sLo~ é-elle o prlncipio mais ou 
menO! preilomintwte d .. >egio!a.çúo, ou oauui todos os 
paize.. mnUI aclimtadoa e que melhor ~om ..,rvir .do 
illodelt"J, considerou-se resalia a _propnadacle .. certo• 
minera.es, s6Ddo dec!aradao · t.oJ..ã u outra& minas de 
propried.&de do eenhor do t«rmo. 

A. Inglaterra n iiO reconhece o direi~ de regnlia. seniio 
ao bte as minai de metlle6 precio6os ; e c»mql!JIIlto 
escr:ip~res muito respeitaYei& as~exem estar i- hoje 
em desu~o, acú>s muito recen~ do govClrllobrit:umico 
confumão.a minha '[lroposiçio. As pmVitlencia.• tomad.as 
em .l(<!açiio R.s minM deseobettu na .Aus~ e ll4 
Ccilumbia ingleza indi~ a nü.o··extincçiio do dizeito da 
~or8asobre os-dtpa~tos.natllr1uo& ele ou:oep<ata.Qo.llnto 
acn jazigo$ ·de outroa mi:l&aes e.& C[U4 niio- "" conlêm 
ouro ou prata, a lei ingleu n;io os.llllppi5e perteooentos 
ao 'E~, :mas 1101 prop~ do tcrritario Dl:tl que 
~achad011o · 

-A ·Fsança, que pueee-n.e JlOS~uir ·. hoje .110bre e;te 
objecto a lf!1P.!;laçlio mais metbodica. e cOJJSenta:nea com 
o . estado di sci~ imitada. ou oopiada am lhuitos 
~ ze!onnoll o oen ll.ll1iga ,;yst.e:mo..de min~~o -por 
um 'lll!tods ~blêa ck.-1791, _q'Qjl~oo:>tnmdo ell:lba
J'a906·AB ~.foi ~tnid.o pelo-deczleto dé -21 de 
.Abril-do 1810. . . 
E~ clecreto :regul& ainâa & mlDetaçio em 'Franya, & 

deGnióodireito ~pr~emvi5tA·.a. el.aft~o 
<j_ue · est:i.beleceU: fõd.is: as snbets:lc:\as 111Íte1'lles:-eíç!!r• 

. ~-no· sem dà~· ~- .d!-.idi4as ·• ~ 
aob~~~: · .· - - ~ · -_. 

-1. lhnall IW'OPr~C~~mlle.-wta~>, us·. quaêS-eetão:<lÓÍn.
prehendidos oa mctaes.eiD :geral, o E'IUOfre, o cartiiO de 
_pedra e ou~as ~e··ie,-do C#'!M• ~ ~ • ..-'allnmi
n!J., etc. E•I-U to.o da prq~,_,.on.d,-oõ: podem 
~ e:.::p1or:das. com autGrisa<;ão do . ~verno,.., &·1111& 
lavra depe:!ld.e :.l.c conee~,ücn::special c.o go,·erno, ob:i
ga...tl.o-se o c<lll041Ssl\>a:ui.o " s:>~ ·certo& •onus c 
condi~· · · · 

.2.· liin~Ü'a$ ou minmos .(,.mi<ru) abr~- os 
mineraeo (minérai•) de feno da!ll.ludão, as terras !l]Ju
min&\as, etc., e as tuiíai~- -l'!esloll cia&&e n prop:iedade 
co interior -do ~lo niio-é i.ndependente-: aa·dS-snperficic , 
e -os prO<l.uct.os niineraes. perteneetn ao :dono · âa.-·terra, 
que.:pódcneiW fazer M~'lili:as qn&quizer,_precloamdo 
·po_té:u d: licença aa. ailmin~a~ão J:>B.1'Il cmproebe>der a 
mlll~t.;"JIO; 

3.' I'edrcira.s (eo:~ .. ) eouteod.o-t<id.o o ·geooro ·de 
.~ns, :~. ~a.oerami.c.>, -os -eHniJD~-ll&tar.ea, - etc. 
N""!c re.mo4.p'leni!sima.a ptQprieilade_put.ien!u,.e -ottol. 
sujeita i livre concummci.a,. sem' JleCtSst~ de<on
cess<to ou.licença tll.!l.to;para' a.·expl~ eomo ·para a. 
lavra; o deno da llUp<;ni.cie ·pócie llflt'Ónita-las CGillO 
bem lhe parecer, adsttictO aclmeníe . :a:oo · cm<llprimentode 
ce.-tas n;edidas regnlamental;es ~e policia .e segnran~.a. 

A leg~>l<tÇ~O fnmcez.-. sobre mmaF-.· qne &e me afigtira 
a mais per.;eita e tli!,t.na ·de:_p.ei•tv.n<;ia. •op11de••e: ser
vir de oubsidi,.riu,.niio <"Ol1oo:1 as tur feir"" sob ·o domi
nio do Est ado,' <kclar:>-:Ls -de prcp...Wade pozticular, 
oujeitando comtud<> o proprietario a impetrar-licenço. 
cl:i.admillis!.tllçd.o l"'~" =hir o -minen,l: s k-to-por 
motivos de converilencia _pubUea qne. u pecdetei depois. 

A legis~ portugucza li hoje oonfO!'IM -á. 'fraDceza. 
Em -1932 um-decreto, _ dadona cldade dc ··Pcrro;racn
boll com o direito :cal sobre as :minas, .decluando-ns 
.dependeucb. ·d~ dclmihio privado; mas.es~ dtmsto íoi 
abolido por uma 'lei ·ae 1850, moditi=la p-3r nm de
creto de 1852 e mais um regulamento po&terior consi
gntlld.ooo prineipioa 4a ~·~ franeoza sob>e mUlas, 
o MgU!ando esae ramo de industria no pAi!. Pelas-llOT:ts 
léis as tarfeirns em Po~·pert.cncom :>o 5Bilhor ·do 
terreno, podem ocr por elle 1avrndas ou co111. o seu con
sentimento, <nnéilia.nte ~issi!O do· gO\'Cl'::O~ 

·Com modificaçlles neciden~ e praticas estes mes
mos princ:i.pjoa pm-al~:eem nas 1~ eobre mi:l.as dt.·Hes-
, p8llhi. e da Behtica, U M ~ mllls ou menos -dv.rn
mente se :reeanlíeeo o dommio pa.rtienhr •ntô'Ota és~ei~' -
cia mlneraçiio. · 

Do aue fica dito resultn q!le · a a l eis patri11s Só !\Uilli
ficãr~W' ~ress1mente regqlia 0$ .inzigos metlilllcos u 
dillinan~nos) e portaato q_uc u tnt!eiras. COLIIO os outros 
depoli.to. = erae., per.mtem no · donimio p~tlculnr 
cmquanto pcn: lei nio forem e:.:r,licitamonte cl.ello e:~clut
d4s e declarlldo. !!. SUA ptopt'iedado • ::ncaxn. J. r;o1:·cr:u>ia . 
Da appllot\Çllo t!u ft::>;r!tS estntuidM nna ~islaç~s dos 
povoe mais · ll<li:~.ntndO!l, e 11M qunco moUior •c dlsP'>c 
sobre a matftia, coDelue-•e nindA qne "-' tnd'airas não 

:pertenCem ILO Eat.ndo, mas quo, niia ob&truttc, pnrn •crcro 
lavradas e apro~itadas ,..; requer Ueenç.: do.govomo. 

O .sa: M..an:a~o C.u~POs <lá llm "P"!to. 
O Sa.l'.o.'C1Lmo lit Sonz.a.: - Hn entre nós quem-sn~

tentc que o direit o re:ll es~dc -se 3. todn. ·:l sar.e dr. 
minas, e essa opini~to antori!;n--s:e com .éert.a!. ~&õC!!+ 

de lllgumas leis po~tugnez.,; rolati<:>s :'> nd!llitUstraçiio 
ciu minas. A' vist& clolliv!l.rá do 5 ·de Mnió de 1753, ~o 

·:aJ.vnti.dc23é!e ·Otttubrc de 1754 e out=, · pene!o·!lJ
gw:>s qv.e <oda n. propned.n.do subt.err.U\Ca · é_ inhctt~~w 
ao E stada. Creio por6m que clqlreUões fu~tivas c ,-a
~ não .podem !oCr de modo ILigum cn~did4s no scn
tfdo de limitar o direito indhicliUil 'de~a. ~" 
oollecção dos ados do gt>\'l!tnü !!.lguru< ·.,D~ q~e 
~trilo 1m sido ls"-=-es scgoidn ·.em. intelligencio.. ' 

No caso dcqtte :oe~ o go-rerno ;~·o~·comor
nse en'- d o11trin:l., e ?OT JS!'.I) B. <)Gnl~ ~ fuz ~fie
XÚO lllgnn>:L no sen ~.-.'0 ~ o;;6 . o:.nfer~ 
pri'Oilegio oo. conc.,.sãó espo!cial '{>U1l ·a~ da 
~ ~ Ullia &ia>plea li~·<)U facu)da:la,-·-no ti>CU 
entender .:te=ssrla c -resul.tazite do -clú$to de impec-
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~ o governo deve exercer sobre :. !.:ul.nstri:; mi-

A minentçiio 6 um ramo de industrl& de C'm-aet~ es
pecial; ltXOI'a!•IO aobte riquetts natnr-~es, aecnmutachs 
n'um ou u'outro pcn>to do ten'itcrio ~!as l'e\'OiuQlles do 
globo, o lliO w-pti-.eia de ~to 011 substituição 
qualldo limA vu des~das • ./1. admini•tnç"o nao p?dc 
deixa-!u ao iutc.iro ~rbitrlo e ao capricho dos p:>rticu
~ 5ue, " ti~ulo de !lproveita-las, estrugueln-11.!' , com 
sacrifieio da illduftrill e da ri~ueza do pa!Z : de\'e e:s:er
Cll'lr ''igl\11nci11, e ()ttll ae verifica. pela c~JI<:cssiio d:ts 
lletm~IU- ·., 

A impccçilo tlo ~'-oro o em nndn prejudici n llberdn
d& clcua · jJidlll'trin, c tol'll&-•e neces"lril\ mesttto na 
miacrnl"io de tommcs <lo dominio prh'Sid~ , p:~n. e.veri
guar ...: o prnprictario est.i nas eon~ç:;.s de bem apro
•·oitar as minna, 1'0 !l(>Je lnvra-la. com vantn.;em psra n 
COIIUIIU!li<Ít\d&a :lflma..::,ttuiç;io OU Õet;ETi.ora~-50 U"" d qu<:• 
zaa :1aturae~ do aólo, A ut..Udade da inspecyão ad:ni
niE:r:uiva ó domomtndll pelo inrercs..<e publico de pro
mover a na e:tplllra~o e velar sobre a sua conoormçüo, 
de p:owr 1 regnraDça dos trabalhadores, de cwtbeleCCT 
rcgult~mentcs de policia e impetiir qunl'l.11er damno ~ 
sande publica. 

A n"''.iío do go"cruo pQ<l.e cinde dar-•e no sentido de 
compellir o pro!lric~o inc;tc ou obstinado a abando
n:tr o t.e=no !: quem qu1lu:a·e pona coll.COrrer, po.ra o 
deocTolvimcnto do indmtrla, ~,.do convtlti('IJtemeut~ 
indemubado, como !e c~tnma faur em toei& a porte. 

Es:u o ontru C:Ollfoideroções de u tili<lnde public3, 
mos:rõ.o 11 jnstcu ds 1cgi~laçiio fr:mccz2 em o:!tlgn·, para 
11 lavra dns t.uríeima c outras min:ts mai~ ou m erios 
~uperfieia:a oxhnuri\'ei~t o con!ectiml!nto do go\'êtno, 
mtere••lldo 110 ~\ar nndsnu!t\to e prog~"<>~lO iles!a in
dus::.·ia, o\élll d~ outros moth·os, p~\o$ impostos que 
dell:. r..,.c<:be. 
D~ a«Vrdo com c•tes pdncipiof, coas~gracio5 Das 

melhoro& loglslaç<;c& sobre minas, a C<lmmissüo uão 
dnvidou propô r 4 approva.ção do acto do governo que 
dea faculaado •o Americano Sonthn-orth po.r<~ duraJ>re 
30 11111101 ostrahir !IA provinci!l daBo.hi.t~ o mineral qnc 
denomina illumiMting rtgdabl• tur(. A commissüo n iio 
daria n sull &Jitii'O•&çiio t<e se trat ru;.c de ·um prh·i
legio, ma. tUtll• IG do um:o liecnça. 

O Sa. Cu••••o Mutrunu dá um 3p3rte. 
O S11. P .1.1lLt:to 1>11 SO..'ZA. : - E.' vcrdndc que os con

cessiooariOI ""l~ilo privilegio, ltl&s o goveroo cou
ÍOll:IOu•IIO eom aecnuul~ do coll6e!ho de est :ulo, jul-

t. giUido mais conveniente; a e<>noes.iio de !:u:uldade part~ 
nilo foeh" &. ~<'tlrt'OIIeia uma noVl\ indus:rio. q_ue pó de 
dar n;aulta4os tilo vmtoj~oo rum o pG!z. 

Na eonaulta a que me :refiro (de 2ll de Agosto de 
1~8) a ~ do imperlo do conSelho de estado res
peitou o dJn~lto J01 donos dos terrenos, o niio c:teluio a 
li "nn <lOD.t'UITOIIda ; anua aconselhon-e =ando o pri
vilegio, &fim de r.~ e f.:arem os proprieta.rios· esbulhndos 
da& Vlllltagetta pr.wcnlenu:s da ~plor:tção d 35 ri~uczas 
~ Pitalliiu nu ~t:t!l do •eu d.otnioto. A 
desaproprinç•1o M Ílluicad:L p:u-a " e:c.-o de !on>m pos
suiclos os tcmno• per !'articulares que não qllize.sem 
ou nio ;i\·~m moios de convcn.icnt:ecnente minera-los, 
e par& n~o pcrmooocorom n""im inncc:es>heis i inilus
tri & proda.cto& notur~~• . cujo cxtrccç:io e circu1~ção in
terma a t.od!l a I!Oeiodnde. Xcsta.s çircumwmcia.s :liio 
estõ10 os •m•go' do nobre deputado qne pretendem ex
trahir a turf11, c para csee fim roqucrêrüo liccnro. d<> 
governo. 

O à.eet'Cito n~o mnnda q'll8 n concessr.n •• verifique n~s 
terru d~ indh·iduos c a d~o.proprinçlo do que !alia. 
é ele tetren~ mlner=, consetVados · incxplor:-..los e 
inuteis •• -

0 Sa. C.ua•tao M .. nl!&~L-Perdw-mo;. o deorcto 
n:i9 diz üso. · 

Os..·. P.o~.t;WIG n Souu.:- HM di-lo v puecer da 
~que Mr'rio de base a.o decreto. ' 

O S11. Cu•xnlo Mu~nu: - M~ o ministro 1liio 
procedeu auim. 

O Sa. P-'IJLI~o :~~r; "sonn : - :Est e decreto :f:illa em 
<;era! das matgms do rio Acarahy, e o outro d:>s mar .. 

gllll! do Mat11M. Niío !crio nell!! m&reados os t~m:no• 
que o nobre cle1>atada aliança. que os proprietárióe es
tav~ esp!or:mdo ... .. 

O Sa. Mrsus n.a. COS'to~.:- E csplonatdo mnito'an
tcs deese Amerie&IIO uber que alll exütia ~emelhantc 
matéria. 

O Sa. p,.~;Ls~o J>ro Sol!&.\:- A comml~siío approvou sb 
o. con~&o, o 11ii.o te lhe dis-e qno terrcoo& ifio fer des
apropri.lldoa p:u-a o. execnçiio dos decretO-h A commis9iio 
ignora..-& até ~g<1ra "- e~.:istcncia do a\;so, ele que ·l!C 
qnei.'<a ·o nobro deputado, e aah tinha. que ver nesse 
9.do do gcverno. (Apoiados .) P!lrecc-me qnc >e ..k.-i'.rJ. 
in<licar terTcnos dcv(!lutoo c. bnldios, ou a.qucUes euj:. 
de.aproprioção !os$e j ustificii\'Ci ~la utUi~dc publica 
pro>cnicnte do. :.bertnra de tlm:> no,·n ÍoDtc de riqueza 
p:u:a o pn.i>:· (.~poicdo•.) · 

A e"pcs!ç!Io feita pelo nobre dcputu.do, ~eeedor 
do lugsr ; 11 circumst:mcía. de qnci'IOTa:tn os don os das 
terras illdiclld:l.S pelo "overno lavr:ll' :t8 tnrfcir~~ :illi 
eonhe<:ídas e por ell~ · ~cobertas c j :!. c~~lors.W.S ; as. 
representações !eitns nes~e sentido ao ~governo :Sguriio 
a. q_nestuo d.é mnn~ira muito divenn 'dâquclla p:>T que 
foi npre.entada o nnno p~sado n t'Oriltni•~i\u, -

Nno 'l!le parece difficü coneí1inr o n~tonàor n t?doz 
o• intereo!Ados com ''sntftgent. plU'a "hulw.tria de q11c 
•e tratn. Podemos approv!Ll' n f..:ul.ln<lc dad!l h duas 
pes>ou mencionadWJ nos dccrcto& •om prej uclic9r o• 
propdetar.ios, qne tnmbem quorcm lavrnr u t arfeitn$ 
do rolo que ~~ucm. Niío YOjo \n~mratlbilidad& n:• 
conenrreneia do ana com ot ontroa. (Apoio do.v.) 

Não con..oentirei. eom o ~ voto na 1'0\'o.;ação ou 
'!'ejciçi:o dos dcen!to•, n~o 116 poln !'l!ltiio de •~ de utili
dade pnbli.ca :L reaiiz.,çiio das faouldadoo nuto'i"il:Lc, 
mcis &illdn pcrqne cna~ conce~~tôes dócrctad:u pe.o go· 
'imo n:ío siío dn. nntlll'l!lA das meramente groeioaas 
que cre:1o slmpüee5 espcetntlvn8 do lucrofl eventnlleS, 
•em onus psrn. o& conee><slon•rios. Rovogn~~s n& con
eea..o.ues, n ão tetii'lo os c:onc:css!onnt'i~a dimto :\ indem
nisnçiio pclll5 d~peo:as que, confiado~ M Det~ do go
verno, 6-z.erão com ~uizu, e:oq>lornc681, ~~tndos sobre 
o teTreno, etc .. ! (.onst.~-me mcmtQ por UUI n:c:nbro 
d a C!l.msra, qu e tem r it%r>Ocle ssbct', 'luê o C<~C><:eUionorio 
South,\'orth ors:nnison . pam ess&. llllDQTtu;ã'> w:na. com
pa~~b!a com eepit&ell amerienno.; oei <Jtle rontrnton n 
ill11111iaa~o e. gaz: ch capital da. pTO'I'Uleta do lt\o de 
Janeiro.. .. · 

O Sa. Mt::.nn D-' CoSTA : - Esso çontnto foi feito 
ante• . 

O Sn. PAULr:<o DE SoczA: -Em todo o ciL<o cont:• 
para preench~-lo com o product11 das turfoir4S, cuja ex
tratção o gcvemo lhe facultou e ·tem d~pc!to u Ç()U
sas nessn conformidade. 

O outro concessionario, o nos~ collcga pe\3 provin
da de Sergipe, declarou que n iío liga imporunoia ácon
eessüo feit!l pelo goçeme, e o•1e aceitw sóm(!llte pllrll
preotar um &er\'iÇO i capital dà B:tbia, de cuja illumi
na9io a gu tambc:n "" bnvjo encotteg~do. (Apoiddw.) 

A apprcw~o dos ~tos 11üo impliett D prutençüo 
dos propriot:trios de pllrta d"" temmos mi~~. poÍ5"& 
facwdade dos conccssioqarios pOde 1101' poam om praticG. 

. em ou~ luge.res dos districtos 'mmeraes de turfa. E' 
porén:· naces•orio .J'Omr-er o eonflieto exiat.antl! e Jt:.nnc
nL<ar os clin->tos e wtere,.es dos proprieturios com os 
dos eonees&ÍO!tatios. (Apoiad ... ) 

Sendo R hypothes~ pnti~a. <h di•Ctlltilo din:rse. d~ 
do piU'eeo!', o mcio que me ocoorre como mais ~dequnci<• 
p:trj> a Mluçilo de. d.iffienld~de é emeudar o proiceto no 
•er.tido de ~':!peitar os direitos iudi,·idtutes dos Proilnc
t:uio•. Pa-ra esae tim d~.-c.-se requidt&f do go,·erno ·as 
represeutaÇI!cs que lhe fon>o submettidas, e tU>ettê-la.< 
ã <:OIDUI~o, pua quo esta . re:!Onsidere & msteria i 
vista de noms escle.recimentos que lhe fôr possh'cl obter. 
<! mmifcrt.e o eeu juizo rom u reclamaçües fsitas. 
(Apoi<>dol.} · · • 

E l':tt'a qne esta dio;eussiio nilo ligno inteiramente 
esteril sesn n~tnr-ee eut coaoa al.S"'m• definiti11a. 
como &COnteee •-pre, a comzni.,.;to ~a .,.tabi:
lecer os prlnc!pios ~ue ro~ a ~r., e eariln. se 
li:ar . al)tl1l%l proeedente para o o cu os analD$;0& qua 
o~~o=rem. (Apoiad'cu.) Em uma di1CU$tüo romo cst11, 
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qnasi in&s!'f!rM!l, l~·mtndo. de um momento para ~ntro 
não em possiv~:: npresentar de mcmoria tO<bs ... leis ; 
decis.ões .. h· 

Ux Sa. DEl"L'TADO :-Y. 'E:.:;. po-rque tW> apreseu"'
um proj~to regulando s. ma.teris.! (Apoiado•.) 

O Sn. PAu<r><O DE Sot:ZA ;-A commiasiio lliio du~i
da.rla fazê-lo se a camara. o enrendessa convemonte, e 
já. o teria feito ~e não receissse que o seu tlllbaTho 
scrçi~.e apenas para entulltar os ca:rtapacios do arehiTo 
'dests. casa. {NIM apoiados.) E>gotjio•se as seK'iíea sem 
se pode: votar o orÇamento, não· h a tempo para dise1ltir 
c fazer pas•ar projectO>o importantes do proprlo J~overno, 
como pottao.to 11prescc.ta:t" · com esperan~a. ·de tesn!wl.o 
nm, projeeto sobre asoumptos secunJnrios! 

A vist:.L do.s no \los e1crocn;tos que alter~a o estado da 
qnelit:lo, nii o terei duvida. em voto r pelo adiamento, 
principalmente •e o nobre dcpntado qtie o proJ"'z qní· 
zer substituit" o sen re<J."Uerimento, comó me dtesll, IlCr 
uw olitrO pedindo q_ue os papds ~;,jão devolvidcs ú 
~ommiasao para interpôr novo parecer. (M•ilo btm, 
mui co bem.) · 

O Su. PnDtDE"Te : .-A cllscussiio tic" adis.da pela 
hora. 

O Sa.CA.St:>!ruo :l!hoonUM (pela ordem! i-Desejmvn 
rcqnercr 11r,:;encin p::tr!l. modificar o Xlleu 'requerimento 
e votRt-~e, scnhrmdo-se a~sirn com esta. diseus5tio. 

O Su. P~t<->w~r<TE ; -Á urgencia é p11r::1 cootinulll' o 
debate ~ 

o Sa. c.~SI:arrHO -.M.\DL"UEIIH ! \._.... E- para 9C' votAr o 
requerimento modificaudo-o eu. 

O Sn. l'nEolDE~TE : - Ha outros senhores q_uo têm n 
pn"lnvro.. . 

O Stl-. CASti1flr..O .IlíADLl.:Ern.\ ~-- Entii:J ro:~uoiro o cn· 
cerra.mcnto da discussr > do requerimento de adinmo11to 
pa.ra ser votado depo~ qu~ eu o modifique. 

o Sa. Pni:Sl:>E:-<T&: - Isto é o 'i uo nu o p6Ue ter 
lngil.t'. A vOtll.ÇãO do encerra.,ento devo referi:-so ao 
requerimento co::no esti concebido. ' 

UMA· Voz:- A di~cu~sõo do :requerimento j:í. não 
tinha >ido dcdarada aa.io.do. ~ 

O Su.. Pu.EsJJ>>:xTE: ~sim, senhor, eu 11 havia de
clarado adiad .. pela hora; mas, tendo-se requerido o 
ellcctr:l.mcnto, devo cor,stütar a c:unara a eat~ respeito. 

Po<to 11 votos, é nppro,·ado o encerramento d~ dis· 
cussão do requerimento. 

O SR. MA llTrxqo CA'll~o> (pela ordem):-N~o ha. ~obre 
a mesa a emendo. <;!e que (:lllou o illustr-e membro da 
comr:n.issão p~ra que ~ste; papeis voltem á. ~ornmi .. iio? 

Os.,. Ptt&lHD2~n :-Xiio. senho~. 
O Sn. P.uruNo D~ Socn (p~la ord:cm):-Eu termi

nei o meu di~rso pedlndo nue voltassem o• papeis i 
ovm:nissão; e corno 0 uobre Jeputs.do pela llab Ul diue 
que cstsvn disposto a fa::l!r um .additamonto 110 -cure· 
q_ucrimento 11Cste scnti·i(), eu. dt:::ixet de tnnnUa-r a. 
emend.a. 

O Sa. Pm:slnE~Tt :.:...Agor:t é ~tte chegon á. mesa o 
novo teqnerlmen:~ do Sr. àtadurei.ra propondo que os 
papeis voltem IÍ. respt:eth·a commÍ~9iO~ pata, á "'iua das 
oc:c~cia.s referida~ nl. discus'!'lüo, interpõt po.reoer. 
Este reqnerimonto não pó:le m~Íll ser admittido por e>• 
tar encernda " disc,.ssiio. 

Procedendo -se :í :votnç-lo, é approvad.o o l'Squerimento 
sobr-e o q_n..>l Y~r~ou a discu•stio, 

O Su. Busos Pm~~TilL ípela ordem} :-Pedi e. pa
la.vrs. Sr. p=íd.mte , por amor dos precedentes. 
V. Elt., apcnas o illc.s:t~ dcFuta.do pelo Rio de Ja
neiro terminou o ~<cu diacurso, d~rou Miada pela 
hon. a' discnsstio rl~t~ ma:erla. Eu e outros depa
tadoo q1le :nG~ intercs>at:lmOS pelB. diSCllss:i<> niio 
pensavuno~ qne ella . ..-o lU. ria hoje a terrei~o. Poaca 
depois V E:s. -..ccitou um :requeri:ner.to de encorn
:rnentD. E". ioto regular? O ·ence>ramento é s. chave de
fiDiti\':1 da diseuss~o. 

O Sa. P11.tsn>nT~ =.- O 11obre doi'o.tacl.o Dio telll 

razilo r.lgtirua. A m!l.tcrio. nõo entron. d~ nO<o em d.is
cu•oiio; uxn Sr. deputa.d<L propC~ o encerramento; !e . 
niio. p!I$Sn••• fiçav;ltuliada,._diacll!O>iio. l>to.., tcro!eito 
constlllltemente, e o SJ-. <l.epu.tad.o n<."ll al~ oauo-hn. 
recl~::.do contu eo;t.a pr!ltira. . . 

O Sa. Buaos P••E~'l'EL : -Depois de •e doclat"Or 
adiada a dieen .. ~o ~ i · ' . · . · . . . 

O S~t; Pru:SJJ>E.,TE :~nst~mentc; e ajsàJI direi mais, 
depois d~ dnda a horn de findar a .essiio. . · 

· O Sr... liA ~ta~ P1xe<TBL :~Sejs como f~r, o f.t<:to é 
jlOUCO re~l>l', potque, •e o nobre depnt"do polo llio de 
Jan~irn de;;J;:io ~e apre.'entsr uma ctoet~da, !oi por e.<tar 
oonvomeido de que a dist'USstio ficava adiada para 
~nh~ · . 

O Sn. C'nl'l !lhtnAJ>O (pelo orJcm):- V. Ex. niio 
carece ju~titica.r o !ieu procedimento, porqne nós todos 
o ach=o~ muito justo; ma,o, en tomo " libe-rd8de de 
le.m brnr 110 mec. u_obre :ollega P?r Sergipe que I) proce
dtmei)to da ·pre;tclec.c•~ tem S>do coo.forme com os 
precedentes. 

Te-m-se d~1nraclo ~diedas algumas clls~s pela 
hora: mns,cedcnllo-se a pala-vrapr:ra ~e ,·otia, a ~resi
denc>a passa a proredel' i. votnçiio. 

Tem-•c declar~do o. mate-rio. adiada pela hora, n:uia: 
dB•de que nlWiem pede o encen-alllento, a ptesidencia 
paS!=a á votsy~i'Hlo enctrramento à o. mntcria. · · 

Por C'On.eequentiA., este ·procedimentO dá presiàcilêir1 
tcllõ •ido conforme com os precedentes. · 

O Stt. B.•naos Pr~rE:'ittL: - Aeho iiTBgnh~. ' . 
O Sn. Cnuz llfAcrrA;,o; -~e <<i o m:ios, a cam~~~:a os 

altere;; mn~. ernquant;o nru) o fizer, devem scr·segu.id(ls, 
ía-.em parte do :regimento. 

O S.n. PR'Esu)i~TE:-A can:at'n tem <1 d"ir~ito de de
cidir 'J.ll(l\ a intclligend~ que se d"'·n d:ll' a e• te ponto 
à o re:pmcnto, havendo pom i.so indicaçl:o do qual9.uer 
do!. se-u~; membros. Em~na.nto o niio fiz.cr, segui't.CÍ a 
pratica. e..tabelecidll, · embor:t alguns Srs. dcputa~o' 
pen.sem.dJvers;unecte. 

SEGL"'l\DA PAK!E DA ORDEM DO DIA. 

. Procede-se :i votaçÍ'O do OTçamcuto na pane rüitti•·a 
:i despeza. do minister1o dos ~r.g?cios estru.ngciros, e é 
aprrovado com todos os sens p:u-ngraphos, bem como 
S\S emendas da eominiss~o. 

01\Ç.\ll ~TO DA XA.BJI'UIA~ 

Entrn em $' discUJ!siio o al'!",amento na pntte rclntlva 
(, dcsr-ezs do mUU,.terio ds. mnrinha... · 

Acha->c presente o Sr. miniotro resrJeetiYo. 
S~o lidas e Dfoiada.s as em<>ndas impressas da eo:m • 

D1iifÜO. 

V~m :t m esr., e siio t&mbcm lidns e apoiadas, ns se• 
guintes: 

c Ao§ 12.- Arse"lll!e,, 1,366;4.ll,$749- aecre~oo:
te·se-selld.o atõ l00;Qil08 para construcçii.o do u=' 
bar<:a d• e::<cava9iío para lim.P"z" e deoobstrucçiio <lo> 
rios de Naz~etb, Santo Am~ro, Cnchocir.,, Cotigl:pe ~ 
outros, que de~nguiío na bo.hia de Todos-os·Santos.
L. A. de Sampcio f'ianna.- P•«ira FfYJ.nco.- ll. a, 
Bom.Jardim.-La,.dulpllo M•drado.-A1Cgu•to CfJ.Iltu.
Mmde• da Go•ta.-J. A. Srzr"ira.-M. Dtin!lu.-F!r
nand.u da Cunlla.-Pelkrm"ira.s. > 

c Ao~ 17 P.ccresrcute-sc-mais 60:00011 p•raaoolll'
trucçí'io de nm p.barol "113 barra do norte, na pro-tinem 
de Sauta-C:.tharina.-Lom•!T• c.>sta.-A. Ptreira Pinto.> 

• Ao § 21.- Material -em. •u de 2,299:08~S'i00 
diga-se- t,7~9:089f600. _ . · . 

c Ao §22.-0lmla-em.ve~dc 686;~G4f.l0<1cllgs-
se- 486+704S900· - Samp4ío Vianna. ~ : . 

c Ao§ 22 • ...:.5endo o go•-erno a11torisado.a ~~r 
com a dosobstrtw;;;o d~s .b=• do$ rios Cearó.-Mirim 
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e Cunlwll., no. piXT<incia .d~ .Bin-Gnmde do Norte, . a 
~tia.d&90:<JOOS. ·- ,Bc...,.., .Co~. ~ 

· ··• Ao .l'22..--~se· ~:·"Verb&" eom ll"qUJillth 
de·~~o~·pc•:a"omitím:açüo ® . .-~ 
<loV~30:000S·paramol~d.ab&ru.do 

. rio~..da.l"'Wci.a· ~,.. ~,.- éloNartc. 
~ta despcza far-•o-ha desde ji. - .Dit>go ·VtlAG.
llm·ISD óc: • .II'Cl1R11(19U4~.- Toi e<1110 &.n-.10.-A. J.llcn· 
TÔ9"ft• > • 

< Ao~ :!12.--'- Acerescente-se- send<> 15:0001 desde 
já-nau de.o~ir-"" a bor="de S. !digttcl, ·Jllt provin · 
clS.das~gõas.- S. F. deMattjo Jorge.·• 

• Ao§3."-Aerr~~bacom :a:13ia50:!lOOS 
para GCOt'Ot<'S, cunsrras, boia.s, lanchiíe6 pa.nL a batt:. 
cla .A:tlarraçf.o, .P'rto da ci~.dc· P=hyba, pro
,vinci& do Pi.uby. - A. F. &llu. • 

< Ao§ 17. A.eeres<:ent&-se -ficando ·o governo :111· 
~o a I!lliDdar rol.IDeSr em .pbatol lUI. ··murgem 
oecideDtal d:t. ·.Lagõ~~o-1\íirim, no.lugnr q'!lé ju!gv·m.U~ 
con-.eniente ·i nAve::nr;üo da.~= Lagíla .. -llar~o de 
Porto-'Alrgn.- .llarao de Ataur.. • 

OS·~. Casillliro-'Uaclarelra:-N;~o perll :1 p:la
·,orn, Sr. presiden~e, para fw,r .algnmss obsc-rües ares
peito <3D o:r~o dll.. ltlarlnha senüo ·pelo dc•e:io de 
dG6per'".U no. nobre mini6trodesu reps:ctiçio os bons de
sejos que mostra no ~rela.tario de melhorar esttr~mo 
do serviço publico. . . · . 

· Fallo com lllgul"!l .acanh•rrnento l'Dl'<l."e niío entendo 
ae semelha!ltes m:~.tcri:!.S. Nilo sou oí!iciol d,_ ann:Wo.. 

· 'l'ruarcil"'TUII:lto dsquillo que nõo pe=ce-propri:t
. mente á to<ç=>. uavsl. 

·O objeote> a que primciramoute nttenderei é o -regu
lamcmto qUJO .t.taC» em parte ess3 seguran~ in:lhidual, 

. essa libmb.rie. qcc ·a ooutitllição yr=ette ao cida.iiio 
buzileiro • .Fallo. do regul.ameDto de 184.6 que esbbele
cBÍl as Cllpitani.a.&- dos· portos. 

.&:;e regllbmm~~>. cujo...idéa copi:.:U é ae iudisp<=a
;·el proveito, utabelece em seus doWhes l1!l1ll. per•c
gniçio á gentoo mlÜs pobre ~ precisadA de protocç;<o , 
qM siio 06 ma:ililieiNs dos barcM do coberta ds pequena 
cabotag=, =volvidos lWI obri~Ç'ijeS, condiçGe!l e re
~..s esta;belecidas paru " mlll"inhagetn doo :i.,üos de 
Iongo cul'SO. · 

O ::tobre ministro-q_ne fez em 1846 esse ~ento 
deixou-~e d.omil:ntr ·por esse defeito qne amch ho;c 
'rol 1860 :1etua, de uoiformisar-se. ·a. legisbcf.i.o pora 
!odos os casos; estsbeleceu 1?= as ~quenas e!llb&r
ea~ e suas tripol<tçües · misera1•eis • . que naveg:ío nos 
rios das fTOVic.cia.s, as mesma• regras, as mesmas pe1u .• 
applicave.is aos grandes na.vios de lo11go_ curs_o • .Niio 
ha embareaçi\o ill,<fUDl.a, por peqnene que seJ~ qlle 
Jliio se 3Che · eomnrehendida nessas regrns , e por tal 
llllllleira. '!u~· n · ru tripolação, sem oomlllettcr crime. 
póde, ·a · arbitrio não s6 do capitiio Jo ·p:nt.o, cor:; o 
até dos <'apatces, sa miiii.datl.a pam 1\ ·galé, prh:io em 
~o no tempo do gove"'!o absoluto erio encn.rcerados 
fodoo os marinheiro~, p<isüo pm:ém na qu~ depois d:l 
coo~tltuiç~o de-.·em entrar wmeute os cond=rulos 
a galés. 

Pois, E<mhorcs, em 1860, com uma eon~tituiçlío :UI op
tada em 1824, com utn corpo lcgislati.-o ÍIUlccionlll1ilO 
~ente, ronservnmos ~-al~.l_o· nem morr.:>a 
uw regnlamelto iF ao do coo.de de Lippe, "Um regu~ 
~en-:o .. u e Wltori.•a o capitão do·porto ·a ·impõr pcll!l 
ele= a oito dias de prisiio a qilalqt:er"lll3riobeiro c por 
qm1q;;.~ falta, e os C11j)atll.l:es a appüp:n-peqoenos ea.
tigos por P~'!ncnas :í:alw ! 

. Notll-se qlU onde h a rio on b:!hi" eltiste·uu. ~patu. 
Os :h.o.bitsntes pobres ilo cir.:tllo que m o UO'IIli!Oll de

putado sõo os qne .xnai:! so!fxem por-efmto de-;,e re·· 
· gulame11to, ~rque quasi todos se empreg;io na \;da 
=;c;ma. O~ sujeita-os ~ ·matricula, qne 
de oito an oi!o dias devem ~ ao capataz p:t."a 
pôr-lhe o ~•to, e que devlliD lót8Zer •. na:algil>elra; cons:a 
IlllJIC1Iõsiv~lde ~enl21'-!e, porqn~ ~ homens m~dão 
.iie ci31ça -e ellllilia ~ . lliio têm tiigl'beira,-e silo óbrip;a.dos 
a ~-h :m pe.=ço. (~-) Asmn·mesmo ei.õpt"c 
~ e:pagio ll!.lll!:l. • . a:deixio-1DÓÜQr·-sc e 3illiCI!rnr·se, 
m··-·~·'F -~perdem. . . . 

Aut.ori>ou-$<1 o go~:emo a ínzer esse r~amcnt.o c a 
p<r-lo et11 c:xecu~:io..N~o re tratou.lll::ls .de e:wninar se 
ei-a bom ou m:i.o, erhit~ario ou le.tr-11: entretanto . sof
fr-:io todO>< 0$ [.eUS pemlcio,.,s efieitos os homens pobres, 
... e~ ·m:üs n=sitadas da rocie.l.ade;-á.s qnw:9 de-
\'l!m.OS "~O.: . 

Fomos-m!Uid<ldcs J>Al$ Aqui .Wm ele ·velar · u ~:u-d:. 
: . .U. oosa!ituiçli., c :<lu .. leis,pcr,ne.r -pel05 dir<i;.oo ..o& ~i
~oe l=uilein>s0 ~ a..quel%l abosar·do- podet e 
{lxce.kr .ele= »tn"buições. Autori~o-se DUI!taa oem 
medidA, .scw à:o-~>e . g=mtía aos pobres marü>heiros. 

:Querem os ~obres .deputados S~>ber até que ponto 
cll.~c,~u mnlus~ · O· !'CC:ctarlo 'da: CllpitaniJ>.Ao. porto 
<1-" •• teve em ·1846 s. grati(ie:uf"' ·.de 4oos •. sencio :t.s 
multas destin:W.as. pan eri>olumentos deste- e tllais em-
pregados. . 

No fim do ·nnno tinl:..a re..-ebi.do 6:00011; for~ o aa~iJn 
· .t .cuata· .d.. polires ILII,.,"!llaltados o~ s.eus vencimentos ! 
Por· çansa disto ·roi o hO!IICm demittido, a~ de~ 
quarenta· e tantos :unlM de se-rviços -ptmt...dos mesmo 
em :epartiçües ds mtco.&ncia. Como os 6:000S estavüo 
g:..stos com a beilidadc eom que !orüo adquiri®s, neou 
cille . ~do e smol!ls r.or casnt pazti"U.l:ues. Saa. pobre 
\':iu~a pe.l.io. '!lgora a S. M. JICpcrial uma pensiio. 

A capitwún.do porLo da Bahia · ncde IDCÇ>&S '- alf8Il
·aer:a ti<;1o nu.m<:TO doo seus de.pnchãntes, zos <JU&CS se 
dirigem os ·morlnheiros -pnrn _f~zerem os reqçer1m~t~s 
,;m que ·pedem !IS" ~u!ls rostncul~, se~ :L8 quaes nu o 
~~ p~sar .de mn p:u-a outro barco. AléJU ~ onu.< 
tcr.1 e.~sa pobro ~ente de pagar r:1uitas outrns ~espezn.s 
sob diversos pretc:o~.tos, de sorte·· que a menulid:Yie de 
um muinhéiro. qn-. u;;o e.-.:..eile -de 1211, e " de 'llln . 
mestre aue nrto pa~fi1 de\ 20,~ . s~o .. npcr..u.& m"ffic:iente! 
psm ottorr<r 11 tud~ ·r;.uanro uclle' exige a capitania 
do· potto. 

O ~ento em alguos . .nrtigos é ~cito, = 
outros mnito confuso : no .lll't. 20 e!!tá. detenllinado-quc 
todos o• n:1vios dc" c::o ser visit:ldo~ llll ..-espera de sua 
partida, não podendo se~ir Yiagem depÓiA de. pos<:o o 
soL s-..., p<r '<'entura navíos·3ljuellas lanclllnlu<A, aqnel
le$barquirihos, só por ter= eoberta~ Nilo lhes uma ·~~
nppliclltla st!melb=tc -re~:l, · stó porq .. e !IS melhore• 
hOnlS de viagem para eues silo da 8 ntó.-8 da-.:noite, 
quando a vlrnçZo p~so. para nonl~ste no .porto da Ba
hia, e nes•as hor"s lhes é prohibido •a.hil:. 
· reata =nei-c:>., sendo esses ba-tquilihos eomprehen
<!idi!S em tal regra pel:l razão de •= eml>areaçõe<, 
niio tar<laTi que ta-.nbcm A;; c:môss dos pescadores venha 
" e.tende~·se n prob.ibiçií.o, porque são igualm~te em
barc:t.ç<ie:s. E" uma CDgcração que í uz a cap1tmia·do 
re~tnla.!ueuto na .litlll execuÇ,iio exijtir taes visitas e 
nrob.!bir a sahidll. de noite aos. barquinhos de coberta 
êmptegados n:1 condncç:io de lll!ldeít= e ccreaes.dentTo 
d3 provinci"• émbora s"ião pt!l:a lis.rn para a ·costn 
do sul. 

(O s,·. PruWtnte <fr:i.ca a n eâ .•ira. ao SI'. Vict·i'r~ú
denlo.) 

O rcgula.mcnto devia st!r m.'\i~ c:-:plicito c . circnm
st:ripto, dizendo clarn:mentc, embaWIQÕeS de longo cur
so, em mc:s;mo ll.S de ·eabot agrnn que nnvcgs.rem para 
;oor-.os de outt"M pro\-incias. Ir,~ e;a mcllior, ll"rq~e 
bem !<!. ~1\be que 111\ me.tna provmca os -po~ ·estiio 
nmi::<> ~s UIIS ·l~ QUtros, . c que eue mi!eravel 
·<:omme.t.:io q ue ahi tc :·llZ de fa.'Í.llhll, telha, piaasa:va, 
macW!ra e l~hs nio pôde estar sujeito & todQ est3., 
prescripçõe&, a .t:mta.• multas, a tantos em.hlltaços. 

O ~·etno é obril[&do " fa\-orecell" as indn..-trias, e nio 
~o rlireito de oppôr-lbcs diffic.nld&des CO!!> disposições 
de. ta. .>rdem, q ue ainda silo mais e»agel'lidas na cxe · 
<!llçilo. . . 

No regúlament~ !'.iiC> ha artigo algum em q_ne sé diga ' 
a"(IO.os bàrqllmhos sejiíc snjei<:o• s es;a visita ua ves
"Pera da sabida, c: tumbem que ruio possio ~á noite ' 
porgue ea::as-p=ipções asuo feitns.para 1)3 na:rlo•, 
eujo=me uiio ~;e pó:le dar ao!! barquinhos de I!Obl!rta; 
ent:etanto no."""""~- ao =~na B"hiA, isto !!C tem 

. _pratieoulo" Alli, nenhum.bsrr:O, por ~ ~·que 
~cjr., ·pMn»hlr ;i. noite tque é q1111nàD de .ordinaóo ha 
..-.::nto· ten:al ou ·m~rd6te, . favoru.~ pa~ el1e&·&ahiam a 
bana), fea1 qoo de vespers ~o t'Cediid-o a · -n.l.ta; 
~ t:lo ·obrigK:ioll a estas disposi\)(í~s do "tegll1dento 



comO' o Siio .os,'l)avio's a.'e lo11go curso, o qM ·cet't:amente'é 
urn.,grp,nd~il)hl pará tão .acanhai[a:e insigu1Iicaílte ;na:. 

vcga~iio• · · h. ·a· · 'b · · .. ·-· • 1 ··a· 1 Ett~s líatlpn;l os e. co erwJ a sao o mga os jJc \l 
alfai)éle"'a a dar. pai·te·de sua chegada, e a apresen
tar_ gui~ da, •carga •que .cond}1zem, para co:nhec'er-oe .se 
ha contrabando, de sorte que éhegando nos sábbados á 
tlVrde ou no domingo nlío podem :fundear na amarração, 
ficão. tl,e franquia, .corno wandes navios,. exposto~ por 
mais .de um ,dia e duas noites· a s.ossobrarem,· se .der~ se 
nesta occasião, a:lg:um. temporal d.e· vento sul, ,que· .é tão 
frequente .n•aquella bahi~-- . . . . _ 

Sobre este vexame soflrem outro pewr; sao ctmstran" 
gidos a ·fundear na barra· <lo G.ârcez por uma. bar<la alli 
estacionada como vi()'ia ele· contrabando. Esta. obrig!ição 
de dar fundo import~ a perda .de um dia deyiagem, por
que perdem a.maré de passarem. no estreito do canal 
chamado Funil e íi.cão em Caixapregos até o dia seguinte 
á espera da nova enchente e da viraçiio, que só reina ile
pois de .•meio-dia, Mandão os baTquinhos fundear por 
capric.ho, pois não se ineommoda pessoa alguma da tri
polhção da barca para ir examinar a carga, se h a con
trabando ;. antes de bordo da. barca. perguntrro em alta 
voz qual é a carga, de que porto dos da provincia vem. 
Semelhante fiscalisacão inutil não s.offrem os barcos do 
reconcavo, nem devi á soffrer nenhum dos que se empre .. 
gão · dentro da província. em commercio tão acanhado; 
seria mais gue sl1fficiente a que faz a alfandega no porto 
da capital. 

O regulamento tem outra disposição que estabelece 
mil conflie"os, e eontraria os principias da constit,üção, 
pelos .. qnaes. ficárão prohibidas as corporações de artes 
c officiós; . .f alio da que nos arts. 64 e 6\J declara que 
estrro sujeitos á matricula, á eapitania e aos capatazes, e 
ism1tos da guarda nacional, todos os homens emprega .. 
dos na vida do. mar. Semelhante disposição compre
hende.todos que morão junto das bahias, e e!nlugares 
banhados pelos rios. E' por isso que eu disse ha poucos 
dias. c que .não podia haver guarda nacional entre. nós, 
porque todos esses homens que morão, por exemplo, ao 
sul.da capital da minha'provinciasão empregados em 
barquinhos on na· pesca, .todos elles estão alistados guar
A;:ts nacioriaes, c matriculados nas capitmüas e capa
,t!}zias dos portos, e dahi resultiTo muitcs conflictos . 
Estes homens preferem antes estar rmjeitos aos com
·mandantes da guarda nacional do que a um capataz, 
que é sempre um marinheiro tão bom como.elles, e ne
llhum quer o seu igual com direito de superior absoluto, 
que pela menor falta, por qualquer· intriga; pela .perda 
da matricula, o 11óde prender, mandar para a galé da 

,intendencia, como se-fosse condemnado á pena de ga-
lés, etc. . . 

Tal regulamento deve ser revisto, e eu espero que . o 
sej,apelo nobre ministro da marinha, .em quem reconhe
ço as melhores disposições para extirpar abusos. 

Ha uma outra disposiçã') que diz: « Qualquer parti
cular que m"ndar conotruir embarcação de coberta apre
sentara o plano ao inspector do arsenal de marinha ou 
ao capitão do·porto, o qual por si ou por uma commissão 
a~ hoc exami{laráse elle sathfaz HS condições de capa
ndade para a carga, estabilidade, bom andamento, etc.> 

Pois os carpinteiros desses pequenos portos ao sul da 
província da Bahia, que construem os barqnií1hos de c.o
berta para condncção de madeira e farinha, sabem fazer 
descripção de bareos, e apresentar planos e desenhos 
como o~ constrnetoreo habilitados? Não é obvio que tal 
ex1genma só se deve fazer·para. a c.onstrucção .de. navios 
de }<J,ngo cmso ou de grande (i~~Q,t!>gem? . . 
· I' os v.emos, por exemplo, que,.,;o arsenal de .marinha 

da Bah1a, que tem a categoria de intehdencia, e .onde 
'e paga a muitos empregados, ha dq~1s Bnnos ou .mais 
que se estão coustruindo dons pequenos hiates, .e.,uão se 
tem .pod1do concluir essa construcç,ão. 

Unix Voz : -L Oh! tem-se construido alli embarca
Ções grandes; por exemplo, a corveta D. Jánuada. 

.. o ~R._ CAsnvno l'ili.nur.EJRA : -A quantos. m:ínos 
[oi alh constrr<ida essa corveta? , 

o, S'R. P.An.;~uos:- Ainda ha bem pouco tempo veio 
de la falmcada a corveta Uníi>o ·pata ser armada. em 
guerra. 

• 
0'SR'."Ii5i\ii'lllliWlNf~Íilj.llfJII\-&i+"J.>e:t.dôe·'rne;-'ha·.I!J.~i$9S 

'ann!)s 'li~ e: l'ião:<s.e ,;tem :!llsseJ:ttad,eim'ÍJ.' esta~H:ot Jilaquclle 
'~ii(lilàl.q'fu1)l3.'hlgJín11J:''d~ emooroa~õ•i:mpa®ll'te<;~"ão 
dous··;·hii1>t<Ízinh6's<'C!Ue'~e·. estão>\ ·consm·uirtdO,\•:.E'<ver~ 
dade que· antes. ter, e.sses n1esmos hiau)s ·. d01 •que . os 
taes 'batquinhos que ·vierãO' ,"da<IDuropaNlãf.l ,ham:q.riito 
ternpo,. que.·custárã·e tinl:itoi dinhehm,' ~·•que eum.i'íor>sei 
qtte préstimo "mais pos$ãcr'ter. 

Ha tambemum artigo compre'hertdido no'orçamentó 
domini:sterio,:da· mar!riha; sobre o ·qual nue•posso'Íal" 
lar.comd~sembill'!tço porque~ou suspeito; mas,s.endoo 
trafico de quasi'todos· os"habitantes do ,meu ·dist:i:icto 
córte de madeiras e planta~ão· de cereaes, sou ·.obri'
gado a fal1ar a'bem delles-e dos· meus .. parentes: erefiro
me á prohibição do córt0 de madeiras para construcções 
particulare$ e)paua eilificaÇ.ão. -

·O mal .vem· de ·não. <'termos, :nem . nas.intendencias, 
nem· nos• arsenaes, .nem, mesmo, • penso eu,; no colilse]hJJ 
naval, ·muitas ,,pessoas: profis&ionaes que entendã.o. de 
construcção. . ( Não• apoiados.) Um otliciat da al.'mada., é. 
nomeado intendente ·ou ·inspector .de ·um·. arsen"L.dil 
.constrncção,, de que elle pouco , entende, . p.orq\le.os 
nossos ofliciaes· de· •marinha. niio .têm. as .necessarias.)}a, 
billtações parli' entenderem de comtrucçlío. 

O SR. PARA.N'HoS': - Não apoiado. 

O SR.·CasJnnRO' MmuREIRA :·-Não .têm nenhuma 
pratica de constrncção. 

'o sn:. PARA!'lHOS : -Não apoiado. 

O SR. ,FRAl'ICO DE .AL•IEU!A : -No conselho naval ·ha 
um membro, distincto official de marinha,.,que entende 
muito dessa materia. · 

O SR. CAsi·Mmo ·ManuREIRA : - E' o unico .taLvez. 
Os ·inspectcres·dos arsenaes. de marinha, em•regra, 

não · devião ·~er ofliciaesoda armada, e sim•bons \cons
truotores. E' verdade que temos falta •de pessoal ha,· 

, b;litado, sei disto ; mas estou lembrando que:oseriw n~
ces.sario darmos alguns passos para conseguirmos isto, 
e para que.ninguem entenda .que é de lei ou de •neces
sidade que os inspectores dos arsenaes de marinha sejão 
ofiiciaes da armada. 

O Sn. MJNIS1'RO DA MARINHA :-Cada arsenal tem um 
const):netor. 

O SR. CAsmmo MADUREJRA :-Então são construe
torcs regidos por pessoas que entendem d!lqllillo .. que 
elles fazem, menos do que:elles, .que regem um estabe· 
'locimento ·de. construcção sem serem constructores. 

O SR. i\IrNISTRO DA MARINEA: -Não apoiado. 

O Sn. CAslmRo J\'IAnuREIRA. : - Os inspectores dos 
arsenaes devião ser bons constructqres, com as precisa:> 
habilitações praticas e outras condições necessarias para 
exercerem esse cargo. 

Reconheço, já o disse, que não temos actualmerite 
pessoal habilitado; mas devemos dar alguns passos para 
obter isto, e não entender-se que só os · ofliciaes da 
armada @ que estão no caso de ser inspectores dos ar-
senaes. • 

O cedro é madeira de edificação, não de construcção; 
as outras .madeiras reservadas,. como o potumnj'ú ·ou 
araribá, a peroba, são optimas para a construcção·naval. 
Tendo eu feito observar .a alguns empregados de. arsenáes 
que o cedro não. é deconstrucção naval, réspondêrão-nie 
que se reservár!l; o cedro ,para forrar ·esealeres. 

Ora, o cedro é indispensavel para, todas as obras .de 
edificação, pari\ por.tas, janellas, soalho, forro; para se 
concertar ou construir escakres ha a peroba e outras 

. madeiras que resistem .ao guzano .e acção do s0l e das 
agnas, o que não é propriedade do cedro. 
· Nós carecemos de edificar, e a melhor:madeira·para 

. edificação está prohibida, porque o governo a reservou 
para construcção ,naval, quando ellaapplica-se unica
mente aos escaleres das embareações de guerra, qu.ando, 
como já disse, ,a peroba_e o araribá s.ão madeiras muito 
superiores ao cedro para.construcção dos. navios e· parB. 
o fundo· dos escalares. 

E note-se que por uma lei ficou livre o páo-brazil de 
embaraços por parte do Estado, mas ficoa.o cedro su
jeito, quando o páo-brazil é superior para to~a e qual
quer applicação que se lhe queira dar. Nés Ignoramos 
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~. porque. o eór~ do pio -brullere. prohibido; poté:n 
nas matas onde a e:ucu~iio da lei uiio podia chegar niío 
se. etn~va-outnm&okiu seuiio o pio-brazilpara os 
esteio!!·w-easas, -porque <Un;;.o tanto como wn pilar de 
~,·envia. _ 

Lembro portanto ao nob-re ~tro a~ wllrinha que, 
m&:làaudo-ezaminar este ponto, resoh·a se n~o P6de 
ser pennittido nos putieulnre• corta: o cedro pa:a edi
Jieaçio, como lheo ioi permitido cortar o vinhatico. 
Niio complthendo como r e esteja reservanc1o toda ~ma
deira p::..'"!l construeçiio, princi.J?allnell.lie em um paiz que 
nio tem coostrucção na...-al, po~• quando prcoi.•u. dG em
barcações de guerra m!ID.d:.-se constnu-hs ou com
pra-In' no esuunge.iro, Í.!..!~ndo~~ com . tsto grandes 
desp.e:~:.s. 

A prohibiç~o feita. a.o ~rte de madeir~ n~ é tEo 
nece .. ~rl:> ao Enado eomo a prohibjç.t1n ck derrubo:
das, ch queima das m:~deiras. E' ,·erd:.da que o governo 
oe em~e nesta prohii>iç::i o, mas infcliz,l<lnte niio n 
pôde ]e.-aT n execaç:io por cau>a da p]antaç~~ dos gene
ros alimentícios 110 interior, onde não ehegs "- 5cç.iio do 
go,·en;o, porque ss pes51lo; encarregau:>.a d~ velar sobre 
i sto .niio podem r~Rlme!!te obter que os la •r:>.dores de 
mandioca dei."em n rotina, deixem d.a Í•z.cr como sel
'\'3t;ens cb Lithuac.in, c1e d'!I'rub~t :l. rn:?..deira e queün~·· 
la ps.r:t tirar o f rue to d~ terr:a E ' o que fn~mos ; der
~ubamos m!l.deinl!,preciosas, qucimamo-w, p>\m t irar 
qu:Ltru rai~es de m an,·iou. ou qu:Uquer outro legume. 

Parece-me conveniente levan~-se o. ptohibiyão tio 
côrte do cedro, facillto.r-~e o s•u commercio a.· bem da 
edincayiio e d.a coJJ.Strncç;:o p:uticolar; deve- se o.tlk,de-r 
que ·nito exportamos m~uleirasl a.o eontr:!rio impor~oo&-
mos algumas, como o :>hilio, ct4:. . · 
_ Tmha. algum direito de du.r breve resposts. ao Sr. mi

nistro d:t jus~iça. Não-pe<ii " polom:a ?a=a respouder 
porque clleg:tvtt A c!l.mar:> quando S . Ex. concluia o 
seu dl,cuT•o; niio , ei '<1 -terei a palavra quando vier :í 
terccirs. diseussao o or~arnento-

0 !::a. VJc:·PnESIDI:~T~: -Mns eu hei de 1cmbr::r 
~o n obre deput:ldo que esso. n::<l.teria niio esti em dis -
cu.ss;io.. ~ 

O Sa. C!snuno !lhDt:!IEIJU • - Conhc~ isto, = 
eu decl:Lrci <J:ue t inhs o direito de pedir a r_:~la\-rn para 
r~spond~r. · 

O Sn- Y•c~: ·!>a'&SIPE~TE' -lllas trat ll.\'ll.· se <!lltiio de 
m:itcria ê ivers.a... J::.u cn:e,clo que o nobre <:lepnt~do de,·e 
Ttsero,;ar n. sua 'te:!-!JOSt a paT:L qu:::J.:ililo [e tl':lt:rr da ter
ceira iliscu~~ão do or~Amf,::tto. 

o Sn- c.si>nao )IA'DOl\Et;l.-: - n epllrO <!."" o nobr e 
mini~tro nüo csG pre!C:l:e nc:n. dc\'U i~ha.r, contra a 
advertcncia clu Y. E"·• que tc~·:i. ~ bond.nde <!e :nnn<lnr-· 
me ~ cmcntl::.; que se ~;.rescntáriio ~ o~,ame:~to do 
ministerio da m:>.rillh~. (E' •ctir{oilo.) 

Nüo p011o prcst:u· mi::ll:>. aàhesr.o Ú! cmen<lns que 
erciio J~pe%rt!!l, <{tlC de .. ~i;:nrí o o C!!rprego J':"~!"t i ~ul!lt f.!Ue 
o gow:n~u (le\·c! ili!r á.s <~ tÍ:~l·<!..l::~.~ '\\!rb:a dú cr.;on.ruon~o • 
meu p~oce<Umento <i >C:npre coberl!lltc c ~O!l't:>n~c em 
dei:..::u-~ ~~·ema n li<rc di>tribui~o .lo c:Tcdito com 
:&5 prOÇID<JilS. 

t:onfic tanto n o n~btc tninistro cl."\ m::-:ri±:t c:o:llo r.os 
~eus iligcos collcg:u, cou n.eu vo:o no orçsmento pura 
e •implc,meutc, n:io quero pôr o mulisttti~ em cmbr..
r~ço na distribuiçilo do crecli:O plll':l o.s de;pezns con. 
!ÍI:lll!.das no orÇ3me:Jto. E •tn ~ o. obri~lÇilo àc u::n 
àe:mtndo con~~vador. 

~iio é Ulll:l cc11sura 9ue f~o 110 nobre minis~ro, é 
umll. supp1icn q-o.e f<~re1 semp-r<l oos n obres o iui>tros' 
w ->tl-t.Tas npartiçües o. respeito do orç:m:cnto, o .; 
que, ~t:.:Jrlo o dinheiro nas tbe&aurarias d a.s pro\'in
das, SS. EE><. r:a. distrib::.;~o do credito marquem o 
Ile:essario para. o anno inteiro. 

!~o arsenal de tnat'Íllha o pesso:U é mise:a-ve1, "onst::1 
de h01llen5 que vlve~n de. seu :;alaria. N::o ha anno c:n 
que no m<l: de Abril, e ts ..-e~es em Fe-rerl!iro ou ~r:u;:o, 
não e;;tejn. clausto o er?-i!ito, e não fiq11em pori!\Dto 
es...s operst.os J>Or ~paço de muitos ~' se:n rece
ber os seus ,·encimento., •::aq-annto a int.c.ndencla pe::lc 
autod~o á. pr~iden6a e o ~do p3s>~ pelos tr~
:mites 'a~ua~ .. A ·s '-ezeE ~uc~tle ef.tar na ::d:r..!nis~r:u;ão 
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um vice.presidente mais ac:w!l~o, que EC absten: de 
tanm- a defpcz& *Ob !l. :roa respoasabilicl.acie. . 
· Nr10 é ~ o ~al qne soffte J>O~ i sso, sotfrem tam
bem as obrll$; porq~ pelo mlo •ystema que se te%11 oc
Jtuido eonot:uem-se esnh&rca\'Õ$s descobcr'\as, e a.s mn.
Clciras deterioráo·seeom ~~emottquani!o~iio as obras 
por ter-•~ esgotado o cre<uto r.ecc>SI<no para u mate-
rW -

· Úto que noto a respeito do ministcr!o ds mnrlnbn 
applica-sc :ws outros minhterios. E~te factO é tAnto 
mais dig]lo de attenç.iio. qu~nto n i\o é preeioo f3zer mo
vimento d e fnndos: o dinhei~o ~cha-!e n~s provinci:~S, e 
nada mais f:lcil oeria do qne ma.rcn.r- •c desde logo o 
credito propordou ndo :i.s n~rldade& do anno jntciro. 

E u tambCDl de..ojáro. Sâl>er por que rouiio ocnitt.em- 5c 
verbas iPteira• neos& distribuiçi:o do credito. 

Sempre hei de iullar da verba do c~tra.d3s, ponte!' e 
cannes. Peço ao nobrQ minhtro do imperio que não· 
m:mdc mai• a .distri\lnição ~~m c~ta verba em cifrijo, 
c_omo sempre o têm feito ~cus :mtece~!ores. .. 

Aind:J. neste ~nno o nobre ministro ·ao impecio Ill:ln
clou a distribuiçllo p!lr.l a Ba.'li:t sc.-u nttender a es•a 
'.'erba. Quando vier o Jl!!dido hn. de~ pnrn. a monto.nba, 
para usnrpar-se o dinh<:iro pela lci Jo nrçameow dc~
t!nado plll'n.cstra.U., pontes c ean!l.~:-•. ·Guarda-•c a con
s:gnaçiio de 600:000/1, rem se saber o qt~e se faça dellu, 
i eopera. de rccbms~'iíes dos pn,.,de>ltes d:>S provi:>cla.. 

O qt~e :l.CQU!Cce ,; qtio, depois doBSlS reclamsyões e 
depois de ir a ordem precisa, ns obr:ts apenP.s tem tempo 
de comcy:~r no tim do nnno financeiro, eo1 Abril, e logo 
em Junho liciio p:tmd!I.S. E' por i.$~o que oe dix q n c ns 
pro,'inci:IS n::o pr~sõio de tAnto dinheiro p:tl'â <>str,dos ; 
e é cst.~_,. verba q_ue se corta, q-o.~ n n !.oi do ~ento j:í. 
pass:1 ngorentad.a.. Os min istros >empre se •"'luocern de$t3 
verba quo nüo ó relativa a pessoal, n <:> que est.l. o cancro 
do thcsonro do Bruil. 

O Br:tzil ~reci>a de cst.ru.d.as, e>te é o J,:>rir!leiro bene . 
ficio que o govcnié lho póde f~zer, prmcipnlmcnte ,;. 
)>N\inci" da liohin.. Perna-mbuco nos dl. eJ>emplo. De 
1835 a 1837 e deste nnno <~ 1845 t~,·e dnus presidentes 
que traúriio p rineip3lmomt&de c•tradn~, o PC"ÇDambuco 
:tdiantou-•c log<', e !irou superior c:n co:n:nereio e 'l'en
d~s :ls outras pro•inci:u,c wcsmo i SnhiA, qae por fol
t.~ de trrulsporteP, principalmente d e estraclr.!', !icou :ttra~ 
zacl• p~ra scmp.-.:, .c vê Pcrnnmbnco pro•per:.r. _ 

(Trora:o-st a'aum~ palatra~ C'nlrt c S r. s~mpa;., Yi~u .. 
"" • o orador.) 

Os Sn!. vi•condes do Sn:t3•uun c cln Don-Yist.~ dotá
r Uo SU!i prB~iüci~ dt! b\Ja.s ~radns :·~ t.:'tt!tn !.ómentc dos 
cof~ pro•inc\all$ c do y.1trio~smo do~ Pc•n:unbucn
nos, que cmprcituvao estas obras o. prn:r.os in<letermi
nl!.d05. E >to impulso deu.Jho mo~imcn:o qne ainda 
durn. 

E' i'Or io~o que. •cnuo Pcmnmbuon me:~or em territo. 
rio e popllloçr.o do que a Bnhi o. c e>tnncio na <!pocn cl11 
iudependeucia muito mc110~ ~~iun~e.ào, porque tinha 
sotfriJo rc •·~: .. cs de 1817, os quacs nir.en mnls se nggr~.
vãrioo em 1!!:!-l, •o :lcl>:J. hoje em mcl~orcs circum~tllll· 
ciaa. Sou Npra•en:<l.l1te <la Babin. mas cumpre-me 
dizer e>ta verdudc, que dá; me todnda li'Uitn •nti•!nçüo. 
que me nito de•pcrtu ciume•, porqu& Pe:nambucn ó 
uma pro,·in~ia. que amo de eornçü() ~h. eJtim:t quo Utc 
devo, c par ser n pntria de meu> Hlhc>. {lf ui to IJem, 
muiro btm.) . 

O s.,;.l'c .. elr:. Plntn (1' ucrctr.rio. )- (Jio :imenro 
de cuençllo) : - R"r:Ls '.'c:cs, :ir. pr csi:lent e, eu me ani

·mo a occupar a tribuna de.ta camo.r:~., procedendo <~>.oim 
pQ'rquc tcuho plena co~ciencia de que o conting1llltc de 
minha debil nrgu.rnentaçHo n iio pôde c•d~rece-r os de
bates { nllo apoi<Jdo• ), e p~n;_ne nutrJ L in:ima con~icçi!o 
de qna uiío J>OsSuo o mais ic,.;gnifie:mtc CQS dote>~ oru
t~rio•, c,pnT.cs de pre!'lder a atte11çl1o dos meus honrados 
ccllego.s. (Nilo opo•ado•.) C<!:no por~:n, por outro lado, 
s"Dbores, cu pcn.o que a e5t~ tribUI>~ n~o d~vern w
mentc> •ubir aqualles qua di ,-poem de nn m clocnçiío 
fluente c han~~onio>A, de um 'a lingun~m correcta e cas
t ip.da, 1:1o.s que o meoJDo de<er in<:11mbe aos que, rece
bendo o mucdato ue Feus eonstituintel', •e ecnnptQmet
t~rúo :1 P'U.cVJ:al: n~te recinto por f~at. ~gativu e 
<lirei!Jls, ~mpre que :usim,fcs>e reclaca<io pela deíe'Soa 
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à~ s""s in~sses, é o mOti'IM por que em poue811 occa
S!oes otaO fll1igar a attenç&> <h cas~~.o (N~· apaüuloo. J 
~CD;do-me _pan f~ a fa•or no orçam<lll.to que 

se .di!cute, exln"bi =~este facto uma demo,strnção 
=<U:nte, como jã o te"ho dado eom outros 1:>ais •iRUi· 
fi!:'atiYO!', ·que J.ll''"tn men ftoaoo_concnrso á !ldministra-
çao actuaL.. , 

o s •. Raio llE rouO-Al.i!Gli.E: - Concu.-so muito 
valioso. · 

·O Sa. Pli',.Eia.l PlsTo :- •••• e por c<:noequencia 
uo hourad~ IDinbtro 'llle tl!.o dignamente diri~e " re-
part.içüo da marinha~ ~ 

Assim rratieando, ~1. presirumte, julgo quem~ liChO 
em pel'fe1ta. collerencin com todo o proeedín:!ento p~r
lamenta~ que hei ~eguido d-..rante a pre>et~te leghh•tu-
ra. (Apoiado>.] · 

Enthu!iasta da politica d.i!. concilio.ç;;o, !;enhores, 
deSAa 1JQUtica ge:>erom que extinguia os odios do~ o.n
till"s yartidoa, qne •pagou os ves<igios d.o.s nosoas , .• _ 
lhaa den=ina~, e que no meio dn quietoçio d0s ani
mas :Ugnma CO'I1S& de util fe~ em prol do poir., podendo 
legar-lha maiore• bmctieios oe n.iío honvesoe siJo ab:>s
tarda.da (apoiad0-1j, uromp.,bei çc.m :franco apoio ao mi
nisterio de 4 de Jlta.io em 1857, porque esse ministerio se 
dizis o continuador da p<>litica do )!:abinete do illustre 
marqu~dc Parou,!., gnbmete ~o q_u 3l. cabe i:ncontcsta.vel
mente s gloria. de haver creado essa transiç~o pucific<1, 
es""' •itu.açii.o calma. dos espit"itos que, nuo levando em 
fito suffocnr as opi:niõeo,. te:ndiA a.ntes a cultiva·-las, e 
mclborregn1Bri•a-~ (Apoiado<.) 

Com effi:ito, até ao fim da sess~o de !857,o ministerio 
de 4 de Mi\io niio .e arredou da vereds que •e havia 
traçado; e niio tendo per ou tio lado praticado "w:tos im· 
:portanres de ad.ministraçi'i.o, niio encontrou gra-:es re- · 
pu~mar..Ma~ d.n p:u-te do pmo1amento. 

.Ao abrir-se, porém, a se~süo em· 1858, esFe gabinete 
melhor se desenhára., muitas :nedidns, e medidas oalien
te~, já erüo do dominio publico, c "io-•e que a poli~rn 
de eonciliAÇii'> ,;;o· fôro. por eUe fililinente. eo:.eentada. 
(Ap<>ia<i<>.t;) · . , 

. Entiio, !;o.nbores, umu. grnr;dc frne~.üo desta. cn.mnrn, 
1tl.Z)da pelo numero e illnst:re.ç:iio de seus membros, sem 

. contar o obscuro orndo::- que :neste momento ll::e falln, 
segregon-•e do ministcrio, o pronnndoc-se em opposi
ç<io, opposiçiio embora ccergica, mas assaz commedido. 

Tive a honra, Sr. presiâ.ente, de pertencer a e~~e 
.. ;;tmpo; e se com ra:.ão niio podia ser considendo en· 
tro o>i mais emi:nente& de}jg r~~o ~~n~o.tl,_ todavis niio 
ern dos ultirnos a acha!· roe nn bl';êFr.t. H~!ll!Jte que sonva 
a hora dO'alarma. (Apoiados.) , 

O Sa. s.,.,. ... !O Vr.co!'l.\: -Multo prestimoso com-
panheiro. . 

o Sll. P&REill.\ Pl~TO: -:... o·~ \'i~ro~os ntsqu~~. 
Sr. PTesidente, da opposiçUo em lB~~ determin!.riio 
inquestionavelmente n. crise que occoiTeu a 1:2 de De· 
211ml>ro d.,.oe mesmo anno; a L-npre•si<o lli.nd~ dnta
do!lm desses ataqneo. sem dn,•idi nlgumn, dcn lu~~:a, 
a e••a criae, resoh·idiL peta chamada de illuotrcs en\'a
lheiro• da mesm~ oppo&iç:io ao l'Od.er· (Apoiado•.) 

O Sa. F_. Ocnn.u<o ·<ll um llparte. 

O Sa. Pn~nru. PIJCTO :-Em respoõ~ ao aprne com 
que .ue honra o nobre deputadq_ direi que o mi:nisterio 
de 4 de )[aio e't!C"uriibirifl nn abertu~a do pnrlamento 

• alll 1858 se nH<> fôm a. oppo5içiio que eontm elle ee lc
•·antou; eo•" oppo•içiío p;ai'l'8lli!IOU-o, acendeu a energia 
de alguns de 111!11& memb~s, a den~lhe eosa existfll!da 
tOda f:acticia, essa e:dstencia que se as:!emelba :i. vid:, 
daqulllle9 . que soffrem do mal de 0011smnpçiio ; JlOr isso 
nós o viramos algum.as·w:ze:. n~te recinto com asfs.oos 
rooadas, tendo e:ntretanto a morte no coração. (Apoia.
*'•; ...... .,.) 

Ao· gabillete d.e 12 de Dezembro prestei minha fraea 
aihM<io:· ora oompo<to daqnelles em euj:>.s fileirz mili
tlira ; conllava que ,proeunuia :realizaz no pod~r llS 
mesmll& i.déas que oustentár~mo~, e pois :não lhe !'Odia 
recn.at essa !ldhesão. (Apoiado.!.) · 

Ainda r.•o surgic, senhoreo, po.ra esse minirterio " 
poBOOri~' entn!tanto eu I!Eo errarei Jlrognostic:mdo 
q\\e o futuro ba de faz'lr plena justiÇa b !U&S boa!! in-

TOY:O U 

tenç15es, ha de ~ homenag= aos I"'JavantA<I . .ani-
ços_por elle feitos M pa.iz. · (ApoiddN.). . ; . 

Esse ministet'io. Sr. pl'e&idente, uw.. a. eoragem de 
npontar l'8l'a a chaga ~ nooaaa ~. e Bio tmpÍ·· 
dõn, embora em frente de =• oppooi';io. illUMrlldar 
mas im~oFm, de indico.r-lhe com franqueza oareme
dlos. (A.poiadO...) HAvia-se, porem, s@tado o eopirit<> 
publir.o por uma quost~o tner&mente .. a.minist.rativa 
e eR~ gab~e'"...e contando, é verd.a.de, com nm-a maloti~ 
dedicad", rnas p<JUCO nnmero.a, teve de ceder ante ab 
diffienld:tdes da situaç3;) retirand.o -ee do ?oder •• 

Ainds, porem, nes.a emergencia, o minaterio de 12 
de Dez<:l;llhro procedeu eegundo as formula• do syl!tema 
r epresent:ltivo, e!'(>:Ot:lndo tod~ os reoursoa que lhe 
cnbiito pa:r:>. reallza:r su2s idéao. (Ápoiadoa.J 

O SB. F~co J>E .A~!IEJJ>.l : - 1st~ é =s ... erdade 
inooli.testavel. 

O Sa. P&l\EJ!l.A Pr~'1'Q :-E ent;io dclle 'pôcle dizer-se, 
=o ·já' •o tom dito nesta mesma sesoão, que vh'eue, 
morren muito constitucionalmente. (.Apoi<Ul<>>.) 

O Sa. Fn.A~co DE A~ll~ID.I. :.,-E' exactissimo; eu ji 
o tinha :reconhecido. 
, O Sa. Toou.s LDTE :- Retirou-se do poder coberto 

de gloria. · 

O Sa. PEIIEmA. PrNTo:-Tomnndooleme d.o go•ern<> 
do Est<t<lo o ·g~bi~>ete ~e 1 O de AgOlito, ""vejo, .. nho
res; que os mesmos. principio~ quo "bavinmos sustentado 
em 1858 na opposi~io, e hayjamos procur:..do reali~r 
em 1859 no poder, ~;;, aqrrelles qne ainda actnalmente 
P"'domiuüo, 'Ou se retirll.o ás medidas econ0micas, cu. 
ás eleitcm<es e adminietrati V:J&.... · 

O Sn. Fa.ucco :DI< AL>IEitiA :- Apciad.o 1 tambem 
isso é verd.ade. . 

o Se.. P:<:a&IR.I. Pll'ITO : - E pois, senhores, acho-me 
no meio dos mesmos lidadores com quem me e:nconb:ci. 
na opposiÇiio em 1858, e a quem apoiei no go..,erno em 
1859 ; e o..ssim nind!l 011u colierente nüo negando o meu 
au::<ilio Á pre>ente ruiministraçiin. (.Apoiados.) 

Querem, porem, algnns en"ergnr , Sr. presidente, 
q_ne o apoio quo nó• que portcnc~moo4 opposiçi'o etn l8S8• 
c 5\Uitentamos o governo em 1859, du.mo3 hoje ao minis
teria actusl, (><Sde collocar a alguns de! ho:nrndo• minis
tros quo ae oppnzeriio li.s idéae economicas chllllutra
<lo Sr. Torres-Homem em nmn poaiçiio esqnenm 
e cmbariiÇOS:l; mns e~aa nprecinçii:o é nim.ta.mente =o
nea e sem fnndamento, porque, senhot1l&, e~ dignas 
membro• do gnbi:1etc nlío comb11~iio n. re-forllla fillan· 
ccirn da 11dmiDiA~n.çiio pns.ada. pela aaa b-; onwndliia, 
ao <'Ontrario, e o di•aertio tnnitaa v~%08 que na verdade 
algumll. co\ua. ol'tl urjlt!nte fazet para pôr UJD. c:ru.-vo na 
rodado nl>nao do ereditll; fucrapavno, porem. ca. oppor
tunidndc dn occaoiç•io, tinhiin oppl'\lbcn~õca do quo e&e~r 
projecto. como c:.tav11 concebido, pnd91N: offendcr di· 
reitoo adquirido ••...• 

0 ::.a • .F'i<A..'<CO De AL:IIE!J>A :-Apoiado. 
O Sa.. P~ntu Purro :-.... c por ultimo ~aviio 

que era. mi•~r ~Cl' a mai• amplos inqnent:le pll!'3 
melhor esc!areoi:nento do p:U% em m~terla do tnnto 
momento. 

O Sn. FJu.~co nE Al.•~J:D.l : - E maia ~gomas 
COU~BS. 

O SJt. Pnmll.l PL..-ro:- M,.s, senhores, o que pre
senciamos a.etualmentc! O eli'clto moral prodnzido pelO: 
projec~o do honrado c:sc-ministro da fazenda tem t=idD 
11 êonvlcção de qUil ;:s$8.11 providencias erii.o vnntnj~ 
ao EstaJo (opotado.!J ; o proprio eGmmercio, um& parte 
do qnal se l.M-ia pronnúisdo mntm t.aes mediJas, é ,. 
ptimeiro qne hoje in•ta. ps= que ellll!! se 1-eali=. 

O SJt. FAA.,co nt: ALillETD,. :•- Onde ·.,.tá s prorn 
disso! 

O Sn. PEaEniA P,~: -Nas conwrsações parti~ 
cnlsres dé rnuit<>O n~e;ociantes, :na a.pathia e ms:rasmo 
do nossB praçn, na lhmtaç:;o d&s -.endas pua o interior, 
e·= diYel"S:IS ou!=> causa. por todos ubs conheciclD.s. 
(Apoiad?S.) · 

Como ia dizewio, o co=ercio é o primeho a in,
si;tir para que se 11dopte =a solnÇ'io j>mdente, qtm 

~ 
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-ponha nm i incerte%~ ~ que Óe achio todas as trans
~ões, e , n! termine o estado de :uu:ledade áoerc~ de 
So>melh~tô ~=pto. (.Ap9ôaào<.) . 

Quanto ao• :nque:rito•, Sr. presidente, elles se pro
~êrio·em la:0-:. eocala; linalincnta o ministe.'io :ipre
~tou =endas so projecto do honrado e:r;-mini.stro d:>. 
:!'a:unda, ·1!lter:mdo-o = rugum!l$ p~; .e em face de 
~modUi~, aqutllcs quedhergiõo w icU-<~Seco
DODtieas do tllt!3trado Sr. Toms·HoJnet:t e!)l- alguns 
pontos, podem hoje -.otar po:r ell:i.s sem o m;.,imo CODS• 
tll!Jlgimento. Onde esbi, pois, a CODtr3<Üc~>o no pro
<»ler dess.s ~'ores ministros! 

O Sr.. Fu."'co n& AI.xt:tll4: -Em p:uote ~lgnms.. 
O SK. Pna:nu. PIKorG: -Em breve, Sr. pre~iclentc, 

t C!rolnos a aiscuss~o dc•st. m:~teria, e entiio eu estou 
certo qnc ns c"pUeações que forem. da<3.115 hao de ser 
lllul ilOllJ"<)Sa5 :1 esses membrOS do n nbi.nete (aJ'Oiaaos), 
porque nem se púde pr••· uo::ir q.:e par"broen~res tftc dis
tinctos e tiio :tutori,.,, cio~ não temessem cabír em tia
gro.nte contradicçiio·, ~m t5o peq_ueuo in~allo, lc~ados 
wücamentc pela cubiç!l. do po4cr. (.Jpoiado .•• ) Repit o, 
Cllles e nós a:foptammos n<t cssenci'l. a !llesma Ciouttin:l., 
discords,·amo• ~penas nas detruheo. 

O Sa. FaA~co llY. lu .. nn>.~ : - V. E:t. cert!llllen~a 
n:lo estn e:n contn.dicçiio. 

O Sn. Pu.Etli.A PtlStO :-Supponho ter demonstrado, 
Sr. presidcnU:, corno a.caba de re<Ollhecer o nobre de
putado pelo Patll., a cob.erendo. de meu prcx:ed!mento 
,P:t.rlameut:u- na presente legislatnb. (.dpciadcs.) 

A.brindo pois miio ·de outrt.s con•idernções políticaS 
que uâo podiâo,r-or desloeo.das,ser a~~ecia.l~ no presente 
<>Ch:>te, entrnre1 na matcrla propriamente sujeit-'1. :i clis
~'U•siio. 

i'..e!eri:ldo-me espeeialmen!e no orrnn:ct~to d:l. l!l3riaht~, 
apraz-me decl= ·:i. ~mau cks Sn. d.cput:>Co• aue "' 
phys~nonãa d!l. :tcl.roinistrt~çro.o d<> honr:tdo minis= !c 
tem uescnhrulo pelo cuicla.d.o ince":m•e com ouc S. E:s:. 
bs cliro.do do> h lteresses I!l!lis ,·itn~ da nrm•Úa ( apoia
dos}, pela. fucaUsaç-;;o ds.s det"J?Czns a se11 cargo, e lin:U
meut<: pela elql(ldi~.iio dé muttos e i:nportontcs ~gula
)uent os ~:ende~tc:s ll. melbcrur :1 orgameação dll.s rel'ar
tiçtJCS :;nbordinâd:ls ao seu tnini:,;crio. (Apoi4dos.) 

Portanto, se:1hor~, n:td!t rne rest:tria :t ,dizera re~i:o 
deste orç:t:nento se " caso n~n ~i,..es.e dd~n,-h1T a S. E ,.. 
ruguns t:le!horamc::~ to• Nhti~os <I ptovincia " " Espirito
Santo, que tenho o. b.onrn de reproseo~~"~, c pru-a os quacs 
.chamo particul:><mente a atteu 'úo 'do nobre minjstro. 

Tr!l.~arci em primeiro 1ugnr das &u os harras e porto•· 
Porto d4 r.ib-ét dc.·l' i<loria :-Julgo m uito convc

llien:. a eolloc.,ção do 111n pharol "" bo.rr:> d a <idade da 
Victoria, n" fu.ld" m ais ~alicate ao sna~ da mont:\llh:l. 
<lenomionda o llloreno. 

Qs Sas.Ftu~co DL At.»J:JDA t: Ocr.na~o :-Apoinilo. 
O Sn. PEntiR~ Pt~ro ; -Co!t'ql;.l1nto css:~. barra •c:, a 

·1c f:>.eil :>ece>so, t~<i!l c!c\·a oh><:rv:.r-sc que desdo 
C:lb<>-Frio ntcl no morro de S. P aulo, un B!Uii:l, n® ltn 
Jaz nlguma <;ue guie O> :l:l\·~g:mta> ;· G ~lltrctlluw dcn~o 
•!e::..: e•pa<;o •e e~>contr:'•o os perigo -os p:u'eéi• do 
~. Thomé, as illllls Tr..zas de Gu!II'O.P"'J' o os Abrolho•. 

O SJ<. F~t.<:<co DE AL:u••o.1.: -Isso ú llln!l Ults ~ran
,; ,_. , ncceso~dadeo t:o ImpcriQ. 

O ~n. PEni:IU Pt~To :- Alêro <Üs~. a b~!'Ta da qn-. 
trat.i, C<lrnqu:::.nto ~zja irsnca a abrigada, todn.via ten: 
-nm bnixo !10 llluo do norte, e é outrP. ruão, e n.ziio 
ponderooo., que r~bora a ru:bmac;iio que faço ife assm
tar nelb nmJharol qa.e deovie '>5 naviO$ que a demu
diio de um t perigo. {Apoiadc1.) 

Ainda mal$ u"l;ente. Sr. presíden~, ceve repn"'r-so 
a wlloc:~çâo de uma luz no por'.o da capitAl do E spi
rito-S:>nto, quando se attende á seguinte consider<tçi'w : 

Como se sabe, eilitc na meSJlla provincia a il'duottia 
dll pesea éiil um:l. escala não pequena; as lsn~has ooou
p~ n esse trafeg~ vi!o pescar ao alto m.a.r ~ muitlls 
\'ezes demoriio-se por bastantes cii:ts nesse serviço; e 
pois. o pharol, = vez. estabcle<>ido, !el'-Theo-hio. igual
mente de _graJ>de """tat;em, 'lll.ando á noi:e quiõe~>em 
eS<Ias llm~bas procurar abrigo $CglltO no porto da 
Yict9rla. . . . 

X;:o ~tarei emenda a este zes~to; llinito-mc 

ape!UIS o apontar a necessidade de t3l mdhor:>.me:~to, 
. e3}*ando que S. Ex. tome em considernção eate pe• 
~~ . . . 

Fal!Mei agora da C<>pilalli<> ciD porto da proein""' 
<Ih Eopirõto-Santo. Como li no telatorio . do honrado 
Sr. ministro da marinha que S. Ex .. julga.,. n""tS
sarias e não dhpendiosas a. cresçüo de comp&Uhills de 
imperi:les morinheiros em div~l'l!05 po11tos dó h:>perio, 
lembn.ria. tam'oem n conves~iencia de estabe~-se 
um,. deasas companhias Dll proviocia referidA, que é 
umu clna m<Uo a<!E.pbd.a• paro. e. orp:m~açio de seme
lhante in~tituiçüo, porquauto S. :Ex. n~ ignor& que 
ne•ss. pr<Jvincla enste grnnde numero de menores abo
rígene~ que ,·ngão p~las villa.s e pequenos lugares, vi· 
' endo da carid-ade publica, ou que aiio etnpregados ne> 
serviço de parõ.icnls:es sem umn rell'ibuiçãocQI)veuiente, 
e S~lll que so appliqnem ao ensino de quelquer officío 
qr;e roa.is tarde os ampare da míseria. Poder~ yiois 
~a Ex. !tfroveit:lr granãe _pnrte dene:s s:nen.orta, e mes
mo muitos ol'l'bãos d.es,olido• que ~><i~ tem naquella 
provincia, ~tisn . de, for.Dar nella uma comp:ulhia de 
apreu~1es nutinbeitO>· t Apoin<lt>o ) 
~!Hs ::e acuo o nobre lll.!ni!:tr~ eutend.er que :1 for

mação dessa COmJlll.llbia no porto da Victoria . wi 
:~.vult!l.r a despcza, entiio eu lha iu<ii~i a. exa:uçiio de 
outro nhim, ohitre que jil foi lemdo ao conhecimento 
ela xepartlçüo da marinha pelo honra-lo e:<-capílobo do 
porti> d..-. mesma pro,·incia, o Sr. Gama Rou, . c é o 
~eguinte : arr~banhw: todos es..~ meaotcs, p8-la5 ! Oh 
:l !isc..Usa~o e t11teln do. mcndo!lllda. Cllpit:mia do 
porto, en~~ncg:::.nclo ao chcle d(:~~o. repart.i.)-i!o d~ en
treg :rr llmo. parte dellcs aos llle!lliros das divcr
!as. cmb:lrca~'i"S J.c cnootagcm, ou mesmo :iquelles 
que ~e empregi:o na itídustris. da. pese:~, afim de insl.rtli
los uo tra.fe:;o :na.ritimo. (Apoiado<.) 

AdoptandÔ-f& esta mediC.a, dcn• grandes =ult:idos 
!C collieri5o: o pr~ciro, er.1 o de :~.u:;mcmur .ge a pc- ,. 
pnla9i.i.o miU'ititwl. d<> l~npcrio: o •cg>:nd<> stn-in, quanto 
306 aborigenes, um meio indirecto de catec~e, por· 
que det.de que el\cs >olts.s~.:Jil de :suas vi•gens a se 
""o•:nmassem aos co=odo• da ci ·.-ili»nçao, trmmnit
tirilio a.o• se':l.s Eemclhantes as vantogens <l~ vida social, 
e a cll:L os arrast:lriiio le~>tnm.en~. 

Or<L, se é cerw, como posso nfiançe.-1o á. cama.ra, qce 
ns tribus que :~iJ1da lulbitüo ru; !lore!t!IS na. provinci:l 
do E spirito-Santo, ma.s qnc repugnüo aldear-110, tal
~;r; pela \ncon.,..nienta ditacl'.iio quo ncllu. tilm tido os 
rJ<L!alll<m~s, estilo quusi J.omcoticndas o proeuriio 
inoifCilJ>ivlllllClltC OS eQN:l.dOS pllrn N:~liz:trem ll troen de> 
"'u''' to!ICas indus:m •,. co:n objcctos do in:oignincalltc 
,.alor, :t que ligiio cntreton:o ;;mudo cl'reço: •c 6 .ündn 
certo que r .. ;o pc:tu<!llo nurncro d~ssc& mdi08 .,; nlugiio 
aos fnzendci•o• pu.r11 o trabmlho d:.s dOTTUbmda•,o~ %Ui)>· 
mo p<~rn a.• di>crs"" cu!tur~•. niio pódo >ofi'ro< copto>
tnçiio 'l \lO entre c!Jcs ~ nquellcs sujeitos 4 inspecçilO clll. 
c~pi,ania. do p<>rt.o ~c cst~bel<:ccriií poaco a pouco re
l ;lçVCS que, •om eo11 t.ro\'=.i:l, multo concorrcr&ü, COIIlQ 
cis&e, pnrllll cntccbC!c. · 

A c't.a h» tituiçilo humunit11rio. eeridncil dftr nlon~o 
m~rcnndo-!O cert011 Jlrcmios nos cnpit l.es "" ru••io• que 
melbor ~:lucnçiio mRl'i:i:no. de•""m Q. ., .... mcnoru e 
quo nuúor num~ro dalles ap ... -e~cnt:tl$fCnl prgmptos pnr~ 
O BCt\-iÇO da. :l.nn~dl\. 

llllpol"..l\ ~inda ob>e:var qnc por c:rte meio, com~> por 
to ao• aqucUc• que ;.odcn:tll a Ch:ur.ar os nborigcnO& ao 
serviço dn llla.tinha1 se ob~erâ a. as:iigna.lllds. \18.1ltagem 
de extingu!r a nOC1va m:Ltinb~em de ·escravos, que, 
como V. E:.. sabe, niio é:> mnis conveniente. Li com 
J>rltZer ~'? relntorl.o ilo hourado ministro qne a pro'lillc,!"
do Espmto-S:mto <\ u.rnn. ds.q_uella$ ondo a popubço:o 
=•·a se emprcg:. menos como marinheiros DOS na'l'i~s 
do eal:lotagem; mas G:>te:~:>d<> que t sto mal so deve cst.i>:
pnr em to~o o I:npcrio. (Apoiado<.) 

Ilha do Tri""-".U.- Como me ~o OCCllpadO de 
a.sslllllpW maritimo, pennitt.ot o n;,bre ministro que eu 
:.ome a iibcrdade de cb:>.mar a sua attençiio pan esta 
ilha.. (ApoiadO<-) A ilha da Trindade, que inq,_ueati.ona
\'elmente perte11ce á prov'..:~cía. do Espirito-t;anto por 
encontr:~.r-se nos sem m:u-es bastsntcs ~ (<U.&Ni 
ela pbrasP naritíma, com permissão do digno general da 
llrlll-'Wh. que se wa a IXl:!n lado) !O.Jt oi. te com a bura 
da Victoria, me:eceu tlos teiUFOS ~oloniae• toda a. attell.-
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Çi!O, B ant.ii.() nJ!l1a. SE! mondou e•tabclecer Slgtltl$ habi-
tante;; mas Jrtesentement<l •: aehn despovolUÍa. . 

S. Ex. comprebeade perfeLtament.c, c= .que me ""Í"
""~a;lo entrar em mais l&rga.. con>ide=ações, a con
VClllCllCLa d' ,nttendermo•. par& a occ-J.paçiW dnquelle 
ponto, p111:a o qual me parece qu~ ni!o se tem olbs.Jo c-,m 
o ne<:essario cuidado. (Apoiadas.) Sou informado que o 
twado chefe de es<ttllldra Pedro Ferreira da Oliveira, 
ocmpre animado pelo patriotismo que o distinguia, ~re
oentou :10 ~vemo uma. memoria ácerca da ilha da Trin
dade: oC S. Ex. a colll'nltnr,estou certo que hade colher 
mu.itas idé"-• ureis; pois aqu• .le fallecido geuornl tra-

, tsvà se~pre com pt:otidencin. d::ts <:owas. da marinha.. 
(Apoiaá.,..) . • 

Ora, tendo iá. dito á. cnm~m que os habit:mtes ola 
.Provincia ao Espirito- Santo suo tambem dados á in
~ustria. ds pesca, lembraici ao Sr. miniEtro da mn.rinhu 
uma providencia, que tend~:rá. tal'."ez n eoncorrer ps1·a 
povoar-se_ a Uh& •h 'rdndade per meio d"'luella• que 
:;e empregtlO nesse ~raiego. 

Consiste es.sa provid.ineia em detcl'Jllina.l" 8. Ex.- aos 
vasos de gt101:ra a.ue ee ern.preg!io DO crrizeiro, ou a 
outros, so lhe aprouver, <J.U" encaminhem em épocas 
dMa.s as lanch4o de ~""'"" da Victori:t e . de outms 
potto& da provincio. á. ~cfcrid:~. ilho., ensinando-lhes o 
rnmo Elella. 05. mestres dessas emb~r~açõe~, que n:ío 
poa•uem oe conhecimentos pratioos de n'ilsega('i<o, por 
cujo motivo r.no 5I! afouti<o a ohcl!'lr,;. citada ilha, se
rial) desta. fórma. orientados ; e se!ldo, como me consta, 
mui pisco•a.s os agun que " banhiio, offereoondo dl" 
S?gnro abrigo "o noroést., e tendo em si ~gues crystal
lin.ns e n.lgumtlS terras do cultura, de>pertsr-..... hia. des
ttl. fórma e oom taes noticias a avidez de novos. emi
grantes, e tah-ez fosoe fncll deste modo começar .nell:!. 
um nucleo de populaçüo. (Apoiado:.) 

Reatando es minhas ob&ervações :lceroa da c:J.pit!lnia 
do porto d& Victori>t, ponderarei llO nobre IXIini•tl.'o que 
m!U collocado •e ·ucho. o <~em do ooocorro• ua capital da 
'(lrovinoia. Dlst(Uldo ess" capital do. b:lrra- mais de meia 
legna, tsCl"i'io os precisos soccorro:::: quD.lldo exigido~~ 
rrcsts.iOS COm mULta ]entidii<:>, e portanto muita.< vezes 
=~roficuOB. E' minha opinião que esse trem de ~oc
~orro estaria melh.o~ callocndo n~ antiga viU:~ <lo 
Espirito-S!Ulto, )lrimeir:< poYoaçno da pro~:incin c con
tigun i entr:da da. bat'n. 

Nessa. "Villa. são os terrenos mui bn.r3.tos, e com·~
queno itispendio se poderia adquirir :l1gum -asado para 
recolher-@.(:' esse trem de !occorro1 

Rcierindo-me 11. cnpitani" do porto da. Victoria, nüo 
po>Bo dcixar.de podir a. nttençüo iio honrado roi:oi•tro 
para o salnrie> mingoado quo percebe o r~tr5o-m6r"de"c 
porto e os outros empregado• do arsenAl c d:L :neama 
~apitnnin. 

O pa.tr~o-m6r recebe rnenoolmonte o. quantia de 
42S, c llll. mo•rn" propo">to o• demais omprcp:ndos ; n 
camai'Q comrrehende quo com tol csti?endi~ taiio 1\ po•
sivel F.Ubs~trr-so nem cumprir-se corn ollicacin c bom 
animo W1 obrigaçOOo que !ie exigem Je tac< ÍUI,CCIOIL&.
rio•. O patriio-mór já roquercu nl;;um augmento nos 
seu• vencimentos, e semelhante requerimento me rnt·ccc 
bem fundado, pelao razões ~xpo•~ILS-
~"o ter!IÜn!ll'ei esb porte do mctL dis~rso, Sr. presi

dente, ocm pedir á co.:n3ra. licénça p~rn dizer algum:ls 
palMf:>$ em f:wor de um dlstLncto ofticial de marinha 
que mui rllgnamcnte" occnpnva. o C4rgo de curi::.ão Uo 
p<lrto n2 Victori.s.. e que dcllc !oi ultimamente e:x:cn~
.-ado. Niio faço por este fact<'l nma incr"J'<lÇiio no nobro 
.ministro ~ S. Ex. asFim prnçcàGu em face das infol'tna.
ções que lhe· foruo ministradas pelo e:;:-dckgado do gn
vemo na pro,'incia co Espirito-Snnto ; affirmo, porém, 
ou~ essas iníormuções nrro :foriio le:tcs> nüo tiverllo t:m 
fimdamento legitimo. 

Aquellc ~~presidente, que :t principio gerirn os ne· 
gocios· da,.pro,incia. com ~a. imparcialidade e mde
pendencia, tronrnoll·se de.sa senda nos ultimo• tem
pos de sua administr:lÇiio. N~sta segunda pha.e à e >eu 
go•e=, S. Ex. rumina\'a, sem contradí~ão, pla!los 
<!l~itors.es; e temendo a populllri<Ud• que o e"'-capitüo 
do perto tinha ~<lquiri<io .na prmbci~ muito lezitt.-uo.
·:::nente.u. 

I ·r. 

O c S10.. B..s11os ·p,ME:<n~:- Que interesse tiJilia o 
e:o:-prcai<).cn.te no. eleiÇiiO~ 

O So. •. Pn.11111.( PJNTO:- •••. p(,Ja nw:uoirabenefi
eente e phlla.ntropiea eom qne.ampa..-a~ ,., •. dtivulido& 
qne reoorriilo s\ sua generosidade ; nccian<io-"" digo 
dessa popnl&rida&, e descmúllUido que o Sr. caplt:i.<> ~ 
~gata Gs.ma Rosu niio oo prestasse a seroir oeut pro
Jecto• de eleição, u-atou de indi>pü-lo. no aDÜilo do 
governo imperial, fantasiando Mtos que niio era possivel 
que hssem praticados por um militar tão brioso como 
é o Sr. Gama Rosa. (Apoiados.) 

O Sn. B ... Rn.os PntENTJ:L : - So clle tivesse c5sB iu
tenç~o que lhe snppõc, niú:> solicitava' como fei, a· rc
lllOÇHO des.e capi~iio do porto. 

O Sn. PERE!ru.. PrN'I"o : - Requcrcu-u '('Oln roziio qtt<'
expcndi. Feli~mente, senhores, pura o Sr. Gama Ross. 
elle é C!)nsideraào na corponv;:io .a. qt::e perten~ comÓ 
um dos mais honestos e va.le-nteb <'fficiaes de nossa ma
rinha •. (Apoic>do•.) Sua 'lid.<> militar póde rconmir-se em 
pou<"as p:lln.,To.s ; mas n em por poder ser de5sa. férma. 
:tquil~ta<W. brilha menos pelo seu valor ; é umn vida 
cu:ta nos a~no~ , IIlll.9 longa. nos gr.aridc3 <.Serviços pres
taaos ao pmz. (Apoiad.o<-) 

DesJ.e o alvorecer de ~ua csrreh:a r::u1ibr foi scmore 
o Sr. Gama Ro>a incumbido de con!mandos d~ nosSo~ -
navios da armada. Na guerra civil no •ul do Imperio n. 
legulidudc o encontrou, na.s suas :filejrns, sempl"C p-21e
jando com in:.cir:1. galhnrrlia; r.o ataqnc de S. José àl) 
Xa-rtc, no~o-·e bm..·!l.S d(: nrden.tc combate, deriio Ih~ a. pn:-
ticipoç:io no. Yictoria. No. 'flotilha qne im·estio sobre o. 
ddadc da. La.guna., ellc e os brayo~; offi.daes Frmci.sco 
Per~irn Pinto e~fanoeiMo,·c-ir~ tia SilvJ., além de outros, 
v~l~"~~irllo na ,..anguard::\1 e primeiros ntacárão as posír;ões 
dos msnrgectes. 

No Pará o Sr. Gama Rosa deixou indeleveis reminis
cencias da. valentia temcraria com que combat~ra pclo 
lado daquelles ÍJJcumbidos de-plant:u- a ordem ns J>ro
\1ncia. Emfi:n. qnando "-' eoqnadras ioglezas inndí~o 
no!l.SOs m~t'e.c; intericres c aprcze.1.·üo navios do com
r.cercia, o .S.r. Ga..roe. .Rosu., cedendo aos impui.io~ de seu 
p:>triotismo • de•n!frontava. " blllldcirn bruileirn reto
mnnd.o eS'~ris prezas, refiro-me s.o b.cto pnssa.:lo D:\.s 
uguos da Bcrtiogu, raa provjndo. de S. P::.nlo. 

O Sa.. NEBI.I.S: -Apoindo, po~tou-•~ muito briosa.
mcute. 

O Sa. PEn~m-' P1~To :-Embarcado 1111 eGt~eta lJa
hiana, e qunndo 03 ~utros vasoa .dA e:xpedi~fio sub~üo o 
Purw,O. 11 pmticn• o import"nto 'feito de ~tlll6lS do 
Tonclcro, o Sr. Gu:na P.os11, ancolnOO no porto de 
Bucnos-A~-rcs, impQnha respeito ao dictaJ~r, c cst:~.
beleci<L :l1li ULn vigilllllte bloqueio. Commnnd1111do, em 
~utrc per iodo nma fiotilha no C ruguay, Oõ!c cffieinl, 
ao ln(ll;mo tm~po que descmponbav:1. eo•n imporULn!" 
eommiss:a~, lcwmtnv~ uma· cart11 dll<tUC!lc l"io, 1!. rn~
lhor que pMmimos, (Ap~;ado<,) 

E A vi•~n, !'r. presidente, de tilo honro•o• I'"'"'"ien
t~s.t n:i.io me a.ssi!lte r:J.Z.Üo quando ~~t·oro que a8 infor
Ul<L)ÕCS do e>:-pre•idonto do E lpirlto-Santo, cont=in• 
a cs~o distineto otlieinl do. urmadat n.bo for~c lltonse
lhadas pelo bom do scn·iço publi<;o ! ' 

Em relo.çno á capitania do porto de one ern chefe. 
ainda o Sr- Gnm!\ Ros~ m~strou-ee, co!Do sempre, o 
emp""l!ado zeloso e econotllico. 

O edificio qae existia ness:L capitania estavo. a ~
abar, as agnas do mar o in\-aJliio : pois hem, hoje se 
acha elle inteiramente reedifi.e~o, e ignolmente con
~trnid.o um .cáes, a.o qual pod.ern atra.ea.r nn'Yios do maior 
calado, iêito "'"no rninimo dispendio dos oofres pnbli
cos, e ucicamente com o serviço da gente do arsenal. 

Sr. presidente, eu nio podia deixsr de rc1ldcr bome
nagtml á conducta militar do honrado Sr. Gama Rpsa, 
desde que se pretende11 marear Slla reputaçíio, e de~de 
que; como estou con\'e!lcido, a reclamay~o p:.ra ro.a 
demissão teve origem ras. esti= com que elle me·dis-
tingue. · 

.Ao nobre mir.idro da marinha rogo que ni!o lance 
á. margem esse official ; sei que S. Ex:nntre fa.von..-els 
<li•posiç1les a sen re.peito ; elle póde ainda pre•~r mni 
•·aliosos eer--iÇ® ao Estado, n peio tomo " liber!lade d~ 
recommenda-lo ao cspirito de rcctidão de S. E:t. 
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Rio da Co.ri<I.-.Aind& rec:<>rdli.Ni ao honr:tdo Sr. nü
. :Wsr;ro oatro m:l.horamento no porto da VictOria. 

Nes6A barra deaa.gu.. um pequeno rio chsm<hio o Rio 
d1 ~~. o qual, 1a:oça<n<lo nella •uas u~s, ._ vai len
tame>.te obstnündo. K' tão insiguilieant& o. despe= a 
fazer ~ que •c detvie 11Wa poq_a.:na. parte do leito 
d~ no p,..-ao lado do mor ao oul, que nil.o de;·e ha,~r 
l'OOClo em eiDprehender-S<· uma. obra de t:wtlo utilidade 
publica.. 
. .. :Co':"ta-:ueque o i}lnstrado Sr. coronel Jsr.iim, cuja 
~tellig~c,a. ll"' lll'!-'to est.ou eostuaudo o. 1-espeiur, 
lneu:nb1do de examlllar o porto <hluells. ddade, ellt..u-
4co. que n.io. baNia ineonveni~:1te par:.\ u b;l.rr-.1 com o 
dcss,gwunez>tO do }tiO ciaa \Àl6tas DO. SU:l ~tr:uh. :!Jas, 
~qn!"'~ mui valio•a ><:j7> como adl%1& disse, a. opi
n "'o oo :,r. coronel J~rdim, todavia opporei a ella 
'ltilo· só a. do intclligente engenheiro o Sr. Drummond 
q~ esteve ultim:un..nte no Espl!ito· Sllllto, o qu:ú, exa~ 
=do esse lugar , opinou que o dito rio deve 
-ser des:io.do da b~~.rra, l'orque · eom clhoito tenderá 
a cntup1 ·la, como !!ltD h~::n s do (üstincto offieial de ro:!.-
1-irilill, o Sr. Delfim C: ;•dos de C;1rvalbo, que tendo cn
trt~do em 16<>1 no ponu à.& Victoria, e ,-oltancio a eUe 
em 1859, _acho11_ no seu fundo a differenÇ" de= l.ora~.a 
J><U':l.. m:u.s, u~et~ça . <lue .::ne pvece eo:ru;ide:.:avel. 
(.1p~•ad.o.s.) Sena acertado, p<>lS,que o :nobre tnbis:rocia 

·mannlla. toms;.s.: pro~ideucra. neste sentido, ou man
dasse proceder a no~as inveszigaçl!es. 

Porto & Itapemirim.-Por mais de nma \"ez tenho 
·tratado deste melhoramento, run dos m nis impor;:.nt~• 
llO moa en~d~r, para o iu:pro.do. provt.,ei!l do Espirito~ 
Sanro. A <!itlieul<iadc da ==da n<lOte por;;o cifm-;e 
nn pouca profundidade dos =~e. {o=dos p<lr '""" 
ilha que .e a.c:ha ;i. • na boea. 

A obra. q_lolb se pretende c dete f:.u.~:- c! ~nc.'ltllinhar 
:l:> ~"-"'! da'iutolle~ cnna~•-par~ um $0 rua: o, o que lhes 
<lara. m:uor fundo, e ft~cilitar;. a n~vegaçiio. A dcspe
:za pn.r-.1 tal ?!l":- e do ~{!lena monta; con~iste em nm 
cur..o paredào Ur:ldo ua ilh:1 á terra. firme, c a pedra 
para t1 factura dc!SA muralh:t J1Óci~ ~<!r e:s:trahido. da 
Illeam!l ilha • 

• C.reio; Sr. P"Csidentc, que ~- mur.icipio de Itape
:::U:OLID mcrocc q;;.c CQtU dle w "L'J.>I;"-'Cill ~lgwv. sacri
:t:ctO:> p<lr ps.rte do the:suuro, vi; to como os gracdes 
~ro~uc~os do suas _1!';-ouras h:i.o de em breve tempo 
~~~:tnbul< tncs ·~c~cios, e augmeutu :1 receit:~ ru
bhca. Ess~ munt<'lt110, o 'Eeg~do d:~. pro\·incia na sua. 
re:.da, t~m uma populaçüo de 10 a 12,000 hal-.itante; 
e a ~ua navcgayüo d~ cnb:ltagem~ 'iUC possue ha. mai; 
de cem a:mus, é eoo.sts.nte e ~te.~. 

?J!ltos ia=d<:_iros in:port=tes wio só do P.io de J a
ncltO como d~ ~lln:l.!l-~ ti.'m emiGrado J?:tr:~ e.sn. 
co"!an-a, COil\'ldado~ peta uberdatle das :~rt!ls, le\':WCO 
c~J)ltae• c escrn.~os. 

Cmacomp!!.Dhia de na•egoção a \'OPQr, subvanciontt<!a 
?elo governo, fnz paro, es,;e fOr'.o viagens regul.ues, a 
!utll oom "" dllllculdade;; ua entr~du. <1:. b.......-.._, ba.l~ 
•1ell!ldo com perigo mcre:.corl:~.• e l' .. •a~irvs :1. •ua 
cheg ada. Tuuo i•:~:'ão ser~ b..,t:~nte pa::{"ma\-cr 0 go
~cm:' a ca•= de ,,.o palpitante nc:<:cw dll.dc publlca 
m~~nne quaudo s_c at!=de _quo no muuicipio de ltn. pe: 
n:=m •e ac!la ~1tuad:1. a 1mpon.:nce colonia do Río
)<ovo ! 

A com~"' do$ Sr •• deputados já. em 1857 compreher.
ileu a u rgenci;. deste melhora!nent:c; porque tendo «lr
•u ~mpre~ario reqnerido di..-=os favores p o.rs. e~tabe1e· 
~.:.r ~ cvm'!'~hi&: de na~egaçr•o a -:apor para o referi. 
co po:co, roliC1too. 1gualmente a destg:~açiio de algum!\ 
qu3.!1tla para oco methorar,e entiio &Cilmmiss:io de com
macio e indu..ttria, etn nm !um.ioow ps.reeer q_ue ee cn
eontr3r:i. no !ll'Chi vo d~to< csmar.t, ~~· 'ine se mar
casse alguma qnota para •emelhllllte tlm. 

Traóando, como tratei, ainda 'iue incidelltemen•e da 
~~lonía. do P-;io-::-<ovo, "!n:o ~ue niio esteJa pres;n~e o 
<a~o :Sr. min!.•tto d<> ~paio pa-ra c1iri~-D:te mn 
peCildo ; m~ von enuno1a-lo, llaTa que S. Ex. o lê:1 
'lll:Uldo fúr publicado o men to.ê<-, ciisCuno. 
• O _honrado ou:teces.<or de S. Ex., o Sr. conselheiro 
~rode Macedo, a quem niio ces.arei de elogio.\' n 

!l~~;pel<?S tmportantes •=;~ qne prestou i colo: 
"''saço.o, a.agnculçur& e á na~egaçõo da pro,·inci.a. do 

Esplrito-Sallto, havill. deliberado a11.'tiüar a. colonia do . 
Rio-Novo, á vista. do ••n critico 116t,.J.o, Olltotgaildl)-lhe 
oertos fuores que"' tinssem dos embaraço• ~ue 
!'E'" eolonia lntan e ainda luta. Erão taes • ·os 
negocio decidido ao tempo da rotlreJ.a do gabinete a que 
pertenctta o nobr~ "-"·ministro do imperio; e '\Wilido 
pen ... va. o infa.tigavel di~ Ü&'lUOila. colo:>ia que 
mais bon:liiÇOtoS <lias i rio p!lrs ellr. surgir, ll0\'05 - em-
baTUçcs fomo oppo>to• pelo theso.uo. · 

Sou informado que todas as exigcnew d~ssa repor . 
tição ~m sido s:1tiifeit-.ts pelo clireetor da mesma. colo
,;,.; p<lr que moth·o pois se retordll runda. o desenlace 
dessa qnest:io! Lig~ o maior interesse á m:mutençiio 
?a eolonia do Rio-Xovo, como im!"''C't<lnt.<l beneficio e.os 
u~ce=ses materiaes da. provinci:~ (!o E•pirito-Sanro, e 
ClS a raz~o por qt>e não p<>!-"<> deixar de chaona.r ao ~i:;tas 
do h=do ·Sr. miui>tro do imperio i?"n< eue import.niç 
te nudeo coloni.U. :;, Ex., que o conhece oc.ul.Vmente. 
que sabe qne é ello hoje habitado por 600 emigrnn~: 
que devo estar convencido de que, se o governo n"o fôi: 
em sen soccorro, elle l€r1 de succwnbir, e ii ho11wrD. 
>t:.CCUmbido senão fõr~ o.tennc!dtiJ& de seu lD.borioso di
rector, :utender-.l., eu o creio, ás mi11has recl=ações. 

Burra ào /lio-~.- K::<iste uma crença erro~ 
icercs. dos P"rigo~ dest.- barra; nem são taes 11uaes se 
os figura, nem tão difficeis de remoçilo; t! o qce •e póde 
com segut;ança uvWJ~ar depois d3S investigações qu(l 
nella se têro feito; seus !D:Üore• obstaenlos cifr-:io-se 
na correntcz-: elas agu:tS c na in<ta.hilidade do canal : 
para conseg111r st<pero.-los te~-se lançsdo miio de &1-
~ls m'!ios, a cc.:. 1·cr:t ineffictUeS .. 

E:riste, é v~rd,de, uma. C<'. traia á. entr:tda cieso'l b:r.na· 
mas por falta. de tripolo.ção convettiento, mal equipad{ 
c •em que o patr:io-mór possuo. o ma.à.insiguillcanto. 
conhecimento n:>utico, nenhUlll beneficio presta. á nave
~ay.ão daquelle rio. 

Lcm1lrarei por:anto ao nobre ministro, C')WO med.idn 
urgente, o cs:abelcclmento de tltll pequcno vapor de 
reboque n~!S:l barra. Com modica despe%e., e des~ 
que l~a da ser coepens!tda pelos lucros que o Est:~do 
e:n pouco :.empo acférirã, sm possivel e.lcaDÇU"-•c 
e 5!:C desulcraltnn. . 

Exi<t.e, como se ~o.be, ums. companhia. de na,-egnçiio 
o. ;·::;PQr q;:e f~ vb.g_ens rei!:Olnreo pelo& portos de Itapc
mrnm, \ 1cton~ e ::;. l\fatl1ens; entenda·•e pois S. E~. 
com a direc9ão dess:. comJliUllilil, e acredito que, ~rn 
um pequ.mo aug.nen:o na subven~ito que ellll percebe do 
th_esonro, tomarll. a si esse se..-. iço ~e rehoque na batrn do 
R10 Doee, ede>t'n:te•c con5eguirí+arcalizllçáo de t® im
rorz~:e Dlolhorarnent<>. Parece-me 'lUC ouço i' a ob
]ecç;>O de que não convem antori.•nr semclhlllltC despe~. 
porque o di•tricto do Rio-Doeo niío offet'ccc ain.U w 
ç_uantidade de tr.Oduc:Os qne obri~e os cofres publicos 
:t. esse peg_cc11o sacritlcio. A aemelll:tllte objecçiio re.
)'ondereL em primeiro lugar. que os produetos· natttl'tiC$ 
de que :tbunda. II'}Ue!JO di•tricto, nf preeioou mcdoira~ 
que po1·oi.o sna.~ matas, eornpqn,o.tiíio ~m l~~rg. ~o. 
n despé:& cta !eitll; ~em aoguz>cio lugar. po11.ici'are! quo 
pera qn~ •o de:!en\·ol~ilo as riquezaa quo o paiz ence:m' 
é neceaaario miniatmr-lhc os precl•os meloa, ó urgen~ 
que O J;O~I!nlO I!C ponho. :1. tll$;a dC!58.1 aalUtlll'Q em
prezas. 

Em Jllais retnot:l éJ!OC'& já o Rio-Doee m<!n:c:cil os 
se:ios cuidados da adrilinistraçiio: o conde de Li~h.a· 
l~s •• ~ado pelo zetu do bem publico, qne :~empre 0 
dtsttngmo, promulgon então mui sensatas J>ro-..idtD<:i&s . 
em .ordem n dnr·lhe incremento; maio tarde, em 1832 

. e ll33S, uo.o alento •e deu por p'torte da regcocia. e 
t:?rpo ;egislativ~ 4 colonisação e Da~egaçiio <lo reforir.lo 
zto ; ouo >erá. polll :na époea actual, em qttC se cura de 
!a~~n:-u- os melhoramentos das provmcias, que· i. do 

- E~pmto-Santo rerão recusados aqu~ a q~tem ill
conte$tave} direito. (.Apoio.d~.) 

E, corrobornndci a opinião qtÍe acl111a e"l""'di de que · 
paro. qne d~abrochem os re=o~ nattLHM cio palz. é 
neee>oario que os go~ernos lhes dílm imp:llao, cita..-ei o 
f~~ d& or~~al"l'? da na-.egaçiio a 'l'apar pau a. pro
v=a. do .Kspmto-Sa:nto.· 

Q;uando \ive a honra de propôr á =ara DD a:mo de 
1857 o projecto estabelooeudo ~~a l)&vegaçio, reeordo
me da ~uo a alguns dos me"• illnstres eollega.s ~ 
excess1vo ~~ar-!eotl::.~so~ro co:numa sub.-.?nçiio pan. 
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.esse_ fim; q_ul.lldo nio era eut.o :tue ru• proviDcl& do Es
pirito-Sal>to ho-..ves.e tal q_ut.nl.ldade de gcueroo a. e:.
portar q_ue o& oonven~ae daueoesaidwle dena medid!l. 

Apen~, porém, siio p .... .wos tres annoa depois de<;~;a 
época, 8 o facto veio mU!ir!Wlellte demon.s:nr o erro 
<6JD qne laboraviio esses dignos re~resentallte!; porque 
estA. hoje e•identeu:>P.nU! demonstr:ldo Cltle é mister dar 
~ exp:msíio a essa: navegação, pots a linna q_ug "" 
acha es~belecida i á. não correspon.le b exigenci"" 
<los carregadúres e !1. gTilllde abund.anda dos pt'Õductos 
:>.grlcoiM de e>:portnção; sendo que só o município -de 
~- Mat!:i!IU, no extremo norte dn provincia, dt. con
stantemente a car~ completa do •apor, fic:wdo os a::
.mnzen.o ·da Victoria e os da opulenta. comarca de lta
pemirlm abe.notado~ de genoros, q~~e on são reme~tidos 
peliUI emba.rl)ações da pequena ~botagem, ou ticiio nelles 

,xetar~os até que o vapor e!!l ontrliS vi:.gens os pos-sa 
<:end.uu:. 

Insiitindo, poio, sobre n neecs!oidac!e da coll~ de 
um pequeu<> v:opor de reboque na. h:.n-a do Rio· Doee, 
pond:er:i.rei que estende:>C.o- se a fr:J.!tca nasega.çrro desse 
rio por nm espa.ço maior de triuta lcgttas &«! ao porte 
do Souza, •emrã. olle de estreitc.r ns relações dn pro
.,;incia do Espirno-S.,to com a d& ::\rwas - Ger:ses, e 
concotTetá. esse facto muito podero~'lln.e&le para que se 
est:>boleça. =~ corrente de etnigração e co=crcio 
constru:ts e ~egulu.r entre as referidas pr<>vineias. 
(Apoiados .} 

-'>inda em referendo. ao ruo-Doce, lembrarei 3anobre 
ministro d:. marinha. <l5 vanta:;cos que a<f Estado pro
"1/irü.o do e&t~belccimento do c6rte de madeir:u; á. sua 
:margem. ~o ministerio do ·fallecido Fraucisco Vil!ela 
:Barboso1 depois ll>:u"'inez de Pa.ranagu:í, mandou-se ao 
<>fficial <lc rnarinha--Faustino Jooci Scb.ult>; que esami
llaSS<l qus.es o~ nos em que 1111 pro•·incia do Espirito· 
Santo maU. :.bun~o.vão o.s madeiras, e propw:e!se qnlle•
qner pro<idencüs para o !!eu Córte. 

Foi o Rio-Doce mn da4nelles citados pelo dito 
Scb.ultz o<>mo m.~is proorio p~ro. a. ~-rcnçiio de um dcpo: 
sit.Q, conforme se p<Jde ver no officiCJ1l.ue dirigio ao refe
rido mi:listru em data de ll de :s'orembra de 182;;. 
.Actnalm•nte par:> a fundaçii<> <lesse deposito teri tal
vez o go\·emo de !uto.r com os donos d!l.S •esml\ri~s, que 
occupii.o qua.si toC:as 3 $ margens do Rio-Doce, SI'Jll "' 
cultivi!J:em cu eoloni&axem' !er5. f:u:il, p<lrém, chegar a 
wn :J.Ccurdo com·e$l'e! se.•meiro& para" compra do_ ter
ritorio indispea>a.vel. á. edilica~o d~ depoolto, e me 
p~rstw.do qne se poderá re.Ji.z;ar essa compra por um 
pre~o ut~nvel, o.ttcc.dendo-so a que os possuidores de 
tu.es sosmario.s prcfintâõ <mtcs <Uhcia-las do qc.c conser
va-I~, oomo :.c:ualmentc, •en• a pen-epçilo do menor 
intel116Ee. 

Senhores, demoro-me s=pre ~t.t .1precia~í..o .los me
lhoramento• de quo é ou~coptiTcl O Rio-Doce, J?Orque 
coofe•so que me ext.,..io <Ünnw da :nagest..de e opa· 
lcnciu de SUM fl.oresto.s, e porq11enutro s. intima convic
ção de qtl<! um gr:mde íutnro L'te esti -resorv:ulo. O Riv. 
Doce é 1Jllla jc:Üa muito preeion, que "P""I\S reclama a 
neees•ntia. bpid:.yiio. E.ste~>do. para. clle o g<>~~n>" •a
premo do Estado $11$ m.io podere•" • e ea Cürei ainda, 
como já. o d.is:::-2 outr'ora., n.s ~eo.ras flore:!c~rão .no~ seus 
prados d.e tanta fcrtllidnde, c o machnclo do cnJeo agri
c:ultor, d~""'"""d() ~·~ ml'ta' ~es,fornoeerâ o 
msterial com que se eonstruão os al:OS lenho• que 
Jeveoi á.s regiões longinqnas o nome de nossa pe.tl'U c 
.a gloria. do prese"tc reinado. (Muitu btrn.) 

1 
I 
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I 
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_-\ntes de terminc.r,Sr.presidente, e"poroi !lindo. 1i
.geitas observaçúcs :i.cerca do orço.muto d.a moriribo.. 

X a discussão dn fu:a.çllo das for~4S de = foi aJop
tada 11m11 emend&, co::n o a.s=t.illlento "do nobre mi- , 
:nistco, ole•ando o3 ordenado• d65 ez:npregados ds COD
tadoria. 8 inteDde:ncl.a da. manxu.a. 

Julgo • Sr. p~idente , que S. Ex. a.Ddou beDl avi
sado pmuudo o sc:u valioso apoio 1\ es:a medida.. Tenho 
.lllgum conhecimento d<> :rabalho aturado des$85 repar
tiç.õos e da grande l'CsponsabUídada que pesa sobre seus 
empregados; e corucgt:intemenu entendo quo todo o 
:ía.vor 'itlS !!e lhes fiz.er é da =icn: justii'A, até porqbe O$ 

seus "encimentoo nao eotii.o de f6r:na alguma. oa,uipa
Ta.dos :tos dos emprega4os de Olllnl repsrti91*. 

Citm:ci .por uemplo os do theoowo p!l'blico, q"D-e nil. 
.Eelldo aquelles que go~:io de oo:dcn&dos muito pmgueso 

ainda sr.sim os perccbe:ll1 moia elevados ao quo &qntlles 
dos fllllceicmaria. a qne me refiro • .AJlllla.udo, portanto, a 
resol.Qçio !.umada ~ honrado mmiõtro dê aoeifar a 
~da. n fa,or wsu l"'!PtrU')lÕell, e ale oonvenço qne 
o •eniço publico ha de lncrar ool!l a. ~ da llHI-
mda de q~ trs.to. · 

Tomarei tunbem a bl>crdw , •e bem que esteja certo 
q11o é w.:'l da.-providencias que mais ·ha dto estar 11a 
lembl1LDÇ& do nobre ll:inist:ro, de ~dar a<lellnit;vs 
approvaçílo do um:. lei de promoyões pam a azmad:l. 
(.Apoi44••·) E · uma proviÕOilCÜI de mdeclina·;el !!ece."'i
dade, e 'l"D-e niio_ póde nmn deve ser por mab tempc re
tardau, a.ttendenclo ! ~-=que foi eUa. prop<>sta 
ao corpo legislativo e aos JUStos reclamo& ela corpo::-afl!o 
de mnrilllul:. (Jpoiadu.} 

Cha.mc.rei i gualmente a a.t tençio de S. E,._ I'"U a 
e:dguidade dos vencimentos dos ollicr..eo dal.riiUid:<, 
qu~ aem. cont;Yoversia~aão a.ssa.z mingoo..dos. li: ases vec.
ci=tos ainda maia tcnue• se tomirilo depois 'lue !o
r.lo o.u=ntadca a.quolli!s 'iDe percebem aclualmente · 
as ollicines do COtlXl ds sauds. · Níio pretendo com estãs 
rclle,.~M pôr em <Íuvida a jw;~i~a mm que se elavárilo
os lencimentos dos offkilW de u uJe, louvo mesmo os 
esforços. feitos pelo d il!llo e illtl8trado ~hefe dessa cor
potaçii.() no intWto ne alcanç:.r esse accrescimo de 
·•encimen:OS p:~ra seus camaradas ; mas mo parece que 
desde que isso teve lngar, tsmbem igruü. direito pe:
tence aos officia.es d:. anr:aW... 

A dcsprop<>rçiio ott erlsteJ>te DOS soldos de uns e 
ontros é realmente e:<cesoiva , <1 ontret:luto sabe V. E;;;. 
que a ditl'crcnça de respoll$abilida<le ~;a;.re o officUrl de 
marinh~ e o ~flicial do ~orpo de su1!de é immensa. 
O ot!i~i>1l elo o<> rpo da saude tem apen& a reSJIODSnbili· 
dade moral, a respon>o.bilidade pcr:l.llte a sua. collscien
cia !Alia. 'ida dos enfennos e::>tregues aos !ICU3 cuidados; 
a responsabilidade, porém, -do conunandante e officiaes · 
de um na•io é muiw maior. (Jpoiadlls.) 

Estes t<Om " responsabilidade dn.s viil.o.s üe toaos ~s 
homens da gMmiçü~, têm a respons:abilidllde da con·· 
sei"VI\Ç':lo do mesmo 11a•io, e nté a r~:Spo<>.Sabilidade da 
sua l>•ndeira.. (Jpoiado.t.) 

Sr. presidente, n~o pertenço ao <!umero dos qu~ penüo · 
qUI! devem intimidar os grandes desper.as reolamadas 
pela. eon•et"nlção da nossa m:u-inlla de gDerra; entendo· 
que !~O despetas da ro•iorne.:es.,idade ( apoiado• );porque, 
senhores, possuindo o Imperio um li=:U tiio vasto, 
podendo ainda as suas eost:lS ser e:.:plora.cla.s on inva.
i'lidP.s por :llgum a,·eotaretro oue tente nella• reviver o 
.trafico illicito, rodead<> de turfmlentos a inc<>ntenta-.ei$ 
·lilinhos, é mister que a uoss:~o marinha de gucrr~ !l!!teja 
sempre collocn.da em um pé respcita<el. (J poiad.-.) 

!)cm~is, senhores, ett acrcdit.tl que a marinha bt3zi
leira ainda tem de represe~:.tar !llll brilhante papel no 
actnal reinndo (apoiados), ne• se r eit><Ldo que, m:ú apre· 
ciado por poucos cspiritos ver+Jginosos ou parcloe$, b <~o 
de um dia ser m•cripto .(lel:' liistorlo. como um dos 
mai• glorlosos, dos lllllis 1n~lligontes e d()S l:l:ÜO -pa
trioti<"<>S do preseet.o seculc. · tApoie>à<>• ; muito b<m..) 

(Oorlldor é camprimt'"taóo~ diofr<Os Srs. dtputados. ) 
A discnssão Jic:.. adiado pele~ ho::~. 

Dada a ordem co d!::., ie'>3nto.-se a ses;Y.o :ís ::rcs hora.s 
e meia da tarde. 

Sess~1o em ~8 de .Julho. . 
Plt.ESlDL"CCÜ. DO Sll. C4)X»E DE B..\ftt:XDY .. 

St-,:>r.uno. - Exptdicnl<. - PrttlnçiJ.o de.{. J. Geima
rll<•· - I ••"''il.o <lo pagamen!o do imposto de cinco por 
omto ti compaHhia Jru:•h~l· - Garantia GO banco do 
Bro,tl. DiJr.ur.o do Sr. Paula San:o.-. - CompanJua. 
de .lfang...-atiba. Discurso do Sr. Ma.rtir.Ju> C<:mpoÇ.
Ordem do dia.-Orç-ammto d4 mari>*-a. Dt.cur•o• do• 
Srs. Franco de .4rmtida, B<itrra Ca.•alcanri e mini• tro 
da marinh<>. 

A's ouu horas •1:>. m&IIhiía, fei~ o. cha.mada, ~ 
~~tAis cn Srs. eondo de Baependy, i'effiral'ínto, 
CIUldido Mendes, Sl\ll~s, GonçalVes da Sil~ Pat:.la. 
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"f'OO><IC'l, Manoel Fen1llll<1es. Rocha Fl11llco, Monteiro 
. de :Balros, Joiio Pall.lo, Lamego, Luiz Garlcs, Teixeira 
Soanl&, x~vier da Rocha, Si 6 Alb:xqnerqae, b3.-io de 
•P orto--Alegre, l\fartlnllo Campos, Gatcia de Almeida, 
Tobw LeiJ.e, Serra Carneiro, Benavides, Ped!eira, 
Almeida Pereira., Tose.ano BIU't'eto, Villela Tao:o.tes, 
Bretu, . p,.,he«>, F. OctavioDlo, Ferreira do .Agaia:r, 
Dctaa, ll:al'l'OS Pi:awn.tcl, C~:u~ de Andrade, b:>.rü<> de 
M~, Diogo Velh.(\, ·sa.rbost. da Cnnha, Pru.'S 
~. Dias Vieira, Tavares de Mello, Abelardo de 
Brito, Pinto. de Camp<lli, Cerqneir:> Leite, Sampaio 
Vi.anlla, Silvino CaV3lca:>ti, Nl)bi3S, visconde de Cama· 
ragibe, Fr= de .Alm.!.idà,!lendes da Costa, Fraodsco 
Campoe, Cutello-Branco, ~ariio de&m-Jardim, Paula 
Santos. '\'Iriato, Pedro liJcniz, Dnarm B=düo. Se!gio 
de :Maoodo, 1\c,t;e Batrcs, Calheiros e Augnsu:. Ch~>'l'es. 

Co!llparecel;do de()O!s cs Srs. Henriques, .Tagn~ríbe, 
Sonz3. Le!lo e Dclphino de Almeida, !lbre-~e ,. sess~o ó.s 
onze hor!lS e meia. 

·Comparecem depois de aberta a scssi<o os Sr.; Cu· 
~ Fi~eir>\llo, Augusto Corr~a, !>Iow:a C osta, Para
nag<á., Bo.ptist!L Monteiro, Aguh~ Be.rros, Casimir<> 
Madurei ,.,., Torres-Homem, D':>ming<>cs Silva, Jacin· 
tbo de Mendonça, Be~en.1 Ca.-ole:u>ti, Lima e Sih-a, 
A=ujo Jorge, Peixoto de Aze,·cdo, Hcnriqucs de Al· 
Illeida, l"nulh:to de Souza, Atllnydc, Silva; Mirands., 
bariio do Mau& , Pedcrneins, Cynllo , Paranhos, 
Coelbo de Ca.~tro, Araujo Lima , F:>usto de AgciD.r • 
Crw; Machado. 

Falta com p:trticip:>yllo o Sr. Alc:mtarn. :arachadt>. 
E'lldae :l{'p~vacl!t a :J.da <h Íl.ntec(,(jcnte. 

o Sa. 1" s~ci\ET>.RIO d.i COD~O. do SCQ\Üllte 

EXPEDtE~TE 

Lm. officio do m~nis.terio cio imperio: re01c-ttendo ns 
ropias d:t represont:~ÇiiE> de alg=s negociantes a.. 
Gnmjn , dirigi.U ao ptesidcnte dõ Ceará. em Do;zembro 
do auno findo, do offido da 4omp:mhi" Pernambnc:wa, 
c da consulta da oecç:lo dos uegocios do ímperio do 
conselho de estado n que se referem os avisos 
deEte mini.sterio de 6 ele lli!I.fço e 9 Jo corrente mez, 
e~>:pcclidos ál; presidencias do Ce•rá. , :Mar=hão c Per
=b~o. -.A quem fez a ::-equisição. 

Ontro do mesmo I:ânlsterio, communicn:ldo, em ~
posta ao officio tlesta cnm:ltll., que S. M. o 1.-opero.<ior 
à..i~nll.->e r~ber no pa~o d.:t d ds.de, i uma hora da 
tsrde1 a aepUtll~tO d&ta mcsJD~ Canlat'.l que C:ü.l SC<! 

nome tem <lc cooprimenw t> me~mo :>lll%>~sto senhor 
no di" 29 do corrente, ll.lllliver.a~io u:>taliclo d,. ~ereni>• 
olma princeza ímpcrlsl tl. Sra. D. lzabcl.- :Wteirnda. · 

t~m rl!qllcrlmento do Màre Pedro Pierantc.:ci, '~!'(:>!'lo 
c:>llado da irei!UC2i'l do- N'o,.a Scnbora da Conooiçilo 
Ap,.recida, .r.,_ ddnde de .A.l~;ret~ . l>i~pach de S . l'edr>~ 
<lo Rio-Grande do Sul. pedindo ::u: orioarüo para que o 
!ZQYemo po .. :t conceder-U!e dous <~.nuos ~ licenç:J., co•u os \·enchnentos de sna congrua, afim de poder ir trnt:u: 
de rut~. sa•;dc n::t Euro~a. -A' commissao de petuv~s e 
ordenados. 

Outro d~ JoS.t> José Anl'clmo Ta~:ues, pedindo o.ne 
e:it~ 'tC'(] ... uenm.c:.t!o .s~s appens:~U.o a. outro de su~:. rn~x ... 
lher que eltist~ Destz camo.x':t.- A' comrnissüo a q,uc 
est:!. :l!!ecto esliC negocio. 

Outro de J oS.: lkmarclino Dias :Modronho, pedindo 
'-tlle se lhe m:llldc entregar 0 1 docu.meutos que annc100u 
a 1liXl req11etimento que dirlgio :L esta carraam ~m lJ:Uo 
do allllO pro:tim~ p:~s..<:ldo. - Ao m esmo <\est!no. · 

U -oe, e é appro..-:uio sem dehàte , o $egu.inte p:<rec-er : 
. .c A. oommiSl!üo de pe'llSi:teS e ordenat.os, para poo~ 

dar e"--.r ~bre o requetiroento de Antonio J~ Gni .. 
"'~· ;un:l..t\ne!L~ <h rocehedoria. do m=icipio .ia 
~-ur~c, [iecEn-.io = :~.nno ole Jiccnç~ co111 toooJ os ~~ns 
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vencilnento& plll'B lrat:lr àe sua saude, é de p lll'COer quo 
a. 66Se respeito seja ou,·ido o governo. . 

c Sa1< dss oommiss11es, em ~7 de Julho ile 186~. -
Si!e>iflt> Carolcanli dt .Hbuqutrq"". - Jl•nd.o11 :;~ C"'ttllo-

w Branco.> · 

ISt:!'i.::io 0 0 PAGA.llt"TO )lO I~Pô~TO D't CI~CO .. O. CE,_"'TT /.. 
C::OXP.4....~HI.\ .!.A.Cl'Ht' .. 

L~-se, julga-•• objecto de delibora<;llo, e ,.,.; a impri
mir pru:a c:x>au na vnlem dos tr-~bolhu5, o proji!Cto com 
11ue conclue o seguinte parecer ' 

< A com~issão ilo íaz<md~ oxnmínon o req,uerünento 
da comr"-llbia .hcn.hy' de na ve:>;açiio "' vapor nos ~Í()$ 
da pJ:oVlncie. de ~- 1-'...lro do R;o-Grande do Sul, re
~ttido :1 est!. :l'U~ta. C'.n"'Clara com o avi~o do minis~ .. 
tcrio ào imperlo de 9 do presente we:c~ " . 

< A réfcrlda comp:mhia tcrn cmprehendido um:l n:l
,·egação regular uo• p-rincip:~c• rins ds. provinda , por 
melo iie diversas linhas que pretende e.t~beleccr: · Par:t 
esb effeito submettcu ~ appro~n~<io do go--~roo imperi:.l 
os seus estntutos ,- e tem comprado o< quntro v:1pores 
Cachoeira, Guaranv, Rio-Pardcme e Corrtio, pelo custo 
de 136:000$. eom os quo.es den j~:prino;pio á. nllvcg~çü<> 
ftuvia.l, t011do consegn.ldo renlizar a vinp:em de Po~to
.Uogro :í cidade de S. Gabriel, il.i>t:mci;l. de lOIIeguus, 
pelo rio Voccacslly, C'lljannegabiliiladc, sem gr.n.de.< 
e previas trab~ho~ C.c c:mnlls:J.Çiio e li.Jnpcz:>, era atG 
CIItâo muito contestad:J:. 

< Lut.uldo com 11 falta de Cnjlitn.;s pn.o::>. t üo gran
dio!a e util emp"e~e, a comp~nbia pede ser di~pcnsuda 
do pllg:unento do imposto de S %, ou mba ~iza, peln. 
COlUJ/<:1. effe<:tnad:. d~s quatro ml!l:cionnd.~~ v~t>nes; o 
IISSim tamb~m por osp~ço de i!c" annos doa que tiver 
de comprar par:~ o seu ser'i90, o do.s tnn<!!lwas da ..-o.
JlOr e matcriacs cuj a a oquisiçilo fi<er pru-a subs titnir oos 
ex!stent;;s, :lpoiando . a sus prc:enç:lo 110 exemplo de 
iguae• e ltl<!iores c::oncesslíes feit~s á <o1npruiliia do 
Amazon as por actos do~ po<~ete; lcgi•btio;o " exocutivo 
e1:1 differeo:cs époc3S. 
1 < Reportando-oe ás inlorm:<.<;iícs do pTe~identa i!:t 
prc:Nin<:J.a que coui\rmão s s dif!icnld:.dcs allcg:>d3• paio. 
coropanhi~, e 03 scniços que rresta ao ,CoUlmercio.in
terno da 1'rovlnch, ii.~laro. o mwislotio do impcrio que 
"adA tem 4 oppôr a •e!!lelhante prctonçiío. 

~-- :E.!ta prctoilçoo, por~m, con:>prcbende duas <l>pecies 
de favores: a rem~siio do imposto já de<ido de ti:8CO$ 
pela comprn effe<:tunda de quatro .-apores uo eus~o de 
136:000$, e l•ençü.o do ru~stno impos to de 6 %, e do• 
direitos <i~ import~>Çi<!"'por espaço de doz anuos para o~ 
-.apo:-C$ que a wmpanhia ::..dquirir, a m~chi.n!IS d•"·npor 
c ro:>tedae> destinado• ao •erviço da mesm:~. comp:mlíia. 

• A. lei de 30 de :::\ovembro de lMl, 110 intuito de dar 
:.lento á ns.vegaç;io a v~por no lmperio, decretou no 
:m. 27 quo fosselll desde logo isen:n.& dn im~to de 
15 % as b:1rcas do \':!por dc•.tinada• para o •crviÇo du 
co:np'Ulhi:u de nose!!:nçiio c"istent<:~o no lmporio ~ au
torls:>.da.s por lei, ninda que '" dit~a barco.a ro.oom 
coustnúdas om pai~ &=_s;círo, o vi~~ pc.r11 o BruU 
c:om t.l:ipoltlção c banfieira .;.,.tr:mgeir:J. . 

• E3ta dh>posiçiio à a lei de 1841 -;i gora ainda por 
"i~~u~ de que 6 po;:rmaDeute en. todo.s as 1<!1& de ooço.
rn~nto, Ill&ndanco su~istir todll!l "' disposições d11 ler 
de c>rç:.mento llllteriores o,ue não vctsan!!n pnrticuhr
mente sobre ~ fix...;üo d:1 receita c despeza, c não th·e- • 
rem sido e'X{lrcss:uncnte re,·ogo.d.u.s. 

c-Se poi.!; ""mo fim àe d$r todo o impulso e fotnauto 
que en>. suas s.ttribuieões eahia, hoa<~ o oorpo le!!i•la
tivo de d.iepen.s:>r um imposto mwor &... mesma no.tureze. 
<lo de que •o tnta, pre~<cilldiJ>do até da considersç.io de · 
origen1 e procedend:. das barcas de vat>Or, -p..rece i. com
mWii<> ole •umma eqnldlide , ·senão de boa jus~iça, que 
á comp&llhia de Jacnhy se detir& bvQrav~lm~te, olli
-..iavdo-a como requer do ps.ga.mento do U,posto devido 
de 5 % pelt. compra d~ quatro vapores ji mencionados, 
e que o menno fa,·or se fi!Ça e~tensivo is b!Lrcas que 
poso,~. adquirir dura.nt.e o periodo de d.et aunos para o 
SCM'Í<lO ..special dn amprna. · 

c Q=:o i po.rte do reqaerimcJlto qne ,_ sobre a. 
úen~ de clireitno da~ machinas de ""!>Or e mat.e~s 
p~~r:t US'J à:l comp~nhia, ea:cnde a eo!lln:.il;$<1o que n.iio 
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ha. qll!: deferir, visto como é certo que t- machilla$ 
e ainda outns, ~;~o:r.ão de fr.!lllquia de direito$ em vinil~. 
do a.rt. 31 dale1 n. 939 de 2ó de Setembro· de lll57. e 
:LS5Ím. tambem-o cArViill· de pedra pelo docreto n. 2,lã9 
de 27 de !!&1'90 .àe 1858, 

• Nestes· termos, a oommisstio tem a honra de snb
metter & ,·ossa. esclar<!ci<la deliherl!.l'iio o seguinte projcc
toderesoluçiio: 

• A asoembléll. geral resolve : 

c .A.rt. 1.' A companhia Ja=hy, de · M.vegaçiio " 
vapor do3 rios d,;, J'I'Ovinci.a de S. Poclro do Rio-Grande 
do Sol, Jl.c~ allivl..du do pngc.mcnto do impo>to de G 06, 
ou meia. sW., pela Nmpra. efiectt.ada. dos vapores éa
.ch-,~ira, ~Guara.n.~, Rio-Parder.se e Corrciç. 

< Art. 2. • A mesma componhia gozru:,l, por espaço 
de dez annos, da iseJ>çiio do dito imposto de 5 v,; pelas 
COlllp~a• que reahzar de ba..-cos de vapor de~tinados 
eeffectivamente empregados na Il.4vegaçiio fluvial da 
provindo.. 

c .A.rt. 3. •· Fi6o revogo.dns as disposiç<;es ein ~on
trario. 

< Sala hs com missões, 25 de Julho ds 1860.-L • .J. 
de Sr:rmpato v· iannc:.- J.. J. H~nriquc.t.- Torre o:- U o-

S~o lidas e s.pprovachs sem debate as seguintes Tc
dn.cç<íes' 

1.·· .Autoeis:.mdo o iovatno par::~ wa.ndar pagar a. Fre
derico Sancr Bronn o ordenado corrcspondent~ á. con
~rua quo actunlrne!l.te percebe cada parocho do Imperio, 
e os ,-encimen<os que, na. proporção do a.ngmento que 
tem tido a mesma congma, dehou de perceber at~ 
hoje. . 

2. • .A.pprovanuo o decreto pelo qn;u foi àeclorido '!_:ue 
a :eensi"io rumual de 1:200$ ooncecl,da. o D. Alma. Joo.
quma do ~fcllo e Albuqncrqnc, Ünva do coronel Fron
Ci>co Victor de nrello e Alhuqnerqne, repartidHIUente 
com >U:lS filhas D. Irrnin" Ge,enecina. de !lfello e Al
buquerque e D. GuUb.ermina Carolina de Mello e Al- · 
buquerqae foi sem prejuizo do meio soldo. 

3. • Approvando o privilegio concedido a Guillíerme 
Bouliech para fabricar porcell:l.Das de greda cera.mic& 
e louçn. fina pelo tempo de qnil1ze rumos, na fórma das 
condiyêês e:::p~cific!ldaro no mesmo decreto de concessilo~ 

4. a Autor1:;ando o governo p:1.0:~ mmdnr sa.tiefuz;:er 
ao t>:t<h-e Guilherme Pnttlo Tillbury o orclenado, á raziio 
de 4oos por ~o, cor:espondente ao tempo etO.. que es
te~e privado do e:tercicio da cadeira da liDgua ingleza 
do seminario de S. Jo,é desta rorte~ em virtude do 
"""isp de 29 de Julho de 183t, ttté Z7 de Feveteiro de 
1849, em q_uc roi promo<ido na de professor pnblico de. 
me:-5ro.a lingu.a n~ta côrtc. 

5.' Appro\':wdo a pen5~o ""nua! de 1:440$1 concedià<\ 
:i. bo.roneza do. Victonn, rcp:<rtidamente com sua filha 
D. Olympia de G~smão Coollio, sem prejuízo do 
mrio ~oldo. . 

6, • Es:enolcnà.o ~ capitcl i! o Pará e :1. ddaàc do Rio
Grande do Sul " di5posiç:i.o Jo art. 3• da lei n. 799 de 
16 de Satetnbro da 1854, e creando no. provinci"-S <lc 
S. Paulo e )Ibtls-GcrMs ~uizes ~speci aes dos feitos ch 
fazenda. 

O SR. PR~sum~n: o- Devendo ter lugar am:m.hiia o 
iurame.oto dil seren!ssimn princeza imperial a Sra. D. 
jzabel, convido os S:s. "dcpu~::<!os part~. comparecerem 
j•clas d~z horliS UO m•smO diA 110 paço do "'nado. 

G.\1\A.NTJA. A.O B.\,..-CO DO BRA.ZU. 

O Sr. Paala Santos :-Occuparei a. attenyiio <1a 
conura por alg:ms momento• para jn.stiti:ar com bro
•es collsideroções nm projecto que tenho ue submet:er 
:10 seu illustre i u~o 

A lei de5 de Jnlho de 1B53 no seu .. tt. 2' di5]>Õe o 
.!ie.;uinte a re~pe.ito do bo.neo do Brazil: < O banoo do 
Bnu.il será obrig:ulo a. retirar àa cirenlaçiio o p>tpel
moed.a do . Estado na =~o de 2,000:000S por anno, 
.a titulé de empr-es:imo gn.;uito. até á somma cc 
lo,ooo,ooosooo. ~ . . . . 

No art. 3' porhn a mesma lei dispõe que, .. se o b=co 
do Brazil tiver .neceso1dade, para. :egunw~ ue su~ 
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opera9i)es, c!e;contrahir wn empresti!no = pai>! es
l!=ge:iro até a aomm& -~eni.o> &O valor que-· 
tiver "!"pre~tado '!O govemo, podera Gbter pora b6o a· 
·ganm= do Bl'IIZ•l• ... . .. .... . . .. · . . 

. ..A. lei, ro~ eates dcms · a:rtigo•.juntoo, t!Cmo' que 
ptavio d.e$de logo que, tendo {) h= de .,;offnr gn,·es 
ornba.ruços em suus o~• em conseqnenciA · &t.te 
emprestimo, neceosario er& hs.bilit.m: o mesmo . banco
com os meios de fazer íacea todo:; o• tran5torn<~~o·epcr- · 
tnrb~ que ~or ventur&. lhe pudeasem vir deste ·•m~ 
prestlmo gratuiro.· . . . 

Na verJade, Sr. presiãente, se o hlmoo do Bra:tiJ.tj:.. 
vesse podido deva:r o seu fundo disponível atá á. sonima 
de 30,000;0009, como estal:>elece alei, estou p.11"Sruldido 
que es~e emprestim.o ntio serie. dema.si:1.Umente onel:oso 
pare o bOllco; mas, niio tendo elle e.Jevndo o seu flm
do di.pt>nivd a mais d~ B,000;900S, uma vez até 
l5,000:000,:j, !ilio estando hoje .enão na. razão de 7 ou 
S,OO<r.000/1, o emprestimo que o bllllco faz ao govern,o.. 
traz-lho considerave:s difliculda.d,e,, 

O Sa. :;_,,.p..,,o VIAN"A:- Is;o é compen&~.do pelz
emis•ii.o ~ pelo recebimento de stias notas nas estações. 
publicas. · 

O Sa.. P ~llt.A SANTos: -Isto n\oo é ra.z[O; ·porque 
a. emis.sS:o pe~a. !Obre o· banco no cas;o d=-í · c:onvt>rti-. 
bilidade, e é por isw mesmo 'que' venho propôr uma 
medidu, porque, presumilldo-se niio rnuito d.istMte a 
época de uma convertibilidade, a niío ser· immediata.~ 
mente ~u:.:U•aao o banco, ni'i.o poderá converter· a 
somma qne tem eroprestndo ao governo. E desde. já 
decla:<:o ao nobre .deputado que eu \'enho apresent"" 
este projecto n~o só por insplrt\.CEO minha, mas· t:un:. 
bam porque até certo ponto tenho obtido.~ nnnuencia 
do nobre ministro da ioze.da para.a?re<enta-lo. Venho • 
~ropõr uma. medida àe lntcrcsscJ n~o para. o banco 
do Ernzil, mas .'!e interesse para o paiz, para todas 3.S 

industrias e p:u-a o propria governo. 
Em consequencia dos emb:.raços, Sr, presidente, que 

ao banco têm vindo dçste emprestimo feito ao govenw, 
~ direcçilo do banco entendeu oue deveria utilisar-se 
<la fs.culd~de qne lhe era dada pêlo art. 3" da lei de 5 
de Jullro de 1853, contratando com mn forte estabeleci
mento bnncario ele Londres um empr~stimo on pedindo 
nesse eotnbclecimento um credito. Pedia ·J;>Or esst~- oc
.C!lJii.üo .:i .direc~1o ao governo a ::p.a garaJJ.~U~ nc&se. es
tabelecimonto de Londres, e o governa a concedeu im
m~dls.t:lmeute. 

Mas, .:';r. presidente, 3.S co~diçves com que esse cre
dito foi nbeJ.*to :Sii.o iüo :restrictM gue, e;n "·ez de. tirar O· 
ba:~co todas as ;·antas;ea:; cue poill~t tirar dc•ta opera
<;ão de credito' tem pelo côntrario sonrido gnl\-e<! em
bn-raçns, e os tem soffrido For um.a.neccssiililde illde
clina vel, porque não pód~ obtel: este credito senilo com 
prazos muito limitados. O banco cio· Brazil sae3 s.obre 
Lona,..,. por,es:c credito, oc m=da importar ouro para 
~e~t"~ ~u:.u oper"n.çÕí'..s nn.-ph:-aseda.lel; mas,t=.do 
immodiatanlenUI de tom,.,- letras na praç .. , ou de sCAfN
sen tn:r como comprià.or ae letras ~:u-ã. f;n.!isfazer os em
prestinios que silo cono-c<lldos com-prazo• muiw limita
dos, •eguc-se que a banco, se por t<m lado segura S'Ua5 

opera.çües, por outro 1aC.o as enel""'ta1 porqu!: COtlStan
teme!ltc · a:pre!en:.a-se na praça. ta mando letras, cau
sando nm:t depressiio constante sobre o cambio, vindo 
a ser assim quasi inutii a. garantia q'l.e lhe di' o go-
v~o. · 

Paro. rerno·,•er este gra:-ç--c inconveniente, n. dircctoriu 
do banco, ha = mezos, por proposta minha, rowheu. 
contrahir o emprestimo por fongo p=o, por prazo de 
lO, 16 ou 20 a.nnos, de sorte q,ue só lhe fosse necessa
rio rcmetto: todo! os nnnos a som::ua correspondente á. 
amortizaçíío, <J.U~ pódo ser de um ou do!l.S pc.1· cenro, e
:o uo juro, quo amportaria em pequena sonuna, não cau
undo a!~lm uma conitiUl~ depre .. iio no cambio. 

Appro,·ad& uuiUiilllemepto! c•tll propoa~ '}ue fiz ao 
'bauoo,foi eU a •ub:u.tt!<l4 ao gnv<m~o impf'ri.<ú, e S. Ex. 
o Sr. minittro da f=mda, n•pouden<lo ~ blllleo, de
claroa qu& o go\'el'llo ll~o podia ll'IUllÚr ' t~;arautla q\le
o banco pedim P""" - Qlllpro.tltllo pur loogn praao, 
porque en.umdia que .... llll'&l>UA on uma pnotia 
P=llllente, c qn~ uliQ c~t•~• llAtll nA !w11 u= 110 ta• 
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pirito do art. :r da ·lei de 5 de Julho de '1&""3, que 'i6 
uats-n deu= ~tia temporarla e trnmltoria. 
· N;o entro &qlU nos fttndanlento. d~ta deeà~o do go- · 
vemo, nem na; prooedencia dss rul>es q_ue towe o eonS<l
lhodeestado ·para opinar noste :.entido; prctct~do só
mente peO.Ir 11.0 oorpo l.egi•lativo que haja de da~ desen" 
vol-.ime:nt<l maior ao Jll't. :r da lei de 5 de Julho, c:ro. ex
pli.,..-lo de. modo qúe o b~~co possa usar po i1lteres:<e do 
E~t&do, e <!e l11l1 modo ma\s ronveníente, da faculd:ule 
'l_t:::.lhe den no s:.rt. 3• ~ aue me refiro. 

O nobre ministro da fai.end.s, eo~ignnndo este facto 
no sen relatorio. <'Omo que manifesta a s= approvaçüo· 
a uma medida idenfu.a, e<>mtsnto que ella sej 1t adoptad!\ 
pelo oorpo legislativo, ~que entende que eUc nilo está. 
compete.,t<lXnl:llta :o.utoruado para e!ltender a lei c!este 
modo. 

Indo pois de accôrdo ainda , •• ta parte com o nobre 
ministro da tax.endo., vou submetter ~o ju\zo da camara 
nm p)ecto de lei que tem por fim e>.-plicar o ert. 3" 
da let.de 5 de Julho no sentido que tenho e~sto-

V = :5. m"'"'-, é 1ido, julga- se object<l de ilelibel:açi!Q, 
e •-ai a imprinür p&a entrar ne. ordem do~ tr.lballws, o 
""guinte pro.}ecto: • 

< A ~5~mllléa geral =1-:e: 
< Artigo unico. Na ~rantia !acnl:ada ao banco do 

B:razll ])l)l.o art. 3'" ds.lei de :; de Julho de 18:>3 está. com
prehendido o emprestimo, ainda mesmo n longo prazo, 
que o mesmo· banco th·er ;necessidade de contrnhir para 
os fins mlllleiOtlliO.os · nn. rn!!Sma lei," e dentro dos limites 

-fixsdos no -referido a_-.rlgo. 
~ Paço <i.s. csmau do$ depu tidos, 2e dQ Julho de lBt>O. 

-F. de P~u/a Santo•. ~ . · 
-o Slt. S!LTIMO CA.V..UC.L"TT rpel!t ordem)!-Sr. prcs!-

.J.en~, sendo neces.:1rio sdis.ntar-.c o o,-ç:unento, pe<;o 
" '\·. EÃ- que consulte a comsra !e consente na nrgen
da da diseu.sõ.o do orçe.mento n~ parl.!! relativs. ao mi
!Ústerio da marinha., p:-efcrindo esta disclll's[o á das 
OTl.tras. l:n$ti:rlns dadas pata a ordmn do di:l de hoje. / 

Q Sa. Pustlll:NT~ observa que o Sr. l.fartin.bo Cam
poS pedira a pnla.-rn em teropo para apre~entar um 
requerimento:) ms,.g q,tte a hora. <ks.tin~dn pca. e-ss.e fim 
e•t! quasi a terminar. 

O Sa. MAaTil'faO CAXPOS :- Esgotar~i o tempo que
f:U~a, po-.:que do contrario ficarei sem nenhum, "isto 
que o go,·ernc s6 pr~5a de ot"Çllmcnto nos sabbad.os. 

O SJt. CAsr:w.rno ll\.Dt'nEIR."- ~-E· pa:!l fs2er !l férl:l. 

OS&. !'US!b>;:<n;-0 reqnetimento do Sr. depntaõo 
'Silvino C!l\"3l=t.i P. para se discutir o orçamento de 
preferenci:l is outros mnterias hd.as para .n ordem do 
dia. Como, porém, ainda nuo cheg()U a horu dcstinad.~ 
.plll'lt a. orªcm do. dia, d:!rcl n paln\!8 ao Sr. àeputado 
pelo.R1o ae Jee.,o: porém lhefott>1 n d<>,·id:t ob•e.,·a
çíio, logo q~ fu:<lc o temro mnrontio para n npr~cn
~~o de proj octo•, indicações e reqttc<"unento~. 

A c:unara, Fendo cousul:ad::L nppro\'a o reqt:erimento 
do St. Sil>b:i.o Ca•:Uc:mti. 

O Sr. lllartlnho Campos f:u algumas ob~e:r:\'::t
ç~ que se aehiio no Append;.,e. 

A rep:esent:1çlo é remettida. :i. cornrrillõsâo d~ fucn.J.a. 

C'B.DW DO DIA. 

Contin'Cía. a 2' discrusão do orçomento n::t parte re!a
ti.-a S. deope:l'a .ia ~tcri~ da marinha, com ::lS emeo
das :tpoinda:;. 

Acha-se pre~en!c o Sr~ minis~ ~peetiro. 

O Sr. Fr.meo de- Almeida:- Sr. presi<leure 
niiO t!C(lmp:mh=i ao nobre d..!'utlllio que hontem fo.ll<>~ 
c::~. ultml<l lngs.r; niõo mo ]>t')r>onho a entoar nani,., 
t:e::n tdo ponco a ca.nuu- lou~ores; pretendo deixar em 
p:!Z tanto o~ m:~:-tos como os •i;-<Y.õ. Desejo hoje uni-

camen.te occnpar·me com negecios espcei.scs cU ma
rinha. 

E,tenao, s~. presidente, qne nma d'1S condi~ões mais 
indiopensaveis pora obter bons officises de marinhe; esti 
na :;arantia que o Eot:vi:~ d..r ao ·r,mro a~. ~uu:; !=l
lia!. Os nobrés deputados coml'rehenaein -facilmente 
que um officinl de marinha ru<o p&de viver segt'e~o d~ 
todos os laços de família. Ao Estado corre o ci:'ever d\'1 
protel!:er a família do offici:U de m11rihha desde que 
este fullece (Apoiado•.) 

!'>iio é preciRo demorar-me em demonstrar ctne, deJOda 
qne o otlicinl de m:trinh!l se a<:ha em luta mcessnnts 
com. elementos ~-perigos qn:~Si •empre desconbeeidos, 
n:io p6de desempeDhlll' SUU missã.o se IÍ. ãspctt?.ü d~ 5Ua, 

carteira,. ~e reunir ni:n.dq. a incerteza d.o futuro à e sua. 
famill:a. E' tambem evldernt~ ~{~le, ~e , pelo contr&J:io, 
garantínaos o futnro de su:J. !amili::., o oÍfici'l/- de tcnri·· 
clla, no rr.eio dos perigos, contando com a certeza de 
que , desapparecendo deste ::nundo, o· go,·crno tomará. 
conta dos caros penhores que dci= , Hmtirá uma àedi
cnçüo sem limites, e nas horas de perigo por fónna. al-
gnms. :~. sun cortt~m d im.Unür:L · 

Eaw · poue~• pulo.,·r:uo indiciio q~ \"Ou oconpm:--ni~ 
espceialme.cte com ur.~ dos obj ecto• m..;s importantes 
que dizem Teopeito á clru;se dos officiaes de marinha. 
Refiro-me ao monte-pia. 

O monte-pio da armada foi orgllllbado no tewpo d~ 
reinado de D. !trariill; eotUo alguns o.fficia(l8 de mari
l;thn, e.preci!LIIdo as razões que acabei ligeiramente de 
oprescntar á. camara, reunirão·w e formáriio o seu. 
monte-pio, cnjo estatuto füra nppro>'ado. EsSD. illstitni
ção, antregno nos =idados oos proprios oflic\n~ de ma
rinha, fiore • .cea, e pôde comcguir eJeo;ar o seu actlvo "" 
um a qualltla avul~ada. . 

:li o tempo, porém, do reinado de D. J ooo Vl, o governo, 
por causa de difficuldndes finl1Il<:eints. te~e de l::mçar 
:miio do dinheiro qne havia na caixa do monte.·pio de 
marinha, obrigando- se a s~tisb~cr todos os encargos 
daquella ín;;tituiçüo. , 

D'ahi em dinnte datiio o• ataques constantes que se 
rem feito no• direitos ndquiridos dos officiaes de mo.rl
nba! Admittida es•a doutrina, que hoje -"llleaçs to
:::nar gr:mde& proporçVes, da tut<>b. do Estado om tudo 
e por tudo, o monte-pio te111 siõ.o 'J.Uasl annu:Umentc 
atncaUO por ai.<pGoições <J.UC nullificiio uma tal iÍlstitui
ÇÜO, que Alizl.s devia produzir o> w.CQres beneficios. 

E' 3S.Sim que, ~;endo o processo das ha.bilitaçoos ou · 
jus:ificaçiles, pelo estatuto primitiYo $uminlltio, ~pi<U> 
c q~aoi nada .U.pe.udi<>so, angroent,l;;;,.sc lho as for
tllalidade•. ditlieult.!riio-•e as D.abilitaçõeo = justifi.ca
çõc~, obrig!Wdo-se ás \"ÍU\115 e famihas dos olliciaes 
que tlnhiic de requerer o monta-pio, ao mesmo a que 
outras eriio obrigada! qumdo rcqueri:Jo o meio soldo, 
colllo ~e o meio soldo que o Estado paga pude:;se ser 
comparado eom o monte-pio pnrll o qual concorrem 
durnntc a soa ,·iàa todos ·os officiaes de marinha. De 
iórma.,uces$04 ba\Jllita<;Qéõ ou JUSti!iea.t;ões quee,.;gião 
aponns seis, ou oito di:ta, ou mesmo dez, dcuon '\i.nte,. 
pn.~sár[o aex.igiLllm~dons ~mrüsanno$! .• ~ d.eformaqne, 
aquillo que em bre\·e, ra-rino e quasi nada dlof"''ldiOOQ, 
tomou-ae longo e di~p_endioso segnudo as e:o(igencias 
do tbesonro e da audltoria de marinha: ••• de fórma. 
aue u viu-rns ou famili:<!! dos officiaes de marinha, qt;e 
tlc[c q=i sempre ·.,m meios di' faoerem ao menos o 
enterro, s.'io obrigadas a àespezas enormes, e apezar 
d..iS!!o levão . 11m~ dous e mnis Rnnos para consegni-r 
o mcmte-plo ~ .. 4 

(O Sr. prt.'lid~nte dú:ra. a etrd~i;-a ao . Sr. t:ice-prtsoi-
" dentt.j ' ·-

Ptontulci!Ú>®-me desta momeira, devo desde i' ra:er 
uma doolarayiio. ::o; em estou hnhilitado netll é m in],,. 
intenç;io atn:ve~:-mc a dizer couaa& no-,.aa ácerea de3ta 
mar.eria. Niio voa mni.5 que ~tir recl:unnções d~ mui
tos anuos; niio vou :ruüs que pedir a.qnlllo que sempre 
•e tem pedido; niio -oou mais que lembrar oo digno 
Sr. minü;tro da tu:lrinita aqnillo que maia c<mvem 8o03 
briosos officis~ da no~.,. anns.da; e assim reapondD a 
uma chser-:nção dg S. Ex., o.n:>ndo n& di!>CU!Iiio da 
forçn na."al te"e a bondade de dizer-me que en. nii.o 
apresCllts.'<o. eousa noTa. 

O Sa. l\fr.~I~no u 1\ban:s.\:-Perdõe·me;endisse 
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!!Ue.&etinha ~tado da.qnell& questão, e a_,a se 
aana pronnnci&da solml ena. - . 

O S11.i Fa.~Mco »r· AI.nm"-,_E' uma.vsrUde, n'io 
Wj!:<> COllS&S DOV8S ; - es<i& e>bserviiÇi\o de> digne> S· 
lllll:Üatro da uwinha ainda me fortalece mal.s no em~ 
penho ~ que me dediquei. Por iuo u:esmo quo nilo 
venho A ~1buna ~ roq~etir reclamaçõeá ele muitos 
~. e que Di<> podem c1eixar de ser aceibl.s por todo 
o ~C'l>O justo o 'illuatndo, é q11e elevo sa ~ 
m11.1s n.&iio attendi.lo. ' · 
~ observaçõeo, po1tanto, que tenho de apresentar 

hoje .f.corQa do monte-pio de mwh:r., como· as que 
:.p~t& qlllllldc> me _occupei da defi.ciencia dos ,;oldos 
e ~ de>..< e>fliciaes da a.m:odn, si<> fundadas e.n 

'peCii.dos antigO)!, SC>bre 08 quaes se tllm fallado. se leJn 
escripto, c 6 enctamento em uma c!ess01s public~OO. 
qM vou pt'IICllr.nr a e:s:ist.mm à~ iacLoo . 'lue taht.o 
comproviio o qu hoje ~blndo Sl!lltentar. 

Da delon~ dasjustitieações ou habilitAções das -.iu~as 
e maio pe.<&<>a.s de famllia dos ofilci.ses de :marinha, das 
l!:l'l!Jldes despezas qn~ . tr:t:tem a essas. infelizes desvali
dD.S a conclw;ão desses pi'Ocossos, tem resultado maJ.es 
tscs qce en niio qnaJUlMtia melhor do que apresentan
de> exe'"!lploe fri:f:~.ntes, e lu muito até publici.dos. · 

Em Outubro de 1854 de:mnciava-se ao paiz quo ha 
doas nllliOS SC>licitaV& debllde a pet~süo, que de pleno 
direito Ih~ competia, a vic.va do ca.pitiio de fra.ga.t& 
Almi.bal Bolt. · 

Na mesm:a. época ~e denllllcillr.l 'lu e e!tava decidido 
que niio W.ba direito A pã>são a. Vlc.va do capitão de 
frag~ta Portugal, porq_ue essa senhora, que em vida de 
oen nuu:ido percebia ifo tht~ouro metade do sen &oldo, 
depois de morto nq_uelle não eliliibio doctwleuto origi,.a! 
à~ sen casamento celebrado no inar ! De =eira que 
para essa senhora =bel' ll!eta.de: do· soldo nio se lhe 
~gin essa prova. de scr 'e:w>.ds. com a<J.nelle cat>itli<> de 
nagata; ·mas p_o.ra receber a pCll~ióo do me>nta-pio, 
aqnillo q-:te de direito nüo •e lhe podia negar, pra neees-
5sr1o que ahlbisoe documento original do sca · CllSa
mento, que, CC'I2IO di•~, tinha !ido celebrado no mar ! 

Denuncia.va.-:re mais que a iilha d o chefe de esqll&dra 
Po.uh. F<eire de Anõ.rade, pobre e sem protocçiiO al
guma, · achava• se ellvoh ide. e:P u111 t.bytintho de e::ti.
gencias ·para obter do thesonro, con:o esmola nma di-' 
milluta pE:Ili:ío, que de direito lho pertencia! Es!a. filha 
de um oliicicl de marinhn, aue havia servido ao SBtt 
-pili por espaço de 70 ann<Í•, qu e tinh:r. ~outrlbttido 
dur.mtc todo · ~sse teto!'<> com um d.io de S&tl soldo. para 
& "'-'lt\ti'·JlÍO, senhor& pobre e som p,...,çii.o, ..:hava-se 
em gtandes diffic-,,ld.o:des !>elas e:dgencias que o thc
souro fazia, para. que exibisse os seguintes d<>cmneo
tos : r, que ruío percebi• i á alg111Jla quota do monte
pio ; 2', !I fé de officio do ol!icial fallecid.o ; 3", cortidio 
de ha~er o <>B:icial eontribaido; 4', eertidão dcobito do 
pai o m~ por maia de um -=~para" monte-pio em 
rcloçi>o .,. ultima )?4tente; s··, que niio havia "/Ínva, ou 
havendo, que não tinha direito 'lO mont<~-p!o ; 6', t. 
Slino;io ainda que uott:ral; 7•, o estodo de s<>ltei'l'8. ho
nesta, ou vlnm, e n iio religiosa professa; 8", se era. tillte. 
unico., ón' se tinha mais lillllos, e qc3:1ltos, no mesmo 
estado a<:iina declarado ; 9", certidão do CDSilmeiito dos prus. . 

Sobre todu estas eJÕgencias accrO&CeDte:ae a supre
ms .Wpeia de. que os docnmentos de--ião set origi tl4U! 

- Ora, seühore&, é assim que o Estado .procure soc
COJ'!W a uma desvalida nlhã de um officúú de =inha 
que o semo por 70 =•~ ! Lucra.rá o-Estado cam 
es~aa difficulda.dcs quelllllçiio aos officiaes de ml\.>i:nha, 
na cleoc:ri!IIY!l de que, mortos, suu fll.ll1iliu 5earál5 n~ 
2Jlia!ri.., pe<llndo como 06mola de ~em PQrta, • g .. -
tudo o que ntlo podo111· • niio t<"''D, para 'ha'l'or o qae 
ele cliralto nlo 10 lhu J)()Qe 11eg:u: t : 

Em 211 d!l Oatubro cU! 1866 !allocta ns Bllhla o cbetc: 
ele '*l,uadra graduado JCIIé Jo"'!alm Rapo101 dGixando 
• fUiillia u maior pobreza; eutmmto aindr. em Junho 
~ l~T a vluva ~ officilll Ilio ti!Wll podido obter o 
lllllllnODte-pio, e luta\-a C')ln os maiores em~ para 
mstente.'l'-16 e i.IIUIL familir.. Era 'lllll chêe a~ esq'll.Bdn 
que tinha por 34 annos -~ muitO boaJo oervi~s 
"" seu ~· e o DlODte-pio qu~ ma -.na- pedia er-a Uo 
insiguiliCIInto que opeDAS se eltt:lT& a · 721 mensacs. 
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Pois bem; '-pezar 'deu~ . ~~cia, ~- de ·34 
amwo u~ bom. --n...,., .UW. ~ aqw:lJ&.-épOC& essa 
vi uva niio ·t.inhcc·l>OCÜ<io ~<>=te-~ I 

O caplt!l:l-~ bimoel Joo6 Y'Wr&, ~o eldo re
formado~ foi OOilllllandar nrn -~ ID1ll'canto ç_uena
vegaw aaqui para Sa.nte-Cath&nll&, com <> nome de 
Jlt,..agtiro, que ~a <> antigo &1-.ia~V~.-S;.be-ae q118 esse 
vapor ~.!<:eu no alto. mar, m.I'S :nã.o te sa?e ao 
certo quo> nm teve toda una. ~to,.e por rou~lllte o 
commanc!=te o espitilo-tenen~ Manóel J~ Y1eira.. À 
deadit<:>sa viu=, que e.'lteriormazite recebia o soldo de 
seu liWrido, opens.s ec eopnlhára e ooufuom"=a tó'io fatal 
noti.,ia, pcocnrou recel-er o monto-pio q_ut.> Thc co_m~ 

Querem o.s nob""" deputados oa.ber oomo é que oe Jnl
' i gou wDA prete:lçiio U!o JDSta • ·Ao ~mo ~po que se 

I
, n.íio pagtl~a o.:soldo, daudo-se credito '.DOtiOl> do fal-

lecimento do oflicial, negava-se o mo.n~-pio, ~ne 
nio estava provado 9.ue ~se mesa~o ()flic1al de muinha 
bouves~~e fallecido ! De !orte q~ havia. prJV3S d& morto 

I qUSD.do t a tratava de continuar a. pagar o soldo, "':"S 
· nW> as h&via de.de <tUa •• trata. v& .U. pagar o monte<·P,l O! 

I 
Niio se>i. isto realmente -~ com . a yobreza 

desvalida 1' Nüo ser& isto inuilli.sa~ "' mstitw9iiO de 
monte-pio~ Será. para ~.o 'J.ue <l<tde o temJ:IO de 

1 D. Joiio VI •• ou:vorou em pnncipio " tateh .cfo .go 
: Yetllo uuica=te para Bn"alli:ar a !amilia doa omélae-

1 

Aquillo par" que oa proprios officiaes de marinha coa-
eom!riio! 

E notem mais, que Íliio é só. neg:u-, é f erir direitos 
adquiridos, é espe<:alar com migalhs.s que niio podem, 

I como já. disse ne;;tB CAsa, engordar oa cofres do ~es.ou:ro 
nacional. As pobres vinvas, .as s>q>hi>!s des~aho!a~ dos 

1 
ofliciaes de mn.rinlla, ou:wdo estes marrem depo•• de 
bem Ecrvircm ~ epois dê laetc concorrido pnrn form"" 

l 
O ·seti monte-pio, olém das delongao de um pl'OCO!SSO en
fadonho , dispen<lioso, amdo. em cima t..'m de ln~ com 
deeislles desta. natureza, como aconteceu c:om a ~l'9\"ll do 

l. 

capitiio-te:lonte Manoel José Vieir&. · · · 

(H o. um aparte.) 
Repito, senhons~pm qtW fique na memoria. de to-. 

1

1 dos; havia pr"V&s ao fallecimellto :!este ~fficial ?-e ma
rinh:~. p!ll':l Dão pagar. o soldo; m:lS nao b:~.vut essas 

I 
·mesmas provas_pua po.gar o monte-pio; E' o u•e tt 
no" e.s•, para neg11r on pelo men~s Ml!I.J' o. s~CCOl'I'O 
q_ue .se devi(< á viu vo. .ie um oflie~al de mAnulia, que 
por au & infel.ic~clade tinha dwpparecido dcsníortunn-

1 
<lamente. . 

. O<>nwmando aioda ·oom outroS factos qne •e tem pu- · 
! blicado pc:los jomaes, dirl:i que as irlniia3 do 2' tenente •••. 

Antonio da. S'll.va Cavalesmtl (vou citando DOmes )?ro
prlo•, para 'l"" u niiot""'•~ dizer queq~:ro impron;"U'; 
voa cit=do os nomes pt\<& Jar o::c=o 11 cummar 
esses actos, pllrl> <tUO ]?<!~Os ACabar com abueos ql!e · 
não podem deixar de proJild1car a. wna daa clns!!eS =• 
importallkS do llOSSO plilZ); M ir.miU do 2" :ell~k An
tonio da Silva Cavalcanti , morto nesta proVUlcJ.&, !1-té o 
:umo passado niio till.bi!o ~do receb<:r o monte· pto. · 

Ora é assim que o J;:;averno cumpre com o es
tatuto' approvado por D'. llofaril.. I, c qaa. no temfo d~ 
D. Joiio Vl obrigou-se o .g<>vetllO a cumpr;r, qusn o ~e 
apropciára do que era a;uc=ente dos ~~aes de marl·· 
nhn, c que cstavn na. cw><a do wonte-j)to .. Seri P?• esta 
maneira que O p<OCeo;sO bn.ve OU %UI.Cia dl&pcllWOSO do 

· estatuto pritnOI'di:ll deve ser substitv.ido por um prooosso· 
tão longo, que delllsnda blntos dQClliD.entos, !' d~
mentos origina.es, qu<l niio se póde haver~= multa des
peza! 

Eu citarei aincla. o eo.so cccorrida com a pobre viuva 
de um ofiicial de marinha, e que habi.t!l. na lniuha pro
vineia. Ha &IU!O& mort<!m ~ mnrid_o; ~ teM m~
dado a seus procuradores. na. oôrte dinh= por van~ 
vozes ; IL!nd.: me J)I'OCUI"OII e:~ to IIIIIlO para ve: oo P,Ode~:~ ~ 
ccmeegui: q_ue ella pua- receber o scn mo.al&i"O: E 
um mc.rtyrto,. ~. a ~quo oe fu com u to; 
u J:Obres vlu\'U quzul~ ohegio a rOceber o 6811. ~
pio e~~tão !ndirid&du, n~o lhos eerw de uada, )áilllo é 
1Ull. IIOOC!OlTO do Estado. · 

E p6de eontislutll: um ~te estado-T E ntretanto 
nio J6êreoeu este cbjeeto ào digDo Sr. mmiatrO da ma
rinha um. p.>JAmo DO .eu rel&torio! Calou·• ~re 
h.c:toa desta uatllrez& que :!'l ligi<> d'~te a sua 
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l'epartíyão,-qne sé .ligãi.l direetainente aos melhores sere' 
vidorm; do -E stado; qJ;le se' li.giio directamente ao . .futm-o 
da marhl'ha, ,por isso .que ataciiode frente o .futuro das. 
femilias dos . prvprios ofildaes d~ m~rinha,. 

liifa3· niio fica ainda aqui; .niio é s~UJentc o trabalhoso, 
difficil, dispendioso, e. longo proces>o ·das j.ustificações . 
ou r!ao habilitações ; o governo .constantemente tem. 
procurado , nulliticar esta instituição, e nullificar com 
erro, .e erro de calculo, ·porque,nullilicando a instituição 
do monte~ pio, conco1're ·para que os oHiciaes . de marinha 
tenh>i:o•menos dedicação, menos amor· ao serviço, desde 
que se lemb1·arem que por sua mor.te sua mulher, suas 
filhas,._sUca familia, fieiio. na miseria. . . · 
. Em 1827 . se declarou que o plano não concedia ás · 

irmiias dos Gontribuinte~ sobrevi vencia de umas para 
outras ; dé maneira· que u governo fazia-se herdeiro 
da pequena e insigniticaute miga1ha que tirnva íts· po
bres orphãas do official de inarinha carregado ele servi
cos 1 l!:m ' 1852 exigia-se provas di:fHcillimas para · a 
habili~ação, desapparecendo o processo que anterior-· 
mente a este respeito prescrevia o estatuto. 

Em 1855 se deeidio que a 'irrnãa do.official de mari
nha não tinha direito a receber o !IlOntc-pio, estando 
vivos os pais, não obstante a expressa disposição do 
art. 8' .dos estatutos, que assim diz : < Se por morte. ,le 
qua1quer do~ contribuintes não ficar viu v a .e filhos no 
es.tado .. de donzellas ou viuvas, miii .no estado de viu
vez, e .tiver irmã as donzellas, viráõ todas estas ·a perceber 
aquella .porção que devia perceber a viuva, filhas ou 
mãi do dito oilicial, isto é·, meio saldo de EOu irmão re
partido · por todas igua1mente. > .Pois bem, apezar desta 
expressa determinação do art. 8' dos estatutos, em 1855 
tirou-se ás irmães do oflida1 de marinha o monte-pio a 
-que tinhão .ditei to. 

·Semelhante estado ile cousas.não póde continuar: é 
necessario que os negocias especiaes dos differentes 
ministerios sejão bem e~tudados , sejão bem desenvolvi-
dos o discutidos, para que tiio verdadeiras necessicladc3 li 
do surviço publico sejão satisfeitas. · 

Infelizmente para nós, infdizmente para o paiz, infc- ! 
lizmente para os .mclhoramentos do Estado, nem sem- ' 
pre ou quasi . nunca se dá tanta importanciá a estas I 
q·uestões da maior utilidade, da .maior conveniencia, 

0 como a outras questões que não pa$ão de ·declamações, 
de ·rccri)ninaçõcs reciprocas e políticas, do que se-fez, I 
do c['ue se faz , e do que·ae ha ae. fazer. A politica tem 
epncorrido para. que · se perca o interesse que exige a ·J 
disuussão destes negoeios especiaes. .· 

E' por isso que se vê que os ministros muitas vezes , 
gastão tempo de ·mais com· questões ephemeras, iusi
gnificmites, e gastüo tempo de menos, ou uão gastiío 
tenipo com 'aquillo que é especial ás suas repartições, 
com aquillo flue mais lhes devia chamar a attenção, com 
aquillo con; que mais devia contar o paiz, á vista do seu 
patriotismo. 

·. Foitàs estas observações, lembrarei ao digno Sr. mi
mstro da marinha a:Jgumas medidas que, se não pude
XfUl ~<ir i:nmediatamente aceitas, pelo menos podem 
·ser ·-d1sêut1das. 

' ~:ttece-me que· se · deve .revogar .o deueto n .. l,059 
de<> de .Novembro.·de ;1852, ·que estabelecêr,a o. pro
c;s!lo das justKicações ou. habilitações • . Eu me· atreve
ria ·mesmo ·s;propôr a conveniencia ·de .passar de .novo 
a ·àdrnil)iStração ·do .monte-pio da ·armada para os pro
prios ofliciaes ·de . marinha, pois que são elles que 
col!correm·para a ·formação desse monte-pio, para ·esse 
soncorro ·futuro. Conto mais com a boa vontade dos 
proprios interessados; conto que ellcs farião com muito . 
ma!'s ·.vantagem ao serviço., em .bem da humanid>tdc, 
com que. eose so~con:o . fosse dado eotn mais . presteza, 
tora ma1s convemenCia. 

.Pe11guntarei mesmo ao -digno Sr, ministro da mari
nhu ec .não ·seria bom e de •.lguma· utilidade estabele. 
cér ' uma eommissüo :na .capita1 . do lmpe1·iu, que pro
~o~esse as haLilítações em .. favor das famílias .dos o!Ii
c1aos de marinha ·que fallecessem. 
.. Não só a. ~sta com~i~são ~e dil:igirião todas as pes

soas ·da faiDlha dos ofiiCl.aes fallecJdos, como send6.ella 
G"G!npostade offidacs de marinha, veloe~pirito de classe, 
pel3~:declicaç1ío· a seus .collep;as -que Il!<Jrresscm, serião 
os : prim~ir.os . muitas vezes. a participar ·ás tristes vw .. 
vu~, ·ás pobres orphãas, .o fallecimento de seus. pais ·ou 

· maridos. Em todo CJ·caf'o, eb'tcs.r.rom·otoi:cs espec:inesniio 
lcvarião gratil:icaçüo algu:rna, .J>o.npatião a. despeza de 
justificar;ões ou .habilitações. . 

Terião inuito mnis intetesse·péla familia d<i seu• cama
rada ·do ·tiue niostrão as repartições publicas; porque o 
thesouro tem-se declarado inimigo nato ·d:e todos os que 
lhe pedem dinheiro, ainda com á maior jtuiti,ça. Mesmo 
nesta camara temos visto .9.ue os nosms collegas empre
gados elo théspuro mal ouvem fa11ar em ]>agamento de 
qu11lquer verba, comcç1io a crear embaraços, como se o 
dinheiro do thesouro lhes pertencesse. 

O Sn. SAl!ll•AIO VIANNA :-Não apoiado. O thesouro é 
uma garantia entre nós . 

·o SR. DANTAS :-0 thesouro ás vezes abusa; é inuito 
demorado :quando tem de pagar aos seus eredores. 

O Sn. FnANco DE-ALMEIDA: - · O intcreE.ifj ' Jo fisco 
chega a uma exageruç~o tal, quo os seus empregados 
entendem que a melhor prova: de zelo e deuicação .est{o. 
em procurar empeccr toda e qualqner reclamação, como 
se acima dos interesses do fisco não estivessem os inte
resses da humanidade, como ·no caso de ·que me occupo. 

O·cspirito do fisco assim exagerado se tem inoculado 
nos seus subordínad,os nas provindas por tal maneira, 
que as .populações começ>io a eonsiderar como verdadei
ros inimigos os inspectores das thesourarias, e alfande
gas, e os eollectores geraes, porque elles entendem que 
a primeira regra é exagcr<11" o zelo pelos interesses do 
thésouro com prejuízo da l'oa causa e elas melhores 
razões. 

(H a um apm·tc.) 

Eu posso clemonstra.r o que o fisco tem .pratieado coin 
as pobres vi uvas dos officiaes uc marinha, porque é facto 
de .todos sabido, porque em todas as províncias existem 
desva1idas que se achiio nessas circ~mstancias. 

O Sn. llENlllQUES dá um aparte. 

O Sn. FnANco nE AL~JEIDA: - E~ não quero que os 
pagamentos sejão instantaneos; mas não !lcsejo que:se 
procure contrariar todos os pedidos systcmaticamcnte, 
quer haja quer não razão. Ha um meio termo ent~;e o 
excessivo rigor c a nimia faeilidade, e é esse meio termo 
que· o nobre.'deputado.não comprehende. O fiwo ameaça 
devorar tudo com as suas compridas garras, ·embora 
arranque o pão aos servidor e o do Estado, .e peiore a sorte 
de suas familias. Sempre está a inventar difiiculdades ; 
ora é tf>r cabido o negDeio em exercício findo, ora é fa[ .. 
tar-lhc um documento origina:!, ora é ser preciso. infor
mayões de todo o genero, numero e caso. Satisfeita.l 
umas oxigencias, 3prescntão-sc quasi seU)pl"C outras. 

o. SR. Hl!NIUQUES : - O thesouro procura defender-se 
das garras de ·muitos particulaxes. 

O Sn. FnANco DE AummA:- Mas não .devia .defen
dercse das viuvas e orphãas dos officiaes de marinha. 
que expuzerão a sua vida no cumprimento. de seus de
veres, e .cujas garras .~ó podem ser vistas pelo fiseo . 

O'Sn. liENIUQUES : -Não se deve .declamar assim 
conLm uma repartição sem se ter informa\)ões exactas 
do que nella se pàssa. . 

O S.n. FnANco DE ALNEJD.A :-0 nobre dcputado:;n.ãü 
aUenileu ao principie ·do meu discurso. Gitei'facto:; 
para tirar depois as conclusões; mencionei nomes pro
p.rios ·e bem c.mheeidos. O· que me responde -O .. 1:olm: 
deputado é. proprio .de tim :official do thosouro. (Ar·oia 
dos e 1"aclamaçi.'es.) 

·O nobre ·deputado cuida jú que todos e~tamos ato.
cando ·o· .thcsom-o; imagina que mãos a vidas querem 
revolver o fundo · das burras do theso.uro. :Desean~e. 
não se qncr Ó dinheiro .do thewuro . .O que. >e quer ( 
que .sc .dêil s viuv.1s e aos íllliós dosofliciaes quemoT
rêrão.uo· :;crviço do paiz o quc·lhcs pertence. 

' (H a d·wc1·sos •aJJartes .) 

O .que 'digo .está da conseienc:ia do. paiz, c o que 
me inspira é .a propria justi~a. Appéllo. para o patriotis 
mo de todos .os. Brazileii:os, ·pam os nobres deputG.d0r' 
que ·n;lo :podem dcs.co,nhcccr rrue nüo ·sou mais do ,o_;:;<~ 
um éco do P,a:iz . .(A1'9i.u4os .) . 



O Sn. DANTAS: -Pelo menos o processo scguirlo no 
theso,,ro deve ser mais. simplificado. 

O SI\. S~nrPATO VrANNA:- Qu.oixcm"se _<la lei. 
(Or·~zãó~s~. mtÍit:os outros; aparte8 q1.~e cob~~cnl a- vo:i do 

(j/'ar.lOT' e o obdrtfL·1 rt {aze·r um.a_11au.sa.) 

o SI\. Vrcr:"PRESfDENTE redama aTattenç:to: 
O Sa. FnANCO DE AI.nmmA : -Sr. presidente, as 

iutorrupçõec dos nobres deputados rnc lcvão a tornar a, 
pedir ao üigno Sr. ministro üa marinha que proc~re 
revogar o deereto n. 1,059 ele 3 ele Novembro ele l8u2, 
ouc toma tão defeituoso, demorado e dispendioso o 
processo elas ailtorisações e jnstilicações.,Assim,_n;ostro 
que não qut;ro censurar o thesouro, mas o espll'rto do 
Jisco oue nlio está sómente no th0smrro, mas se es" 
palh; ],elas thesonrarias das provinciais o colle?torias. 
O fisco só,~uer receber ·e na o pagar; c mnà.a assrm para 
convencer que o seu :;ystema é o elas delongas, para 
pagar-se" lhe eousomem"se muitas vozes dias e dias. 

lL se assim succecle com os seus devedores quando pro·· 
cm·ão solver as mas dividas, o que não acontecerá com 
as pobres viuvas '! 

O Sa .. SA~rrAIO VIANNA:·_ Entretanto no thesouro 
pagao"se toclos os urmos 52;000:000$000. 

O Sn. HENit!QUES d6. um aparte. 
O Sa. FRANco DE Ar.nmmA.: -O que hrr ele dizer o 

nobre deputado subdirector elas rendas? 
O Sn. SA!fiPAIO VrANNA.:- E' nntito dign0 .. 
O Sn. FnANCO nE A·LM,ETDA :-Nüo·aprO\'eito a oec'rrsiiio 

para u;:gar que o nol.Jrc deputado é digno empregado elo 
tl~C~·Onro; porém peço a S. Ex. c :lOS seus col1egas qrla 
sejão nwnos rigoro~os nos processos para o pagan10nto 

'rlo monte- pio :í.s viuvns. o orphíias dos oJRcbes ela 
·1nnrinha. 

O Sn. HENRIQUES :-0 thcsourn cumpre as leis: o 
'nol.Jre deputado proponha as mformas que JJntender 
convenientes na legislaçfl.o fiscal. 

{lia outros apaTtes.) 

O SR. FRANCO nE .Ar.nmiDA:- Outra modificacão iri
dispensavel é n do d.ecreto de 14 de Setembro ele' 1829, 
que declarou que o plano elo monte"pio ni'í.o concedia 
ás irmi\.as dos contribuintes a sobrevivencia ele umas 
para outras; ele maneira que se alguma morre, passa o 

. Estado a ser o herdeiro dessa quqta insignifieanto, quan" 
do seria mais justo e mais conforme á letra c espírito 
dos cstnt.utos que fosse augn1cntar a quota elas outras 
irmãas. ' I . 

Tambem chamo a attenção elo digno Sr. ministro ela 
marinha para a decisão ele que ha pouco~fallei, tomada 
em 1855, negando"se >1 irmãa elo ofricial ele marinha, que 
tiver pais vivos, o monte" pio. Senhores, isto é uma di" 
viela sagraeh. O art. 8" elo estatuto, c1uc já o li á cama" 
rn, é frisante, é claro, quer en1. sua letra, quer em seu 
ospirito; entretanto cleciclio"sc em 1855', como acabei ele 
oxpôr. Querem os nobres deputados saber as consequen
cias de semelhante decisão'! Citarei um facto. Um ofri
dal ele marinha morreu na capital elo Impcrio, quando 
gustentava com os seus tenues vencimentns ri sua fami" 
lia composta ele pai, mãi e irmãas clonzcllas. Note-se 
que morrendo elle e achando" se o pai e a nüi padeceu" 
do de alienação mental, não poclião suas irmãas clon
zellas ter mei9s de snbsistenda fornecidos por seus pais 
porque esta vão inutilisaclos. 

Esta familia ficou reduzida á miseria, porque se lhe 
:negou o monte .. pio !! Ora, Sr. presidente, ha expressões 
que possfto qualificar uma injustiça clesta natureza? 
Colloque-se qualquer na posição elo ofticial ele marinha, 
que tenha seus pais velhos ou inutilisaclos, que tenha 
irmãas donzellas, sinta" se em perigo de vida, e diga se 
o seu coração não· ficará dilacerado em vista ele um tal 
futuro I Não· sabemos que o oflicial de marinha quasi 
sempre morre pobre? Não estamos acostumados a votar 
todos os nnnos pensões e mais pensões, até para viuvas 
e filhas ele offiçíaes de marinha de elevada patente? 
Como negar":se· o monte"pió ás irmãas desses ofrieiaes '? 
~ém disto, ~r. presidente, lembro-me ainda ele uma 

moclrfieaçi'io muito· justa ácerca do montc~pio: porque é 
que o official ele marinha <J.UO tiver perdido pai,. mãi e 
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irmiias, w tenha· filhos menores, não h a ele ter o clireíto 
ele estehder o serl monté-pio a esses filhos? Porque ·se 
h a de deixar na miseria e na orphanclàde os filhos me
nores de taes otfiei:tes, sem. poclerem•receber a eclucacão, 
que seria, se não ele justiça, aomenos de equicl:1dn'aue 
lhes foesc dada pelo Estado, á vista dos serviços'àe ~eu 
pai, e qne fos~e timcla essa quota do monte" pio, p:w9, () 
qual concorreu o proprio ofiicial elo madnha? • 

Entendo que tudo quanto é animar e protegér a or" 
phanclade é medida ele soberana. justiça; entendo rjue 
descl0 que não éxistirem pessoas mais necessitad.a.s, e 
sim Jilhos menores, estes cleverião ter este auxilio para 
a sua éclncação. O Estado com ieso nada perderia.; ao 
contrario ganharia muito, principalmente na clcclieação 
dos oHiciacs ele marinha, que estando nestas ciJ·enm" 
r.trrncias contarião que seus fllhos não Hcariüo no n.ha.n~ · 
dono. (AJJoiado8.) 

Antes de concluir devo chamar· a attenção elo <ligno. 
ministro da mm'inha para a applicação; aoa officiaes 
da nrimccla, ele um principio que tem fLido·eom v:mta
gem rrdrnittido r.1n ielaçüo a outros emfn:egados:;- FnHo 
do anxilio, on emprestimo; com desconto nos sena or" 
<10!/aclos, ela quantia necesearia para CL1Hl os offioiaes 
<le marinha possuo formar uma JlCnsão no mont<õ"pio 
geral elos eervielorcs elo Estaclo. 

Sr, presidente, o monte"pio geml dos scrvi<lor·ns do 
Esta.rlo é uma dessas institui<;>ões que 111nis en:nólr1·0c0m 
o nosf;o pai:z (ap0iados); é un1a dessas instituiçGes que 
cohrern C;Ol2: a. snr.. g0nero8::t . l]nnr1cirn. a. todos nq1:e1les 
qne !-e pnv:w (lc~ nn1 pequeno 1ntorns::e prc~cnte enJ l::? .... /Dt 
de nrn grrtn.lc )ntoressP frlturü; {~ nma institui_(1~i-io tão 
humanii.nri:t qne fnz f'OBl qne_, con1 pequeno s~:u:::J·ifdo, 
posf:nn1os li vTr:r da rni.serhL no fut.nto rt~; nossas H1 nlhe"'" 
re~ e tilhos. · 

Om, o ofticial de marinha, pch cxiguírlaclc d.e ~'.GU::> 
rendimentos· está impossibilitado ele formar pens1jes no 
monte" pio geral elos servidos elo Estado; que mni.to 
seria que o governo, vindo· em soccorro destes bons Gl3l'" 

vielores elo Estado, lhes apresentasse o meio de forDia• 
rem taes pensões sem prejnizo algum dos cofres pu bE
cos, porque o Estado descontaria a quinta parte <lo mlilo 
até preenchcr"se t• emprestimo? 

O Sn. PmxoTo DE AzEVEDO : - Na clíscmsüo da. 
fixação elas forças de terra tratei tn.mbom. deste o'i.>jeQto, 
e pedi igual providencia em favor elos ofriciaes do nxer." 
cito, porque elles nem têm monte-pio militar, 

O Sn. FRANco DE ALMEIDA :-Esta lembrança minha 
n1Lo é mais elo que a repetição de uma icléa generosa g~ae 
vai calando no espírito publico. 

Recorclo- me de que no tempo d'o ministerio do fa1le
eiclo chefe de divisao J acintho Roque ele Senn. Pe~ 
reira ... ;. 

O Sn. PEIXOTO DE AmvEpo : -De saudosa men1o:da. 

O Sn. FRANco nE AummA:- .... alguns· oifidaes 
de marinha pedhão-lhe este auxilio, e elle o conceàl31i . 

Lembrarei que se· os dignos ministros da marinha 
tivessem procedi elo sempre assirn, faeilitanclo esEe meio 
aos ofliciaes para conseguirem mn fim tl\o justo, e'n não o 
pediria; mas recorclo"me de gue ainda um· do.'. ante." 
cessores elo actual Sr. ministro da marinha incldeô.o o 
requerimento de alguns officiaes ele marinha em ·gu<l' 
peclião, por meio ele desconto, este adiants,mcrrto p:n•á 
formarem' taes pensões. 

Esta ieléa não é nova; lembro" me mesm() ·qne o iEgno 
Sr~ niinistro· dos negocios- estrangeiros, quando p~~~eú-~ 
dente da província ela Bahia; aclmittia tanto est::ddéa, 
e comprehenclia as suas consequencias lisongeira0, que 
pedia que se lhe clésse maior extensão em favor aos 0I!l:" 

pregados ela secretaria elo governo; ainda a lei drJ 1'7 ce 
Dezembro determina no art. 24 o seguinte: · 

< O empregado provincial que tiver obtid.o f><Jr em
prestimo do cofre ·provincial qualquer qnant::> para. 
inscrever"se no monte pio geral elos servia.ores à.o Es
tado , ele accôrclo com o regulamento respccti v o, não 
será aclmittíclo a restitui-la aos cofres, soh qualquer 
pretexto ele não se ter podido matricula;r , G !in·~ o_ o 
prazo de seis mezcs, a contar da data da Han'{a •. se :1ao 
apresentar a respectiva matricula, será ipso f'ac'to Sõifo

penso ~o emprego, sem direi ter a venci.'llGnto alW"n.'' 
até mostrar .. se inserip.to. Os íiad?res, porém, por.,er;co 
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ser executados pela . 'Luantia devida. ~ildo o primeiro 
prazo de Beis niezes • ., 

Not~~·se que até se procurou obrigar a esses empre~ 
gados publicos provinciaes a ma.tricularem-se no mon- . 
te-pio dos servidores do Estado;. se q!liz, e mu!to beiE, 
obrigar aos que no presente, por m~~rta ou de!etxo, nao 
cuidassem do futuro de suas famthas, que amda que
rendo restituir ao thesouro o emprestimo recebido, o 
não pudessem fazer . sobre pena de suspens.ão do em~ 
prego. ' · . . 

Senhores esta medida é generosa, é um pequeno au
xilio que· se vai fazer á classe dos ofiiciaes de ma·· 
iinhà. 

Nem se me poderá dizer que os cofres publicas não 
comportão ·a · despeza que ella trará, porque é sabido 

. que todos os officiaes de marinha não pediráõ imme .. 
diatamente este empdi:~sdtinio, como que. aá' protpohrrãofq'ute , I 
alguns ·o forem pe 1~ o, outros que J. o en a9 et o 
irão entrando com qumta parte de sua tmportancm ; de 
maneira que o deseonto mensal facilitará. ao the~ouro 
o estender o mesmo beneficio a outros ofliciaes. 

Chamarei tambem a attenção do digno Sr. ministro 
para o projecto apresentado nesta casa, para que as 
:filhas dos offi0iaes da armada tenhão direito· ao meio 
soldo' do monte-pio, embora tenhão-se casado antes da 
morte delles. Entendo que esta medida generosá iria 
concori'er para chamar dignos cidadãos á carreira da 
noss)l (lrmada .. . Entendo que estas medidas 'todas com
binadas concorreráõ para que tenhamos melhores offi• 
ciaes de marinha, para que esta classe seja mais dedica .. 
da, -.porque'· lhe offerecemos protecção em troca de sua 
dedicação, de seus serviços, e protecção real, effectiva, 
protecção sem tergiversações, sem delongas, sem traba~ 

. lhos, sem despiezas, sem chicanas para as :famílias que 
,. deixarem. - _ 

E para de uma vez pintar o desanimo que lavra em 
toda a classe da marinha, vendo os contínuos ataques 
a uma instituição como a i! o monte-pio, basta lembrar 
que no proprio parlamento já· houve urna voz que sele
vantou para propôr que se acabasse com esta institui
ção, para propôr que o governo se locupletasse com 
attuillo que era alheio! Já houve uma voz que propôz 
que. se desconheces5em os di~eitos adquiriclos, _póls ql;le 
o Estado'Ílo tempo de D. Joao Vllans:ára mao do di
nheiro da caixa do monte -pio da marinha, se encarre
gára de todns os encargos de seu estatuto! O corpo da 
armada, os dignos officiaes de marinha que acompa•. 
nhão os nossos trabalhos, que lêm, que aprecião a ma
neira por que cuidamos,do seu fntUl'o, que esperança 
podem ter, que dedicação podem conservar ,-endo tan
tos e tH:o repetidos ataques a ponto de chegar a este 
excesso? 

Sr. presidente, pass(lrei agora a um outro . o?jecto. 
Hontem o nobre deputado que me precedeu pcd1ra um 
pharol para a sua província. Em um ou mais apartes 
que .tive a honra de dirigir ao illustre representante da 
província do Espirito-Santo, mostrei a minha opinião 
áêerca de um objecto de tanta importancia. A este 
respeito o digno Sr. ministro da marinha declara no 
seu relatorió o seguinte : 

< Seria muito conveniente assentar-se em um syste
ma geral de pharóes; mas é esse um trabalho que exij e 
explorações, que não podemos :fazer se não lentcl e par
cialmente. > 

Felicito-me por pensar como o digno St·. ministro, 
que é de absoluta necessirl ade adaptarmos um systema, 
um codigo geral descriptivo dos pharóes e dos signaes 
em to(la o costa do Imperio. Todas as nações têm este39 
codigos, todas as nações têm este systema, c por certo 
o Bra~il não ha de deixar de querer o estabelecimento de 
um systema gen\l de signaes, que constitua nm codigo, 
e' co digo ao alcance de todos que se ernpregüo no com-
mareio e na navega;;ão. . , 

Não temos este codigo de pharóes nem de signaes ; 
não temos um systema; pede- se, e concede-·se o estabe
lecimento de um pharol como negocio de meia graça, 
como negocio qne não exige grande attenção do corpo 
legislativo. Dahi resulta que não '56 não temos syste
ma, como que ós pharóes, apezar de seu pequeno nu
mero, apresentão systemas differentes . . Não havendo 
eodigo de signaes e de pharóes, acontece que muita!:' 
vezes toma-se por engano uma l~z na costa como de 

um pharÓI ; o prejuizo é imm~iato, incalculavelpara 
o commermo e para ILnavegaça_o. • . . : 

E' necessario que os vercfadetros amtgos do progresso 
do lmp:rio c;uidem â~ste objecto co1llo. ?-m daquelles 
que mats extge o pmz para o seufloresCimellto no fu
turo. Lembro aos nobres deputados que . o estf\beleci~ 
menta de pharóes por toda .a nossa costa é um~ necessi- . 
dade que niio póde por mats tempo ser pretenda; pou
cas necessidades eu conheço tão urgentes como es.ta . . 

Eu lembrarei aos nobres deputados quo a Inglaterra 
tem.l69 c;m 170 .r-har__óes; a França 70 e tantos: e nós, 
com quatro mil milhas de costa, não temos mais de 10 
ou' 12! .. 

E' impossível continuar uma semelhante necessidade; 
é muito pequeno o numero, e este mesmo pequeno nu
mero é de pharóes que não constituem systema algum, 
que não têm de.scripção alguma, salvo u~~; ou outra 
que aparece nos JOrnaes. 
· Se, porém, eu me felícito por concordar com a opi
nião do digno Sr. ministro da marinha a este respeito, 
lamento estar em .desaccôrdo com S. Ex., quando· de·
clara que são neceesarias explorações, · e que taes pha
róes só podem ser estabelecidos lenta e parcialmente. 
O estabelecimento de pharóes dstá perfeitamente co
nhecido, estudado; o codigo é de uma organ,sacão f:l.
cilima, de maneita que não precisamos para á colloca
<;ão de pharóes para um systema geral, para o au
gmento delles, dessas explorações lentas e dif:ficeis, pois 
que nos podemos aproveitar de trabalhos completos que 
a tal respeito ha na Europa. 

Tratando do Par,á, S. Ex- apenas se contentou com 
nos deelarar que se tlnhão coliocado )llguns pharoletes 
para melhor segurança da navegação do Amazonas . 
Entretan-to, Sr. ])residente, a grande, a maio_r necessi
dade na província do Pará está no estabelectmento .de 
phnróes na sua barra. E' impossível que não soffra 

·muito.o commercio--e a navegação; é _impossível que as ·
r~ndas não soffrão tambem com as petas que trazem ao 
commer0io as innumeras difficuldades da barrado Pará. 
E' indispensavel estabelecer pharóes nos baixos de Bra
gança e no ptmto opposto de Maguary .Para guiar os 
navegantes, quer do sul, quer do nor~e. . . 

Lembrarei a S. Ex. que esta medtda tem stdo con
stantemente pedida por todos ou quasi todos os- presi
dentes daquélla província. Com Hmito pouca despeza 
S. Ex. póde dotar a província de um beneficio- que ha 
de torna-la grata . ao seu nome. Lembrarei o estabele
cimento de pharóes pelo moderno systema de para
fusos· são muito mais simples, mais baratos, resistem 
com ~mito mais segurança á influencia perniciosa do 
tempo _e da agua. 

Ora, estabelecido um phal·ol de parafuso nos \Jaix?s 
de Bragança e outro na ponta de Maguary, o comme~mo 
se livraria de immensos tropeços, e as rendas pul.)licas 
augrnentarião. 

Quando tive occasiíto de occupar _H ~ribima . na di~- , 
cnssão da fixação · da força naval, hgmramente mam .. 
:festei á c amara a necessidade de rever ou reformar o 
rectnlttmento da praticao·em. Felizmente pela leitura do 
relatorio do diuno Sr. ~inistro d.a marinha notei com 
prner que S. Ex. tem esta mesma opinião. Mas, dei·· 
xando aos illustres deputados o demonstrarem as neces·' 
sidades das suas 'differentes províncias, peço a S. Ex. 
qne me permi:tta chamar a sua ~tten.ç~o para ~lg?mas 
reformas que me parecem de ma1s utthdade, prmCipal-
mente pa.ra o Pará. . 

O numero de praticas e praticantes não p6de c_ont~
nuar a ser o que é, devendo ser elevado, o dos pnmei
ros a nove, o dos ?egundos a quatro. 

Comprehende s. Ex que, sendo já tão extenso come 
é o commer~io do Pará, não póde continuar com os pou
cos praticas actuaes, t ão poucos, que por falta delles se 
demorão ordinariame11.te es navios nas Salinas por esp.a
ç:o ás vezes de muitos dias sem poderem entrar no pono. 

Tambem me parece ·conveniente a medida que lembra 
S. Ex. em seu . relatorio, de se mudar de ten·a ·para 0 

mar o estabeleCimento dos praticas, afim de. que .os na
vios que têm de entrar ria barra, que é ml!lto ihstante 
da cidade, e está na costa, não. continuem a esi:erar tuc 
se lhes mande os mesmos prat1cos, os quaes nao po em 
ir senão na preamar ou no principio da vasante, sendo 
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inopp0rtuna cutra qualquer occásião por ca'l:lsa ·das cor-
ren~zas e baixiés. . ·. 
· Não só deve -se' fazer esta ·mudança, como estabele
cer álli duas embarcações. Existindo os praticos no mar, 
postandO"Se uma harca de praticos ao sul e outra ao 
norte, facilitaremos não só a entrada e sahida dos na
vios, .como principalmente, e para isso chamo a a~ten
ção de S. Ex. , a fiscalisação dàs rendas p)lblicas , por
que poderia a alfandega conservar guardas nessas em
barcações. 

No estado ·actnal de cousas ha facilidade para con-
trabandos .•.• · · 

O Sa. AususTo CoaallA: -No P :irá não ha con-
trabandos. · 

O Sa. FaANGO DE AutEIIÍA :-0 que entretanto, COJI10 ·· 
bem pondera o nobre depnt.ado, seri.a cousa nova no 
Pará., porque o commercio daquella província é tão mo
ralisado; que .alli são raros os casos de contrabando. 
Isto, . porém, não é razão para dar-se de mão a medidas 
nec~ssarias á. fiscalisaçiío, e · que previnüo o que para· o· 
futuro possa acontecer. (A powdqs . ) · 

Se um navio, sahindo, levar um guru:da da alfandega 
até ás Salinas: se entrando receber alli outro, que o. 
acompanhe até dentro do porto, comprehende-se que 
com taes precauções é absolut amente impossível o con
trabando. Espero que a illustração e a boa vontade de 
S. Ex. facilitaráõ este meu lonvavel desejo . 

E st9.belecido o ponto prineip~, eu poderia alongar
me sobre outros pontos secundarws e de mera economia 
para es~e estabelecimento ; mas não quero tomar á. ca
mara o tempo com considerações que se deduzem da 
idéa capital, como corola rios. 

Eu ainda me. felicito de encontrar no relatorio do no
bre ministro da n1arinha princípios que não são os do 
gabinete actual. · 

S. Ex., tratando do estabelecimento .ue praticas, re
conhece que .é um estabelecimento partiaular que de
veria ser deixado aos . cuidados do commercio, desde 
que fôr possível; não o sendo por ura,' é natural que 
se procure .melhora-lo do modo "mais conveniente. . 

Graças a Deos! .a sympathia que tenho sentido para 
com S. Ex. não foi illudida neste ponto; porque S. E x., 
ao menos tratando deste obje~.to, reconhece que a tu
tela do governo não é bem aconselhada. 

Não é occasião opportuna para, comprimentando 
S. Ex. por ter opinião t ão razoavel, apresentar as con
siderações seni numero que occorrem cont1·a essa ver
tigem de que parece possuído o gabinete de QUP S. Ex. 
faz parte, principalmente o digno S1·. ministro da fa
zénda. · 

Felizmente para o paiz, .e para mim tambem, o nobre 
ministro da marinha teve t anta independencia de opi
nião que se não deixou le~ar por essa vertigem de tu
.tela .... 

O Sa. MINISTRO DA MARINHA: - N:io é preciso ter 
independencia para isso. 

o sa: FP.Ai'iCO DE ALMEIDA:- ... nem dominar pelos 
erroneos .principias do digno Sr .. ministro da fazenda em 
~emelhante asmmpto. · , 

P assando a:o arsenal de marinha do Pará, devo decla
rar a S. Ex; que umn das razõe3 de decadencia daquelle 
estabelecimento nasce da exiguidade das verbas de que 
é dotado. 

Parece que não direi cons11 nova a S. Ex. observando 
que interesses de· varia especie, principalmente em rela

. ção ao co;nmereio , aconselhão todo o desvelo pelo 
en~;an(leCimento de um ar~enal naque11u província. 

l'l ão pó de este arsenal deb:.ar de ser elevado a esta
belecimento de 1' Classe, sob pena Je se desconhecerem 
as vantagens que o E stado colherá da marinha e da 
navegação. Mas este resultado se nüo alcançará com 
as verbas tão exil!:uas, como actualmente são as des-

. tinadàs para aquelle arsenal. · . 
S. E;.:. lembra que estando o aroennl proximo á. praça 

de Bagé, poderia ser augmentado; ma.s S. Ex .. não é' 
,franco, J?-ÜO declára ~e é ou niio sua opinino que se dê 
~sse destm_o a semelhm:te pr aça, que nüo é de grande 
1mportanc1a para a cap1tal onde tantas outras existem. 
Entend~ que seria_ de grande utilidnde para o Estado 

aoecupaçao du p-aça de Eagé pelo unenal de marinha; · 
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po;9.u:~ .assim' . se fac~litar}a ,a ~na elevaçiío a aJ:Senal de 
pr1me1ra.classe. Estimaria, pois , que S. Ex. fosse mais 
explicit ei , e declar~sse se estli jli a:~tbrl•a~? ·a· augtneu
ta-lo, ou ~e precisa d? autonsaçao .para Isso.; porque 
neste caso eu a propore1, mas ~ob a condição · ~e decla-
rar S. Ex. prev~amente se ace1tli ·ou niio. ··· · ·. 

Outro ponto que se liga a este' é a necessidade à e uma 
serraria a vapor com força. de dons ou qua~ro cavàllos. 
S. Ex. em seu relatorio expõe ~sta necessidade, . . 

O Sn. MnnsTao DA IlfARIN1IA :-Para isto não é pre-
ciso autoriEação. . 

O Sn. FRANco DE At.:uEIDA :-Estoü de accôrdo. Es, 
tando antorisado a dotar o arsen!ü de marinha da mi-

. nha província eom. Gssa serraria, e de utna machina de 
furar e cortar ferro, e iulgando ser urgente uma·e ou- · 
tra cousa, confio que S. Ex. não se demorarli em dotar 
aquelle estabelecimento com t aes melhoramentos. · 

Sr. presidente, passarei a chamar a attenção do nobre 
ministro para uma medida que julgo de grande neces
sidade, medida que já tive occasiuo de advogar antes de 
vir este rumo para a eamara, medida que não só mere
cerá, espero, o acolhimento do digno Sr. ministro da 
marinha, coino terli a sou favor as informações de todas 
as pessoas que têm sido presidentes da província do 
P~. . . . 
. Refiro-me á mudança do centro da estação naval da 

capital da provincia do Maranhão para/a do Pará . . Ex
porei suecintamente as razões em que me fundo . · 

A estação do norte limita- se ao sul no cabo deS·. Ro
que, e ao norte no extremo do Imperio, que toca as 
raias da <iuyana franceza., isto é, e~tá entre a latitude' 
septentrional de~· e 12' e 5" e 3' meridwnal. Compre- (~. 
hende, pois, pela costa, n'um arco de meridiano, 9" e · 
15', ou 185 leguas em distancia de seus parallelos ex-
tremos. , . 

Notem os nobres deputados que a extensão é de 185· 
leguas ;. entretanto o Iviarmihúo est:1 na latitude sul de 
2' e 20' e é o centro da estação naval,' distando do limite 
meridional2' e 43' e do limite do norte 6" e 32' . 

Se, pois, o JVIaranhão disca do sul 2' e. 20' . · e· do 
norte 6" e 32', é claro que est[~ muito mais distante 
para o extremo septentrional do que para o meridionaL 

Portanto, não póde, debaixo deste ponto de vista 
geographico; o Maranhão ser o centro ela estnçüÓ naval 
em vez do Pal':Í.. A differença é tiio grande que não se 
pód~ npl'esentar nada contra ella, porque é mathe
matwa. 

Se considerarmos mais que pertence á estação naval ' 
a policia das aguas do Amazonas : que as a.ana3 desse 
magest,oso rio tocão com vizinhos que n_ão sã'o quietos; 
se cons1derarmos que em um futuro ma1s ou menos re
moto tem de se abrir a naveg·ação do Amazona.s a toda!' · 
as nações ; se attendermos que temos vizinhos que já se 
mostrão com pretenções c desejos muito . manifestos 
para esta mesma navegação, é claro que no Pará, 
como a chave do Amazonas, é que deve estar o centro · 
da estação naval, e não no Maranhão, aonde niío con .. · 
correm razões que se assemelhem a esta. · 

Eu digo isto quanto aos desejos que têm os· nossos vi
zinhos, e as complicações em que estamos constroJte .. 
mente com ellcs, em vista das relações até.diplomaticas · 
que com elles sustentão as províncias do Pará. e do · 
.A,mazonas. · 

; A!nda oÚtra r~zão : qual é a grande riquez~ da pro
vmCia do Pará'? Além de tantosproductos, as suas bellas 
matas, que offerecem ma teria prima para o commercio 
e para a mwegaç!io , pelo que essa província ha de ~er no 
fntur.o, como já o~ em menor escala, o eniporio do com-
roermo c navegaçao. . 
· Se n'um futuro ~ão muito ~em.oto a província d9 Pará, 

pela, sua grande nq~eza, prmc1pn2mente naquillo que 
se ;hga ~o ?ommercio e navegaçao·, tem de reclamar 
serws cmdados do governo, porque desde já não se vai 
dímdo apreço a e~sa tiqueza, a esses bellos dotes com 
que a natureza mimo~eou aquella província, animando 
o seu desenvolvimento, sendo uma dessas animações o 
estnbelecimento do centro de estação naval na província' 
do Pará.? · 

Ainda mais, acho perfeita analogia entre a posição 
ela província do Pará. e apro•incia do Rio-Grande do · 



Sul, entre a província do Amazonas e o. província de. 
Mifto.-Grosso, entre o AmAzonas e o Pra.ta.. . ; · 

O governo imper-ial não te!Il estabelecido nas. ngnn.s, 
do Prata uma . respejtavel estaçuo.n:tvnl? Por que niío 
~a de estabelecer tam])em outra n.as agua.s cloAmqzonas '! 
::ié no sul temos vizinhos incommodos, no norte temos: 
vi zinhos não menos incommqdos; e até clcchro á casn, 
que os incommodos que nos causão os vizinhos do s'nl 
siio insignificantes el~ relaçiio áq11elles .qne elevemos 
temer dos vizinhos ào norte. Nilo temos tn.nto a receia1· 
dos Estados do Pratà, nações muito. mais fracas do que 
o Brazil, corno temo> a receia r dos vizinhos tlo norte, 
que são a Fr:>nçn e a Inglaterra, nações mn,is pocleros.as 
do que o Brazil. · 

. Se a politica tem ' aconselhado o' estabelecimento de 
uma estação naval naR n.guas do P rata, n, mesma po
.litica, e com maior fundamentól, n:\o cl~ve aconselhar 
que ~eja o Amazonas .o ,centro drt ostaçfLo naval do 
nor~e? No sul temos a província do Rio- Grande, no norte 
temos a província do Pará ; no oul temos a provinçin, ele 
Mato-Grosso, no norte -temos a província <1o Amazonas. 

·A posição é identica, os interesses se combinão. Por
tanto, se temos dons grandes 1'ios no n01·te e sul, isto é, 
o Prata e o Amnzonas, e se temos , esta bclec.ido uma 
estaçiio nn.v.al no Prata, porque é que a política não 
ac;mselharó. que se estabeleça outra esta)ão nuvul rcs
peJtavel nas aguas do Amazonas? 

_Para que continuar, pois, a ser o centro' eh 0$tn~.1i.o 
naval o 1\iaranhao, que tem contra si as distancias, qnc 
não é província fronteira, e porta.uto qne nuo ;;em ra7.õcs 
políticas identicn3 á província do Pará? 

Creia o digno Sr. ministro da marinha, crei.:t a cmnn,·. 
ra, que é necessario volver para o Amazonas as vistas 

. do governo imperial; é necessario qne com tempo va
mos tratando dos no~sos verdadeiros interc~ses nn<pwlln. 
região, que vamos tomando medielas que no futuro pro
cluzão effeito e garantüo ao Imperio a posse elo Amazo
ll~~· -Não h a .ile ser quando o Amazonas fôr o. tacado por 
v1zmhos ~ub1çosos pela sua navegaçiio, pocl,erosos pelo 
seu exerc1to e pela sua marinha que o o-overno im perial 
pod~r:i então improvisar meios de defe~a para gunnhtt· 
~q~ullo que só a elle pertence, colno aconselha a boa po
htwa; .cumpre que com tempo se tomem as necessn,rias 
medidas par.a darem no futuro os fructos desejados. 

Uma m~1nnha de guerra n íio se improvisa na rlia <lo 
perigo~ nêio é su!Dcient~ aquella que póde ser crcílda 
nesse di_ a., por mms recursos -que tenha o paiz. 

Se o 'Amazonas· apresenta uma situacão analo<>'n :1 rio 
:Pr><t~; e 3;!ém dist? .apresenta vizinhos mais poderosos 
e mms culnçosos, V!Zmhos de· uma· politien, que muito 
tende á absorpção do direito sobre as U-"'<las claquellc 
prü;neiro rio. ?o mundo, é ele ~sperm· que g governo im
penal desde Ja lance as suas vistas para o Amn,zonas, 
porque do co:.trario no élia ào perigo não ha ele poder 
luta:: c~m pa1zes poderosos como são aquelles que t('m 
terntonos pelo norte elo Imperio. 

Não sei, nem quiz pedir informações n<1 discussão 
do orçamento elo minis~erio elos negocias estrangeiros, 
sobre o pé em que extstem as nossas relgções com a 
Fr~çn, por ca~1sa ~la Gttyana ; o que sei e que existe 
alh 11':; comm1ssano nosso, e que ató agora não tem 
app<1re\ado o commissatio franc.ez. Quero n.provoita1· 
esta oceasião pam render os devidos elo!rios ao cli!!llo 
chefe dá commissiio de demarcação e exa~c nas co.:rtits. · 
da Goya:1a, o. Sr. capit.ão - t~ll:ente Costa Azevedo, que 
sem duv1cla e um '<los ofh01aes da nosBa marinha, de 
mais il!ustraçi'io e de mais ·dedicação pelo serviço qnc 
eu conheço. 

O SR. llftN!STao DA MARINHA·- Apoiado. 

0 SR. FRANGO DE ALMEIDA:- Já.ló: está. esse nOSSO 
commiBsario procedendo a g randes e importantes traba
lhos, e com tudo até esta data :1inda alli não foi visto 0 
~ommis~ario francez. Isto quqr dizer que a França pa
re<;e_fug•r, como ser.'lpre tem fugido, a uma soluyão de
.fin)ttva da nossa demarcação no norte do Brazil. 
~ .. sob~e isto cha!llo a att(mção de s, Ex. pam uma 

publicaçuo, ha, mmto pouco tempo. feita em França, 
levando a exageraçiio da reclamação franceza ao ponto 
tle declarar, que o cabo do norte, nosw limite é a ponta 
de. !aipú! ! . O. nosso illustre collega. Lam~go, que é 
oiliC!al de marmha, e representante da prov1ncia de 

Snn.t:n.cCnt.hn,1:ina, compr.ehenil.o bem o que quer clizo.r, r~ 
t,x,a.gtlrar:cio Jevnda a dar-nos conto limite a ponta cJo 
Taipú, l[UG é exactamente a ::ponta que fica ao sul à a 
hrq:•'rt do. Par(t,. e asoim Hcal'Íil.IT\Os -.s~rn a\llta,dç Mar:s.jli 
e l'!Q do pnrá, porque tudo quanto está d.ah~ pa.J;!j,, i(iant() 
seria propl'iedade da jj'rança! . . · 

Isto'' feito com o Hm de rliflkultarem a sqluçüo·.<lcsta 
dcmnrcn'(:io , c pa1~a per.petum'Cm a nc~ociaçiío· a~ guc. 
afinal po~siio por um ou -.por outro mo«o, por meio <J.o 
attentn,rlos ou Ja força, ter a navegação do Amazone.s. 

A. cnbiç.a da França nãl) é .em r efereQCÍI1o .UOS territo.
rios :1.hgailif{OS...,do norte, n:io !!e presu1na isso ; a ·cubi
l'a da França é a navegaciio do Amazonas; e emq1ianto 
o governo rio Bra.zil não tivet aberto essa navegnçãp, ou 
por meio ele ttatados, como eu entendo que se deve fa
zer quanto antes, ou por qualquer outro modo, é cl9.ro 

' CJUC a França niio ha de querer concluir esm-demarc::t· 
\'no de limite~. . 

Mas pcrgnntar .. me·-hà S. Ex. porque fallo nisto. 
Eu o declaro, para chamar a .attenção do governo im-
perial wbre as necessidn,des do Arnazonas. . 

Chamo a attençiío de S. Ex. para as necessidades 'lo 
Amazonas, para arimportanci'a que aquella regiüo me
rece,· pn.ra torna-la um ponto forte, desenvolver a sua . 
riqueza, rlesen volver todos os meios -que tem á sua il.is
posi~,üo, para que n'um <lia, no futuro, quando o pcri;so 
nos al'nen.ce, estannos pron1ptos para rcpcllir ata.q;::.3~, 
<10m o jit fizemos no principio do sP.cu.!0. Não será n pr.; .. 
mcira vez 'J.UC a pwvincia do p ,,rõ. defend>t o seu !~r
l·i toriQ contrn. ataques dos\Fnnu~ezcs ; n1as é neccr-s:::x;o 
rpte o governo r;oncorra com tod!!,s aquellas medidas ~!'l!l 
<lcscnvolviio os meios . de. defe,a, ponlue o patdotisn•J 
~em meios á sua. clisposiçiio póde ser uma virtude q:2e 
ennohre~a o martyr, mas niio é uma vil·tudo qne 0ê!

gr<md.t!çn.·o pa1z. 
E como pm,to de pm·tida pam essas medid,as tiio jli.s

l:nmentc reclarna,las por todos que. no paiz observB.o 
· :1. marelm do., acontecimentos nos EFtadcis vizinhos, é 
neeess!l.tío começar pela m·e,.licla cl;e remover o centro á.a 
nstay;io naval pgrn, o. provineia do p,1.rá , para a cha-;e 
d.o Am n.zon:1.s, cJevando o seil arsennl, a sua l!Htrinh:?,} a. 
u.m ponto respeit avel. 

Sr. presidente, antes de concluir agradeço ao di~o 
Sr. ministro .ela ma1·inha .a relação que me dera a.as 
praças que t êm de ser chamarias para o serviço da ar 
mad.a.em todas as províncias . Eu havia pedido aS E:z:. 
esta inf.ormaçiío, e S. Ex., conc.edendo-m'a, collocou-
mn'na obrigação de lhe agradecer. • 

Mas noto que a clistl'ibuiçiio dos recrutas para a a·r
mada niio apresenta o principio de justiça e de ignaJ .. 
<'lad~. Segundo a distribuição actual, cabe· dar á c0ite 
~50 recrutas, a Bahia e Pernambuco 120, Rio Jc .J:t
nei.m e S. Paulo 100, ao Pará, 1\<laran h::Lo, . Rio-Grande 
do Snl e Amazm~as 80, a Sa.nta .. Ca thnrina e Alagô2.s 
50, ao Ceará., Pamhyba e Sergipe 40, Piauhy, Rio
Grande do Norte, Espirito-Sm1to . .e Paraná ao, ao 
Amazona s 20. De Mato-Grosso e Goyaz não sei pm:q.~:<e 
não ~stã.o na relaç:iio . 

o· Sn. :MINJSTRO DA MA.Ril'{H.~:-Essas niio ·rcmct'lõm 
reerntas para. cá .. 

0 Sn. FRANCO DE ALMEIDA:-Bem:nãosabia..!lla<, 
Sr. pr~<idei'lte, qual seria o principio para esta clistribui
yão ·~ .h1recc.-m~ que f) nobre ministro 1ne vai dcclara:r 
clesdc já que esta distribn!çüo é a mesma .... 

O Sn. ll1l,'llSTno nA :MARINHA : - Dos annos a.nt<?
riores~ 

O Sn. FnANCO DE ALMEIDA :- ... dos annos ant~ri.o
J;es. S. E.x . reconhecerá que, quando trato destesobje?
rós de que me tenho hoje occupado, nito sou lcvMo 
pelo espírito de opposição: a opposição nestes assm:nptos 
à.esapparece eompletaroente ; di;puz-me a di.scutJr al
guns objcctos especiaes á. repartiç~o da marmha por
que entendi a que nisto vai o interesse do pa~z. . . .. 

E' verdade que 8. Ex .. não álterou . a d1stnbm1ao; 
mas qual o principio que podia autonsa7la? Ser).a o 
principio da população ? Neste caso o Ceará, V'..ndo 
maior p•lJmlaçã ), da 40 recrutas para a armacla, 9::1-
quánto o Pará dá 80 . 

O SR. MrNrsrao DA l\har!in.~: -A população nw:i
tima rlo Par.\ é EHii •Jr. 



O Sn. FnAN1:0 :Dil A~MEID'Jl:·~ ·Bom; .eu. vOR·{\ .csta 
:rç,gr'> : por orll. temos qr.e .o, pd~cjpio gernl da..pppu]a .. 
ç:ão•n~o póde ser, ,porq:ue ·o Qe,.(a, .. qu~ tem.ru.ms popn: 
]ação, dá metade de reerutas . que o Para, :sto é, da 
.s640.• Alagôas, que anda .pela me;nna. popu~H\:cw, dá."f?O, 
.rnwos ·que o Pará; a .Pa•ra4yha dá ·amcb mmto 
mt!DOS ~ 

Mas, diz-me S. Ex. ~é segundo a poptla<;iío ma
tltima.-Seráseguudo a população livre , se~nmdo a ·ex
tensão do commercio de cabotagem; como S. Ex. · mo. 
pliteeeu aàrnittir p'elo seu aparte? Se é, entüo cu lhe 
lembrarei que a Bahia tem 4,62~ embarcações empre
gadas na cabotagem, tripoladas por 8,638 pcsSOflS' li
vres, c o· Pará tem 5J6 embarcações com 3,327 peswas 
liv.res;·port3J.1t", o·P!lt"ÍL n:to devia dar, quando muito, 
.sen'iío um terço ou metade que · dá a Bahia ; se esta dú. 
l2ú recrutas, como o Pará dá 80? Devia dar 40, e já era 
muito. E" claro pois q_ue em tal distribuição ;J Padc 
bstá mal aquinhoado, rüio d.evia dar 80 recrutas para a 
arrnad.a. 

O Sn. MINISTRO liA MARINHA:- N!,1n'ca os dá. 
() Sn. FnANco DE ALMEIDA ;-Não sei ; anda agora 

o recrutamento muito forte. 
O Sa. JI1:1~Is:rao ·DA MilRINBA :.-!:Nenhuma provincm 

preenche o numero cxacto. 
O SR. FRANco nE AtMErDA:-Se V . . Ex. me .garan-

. tis~c 'que .o Pad. não teria de· completar os oitenta, eu 
niio faria ·questão; :rras o Sr. ministro da guerra já.nos 
disse, fallando do recrutamento para o exercito, q,ue na
qu&llas fregueziasque uii.o tivessem completado o numero 
de recrutas que lhes fosse distribuído , ticava ·o rccruta
me:r..to a,berto piw om.nia swcula •ieculomm. Bem · póde 
S. Ex. não mandar completar esse numero, quauto·á 
armada, mas lá velll o seu successor e manda consider;n• 
aberto o recrutamento até que o numero sej apreenchidu. 

Ora, o Pará tem de dar 17.2 recrutas para o exercito, 
mais . .SO para n armada, ao toijo 252. -E' uma exorbi
t!J:Llcia ; ·a província não podia dar, f aliando sineera-
Itiente, nem a qüinta parte. · 
· .São ·estas, Sr. presidente, as considerações que en
tendi. apresentar na discussiio ·do, orçamento da mari .. 
Jihn. Apresentando- as ,·licito fui levado, repito, scr.ão pelo 
.<leBejo · de servir ao pa.iz. Eu me· darei porrraúto feliz 
se .o digno Sr. ·ministro da marinha as tomar em con
sideração, porque desta maneira acredito .que prestará 
b(ms e relevantes serviços ao E stado, principalmente 1m 
parte' relativa á província que tenho a homa de reprc- · 
sentar, e que está. ligada a seus . mais vitaes lnt&resscs. 
S. Ex. por certo n iio .desdenhará de deixar umlHime que 
s~ja grato a todas as províncias. Eu me persuado que 

·~.csde que S. Ex. tomasse em consideração estas idéas, 
~déas propriamente de administraylio, e quo podem ser 
facilmente admittidas, .levadas a e!feito, S. Ex .. com 
pouco trabalho teria ganho a affei~üo publica. 

O "'"· Bt~zeJ•t•a .ca,•u'Jc:nat.i: - Inserevi-mc 
~c:;ta ' discussiío ; não porque seja materia em que me 
~ulgue· coín habilitações, mas porque é de onlinario uma 
d~quellas para que concorre menor numero de oradores. 
E como, tendo eu aliás obrigação de enunci:n• me ácer<;a 
<los negocies publicas, me ache no 4" anno da lc(Tisla
tura:sern que tenha:podido obter a palavm em ass~mp
ti:..s ·sobre que Jenho mais algumas idéas, como os que 
~e P!e.ndem 'á ~iscussiio dos orçamen~os da jm;tiça C' do 
1IDperJQ, resolv1-me ·a' pedir: a palavra, ·uãci. só em satis
fur;ii:o á~uélle d'ever, como·:tambem pàra fazer chagar ao 
e?n~ecnnento'do governo algumas necessidades da pro .. 
vm01a 'que represento, e que ·clizerh· respeito ao miriis-
terio da ·maTinha. · · ' 

Ante;, porém, .de entra~ nas materias gc <lueprctcntlo 
OG<:upal'-me, devo , na qualidade de deputado ministerial, 
<leda:r•1r·;1ue·o sou, lii'io porque ·o .minineriu tculunido 
~evcro -e ··escrupuloso em manter st.rictft eólwrencia· entre 
seus .actus como governo , ·e · su~ conduc~a c ídéas 
sustentadas quando seus membros fize~iio par'te ·da o'J
.tJosi~:ão na sessão pat::sada; rião inda.go mesiuo isto_, c9-tbo 
outros ·~ te!11 fe!to, porque ·para mim a cohcrencm' c\ll ·tal 
caso n.m, co:nstltue a ·primeira virtude dos•rovérn:ós. 
~ ~miniE~CrÍO . roeréce·m: • ConJiDDÇlt C 

0
ajiqiÓ por·· 

<.L ue . tem ·s1do zelo>o e· sohclto · .no estu<lo c exame 
elas _neeessir~a~és publica·s · e ''tem procurado com iu
teur;ues patnotterrs ·promover ·o 'bem do 1niiz c ·curar 

.os. ·males , de c. q_11e • ~e,· resente a situação, ·.Cor.re-me 
·p01s . nesta:, qllahdade.~ de~er. de .. '•espon:de).·.· á:s ·.arguiç.õ·es 
.que •po:r. ventura. tenhao sulo· f~ttas 1t0 gabmt~te act.ual 
.pelo nobre deputado· que fue precedeu. · ·. . 
. p~vêra, dig~, reõp~nder ás·arg!lições i que ·por ventu" 
m tivessem s1<lo feltas ao. ~a._b1~ete actttll:l pelo nobre 
deputado que me precedeu. Na o YI porém ma teria· sobre 
.a .qual deva dar uma respoH:i., porque· não constituem 
verdadeiras accusações ao· ministerio os factos que. Citou 

.o .mesmo nohre deputado,.prati<tados pelo thewuro·ein 
relaçf1.0 a · concessões de·;monte:pio·a viuvas e orphãas 'de 
ofiicinos de marinha; nem tão pouco podem -ser conside
radas como taes as proposiç:ões vagas do nobre deputa
elo quanto a essa tutela odiosa que F.e · lhe Jigura 
t}uercr exercer o Sr. presidente <1o conselho em. re
h\:ão aos uegodos do Estado. E~ resposta ao primei
ro IJonto basta ponderar que .refermdo-se e~ses factos a 
úpncas )Uni to UÍJteriores á ascensão do actualministetio; 
as censuras do . nobre deputado; quando justas .fossem, 
irião ,·ccuhir sobre ministros que já o nii.o são e nem 
fazem parte do. gabinete. · · " 

Em ~egunJo lugar, quanto a essa 1rnaginnda tutela 
n ão se tendo o nobre ~eputado encarregado . de apre~ 
sentar factos 'lue justifiquem semelhante sccusação; 
cleixou-me .a tal respeito em completa ignorancia ácer

. CtL delles, para que possa responder-lhe. 
O Sit . F~ .. Nco DE ALMEIDA: -Julguei que tivesse 

lido o r~lutorio da fazenda. · 
o. SJt. BEZERRA C:'VALCANl'I:- E' ·ao menos i!e'pre .. 

suma· que o tenha .hdo .•.. 

O Sn. FRANCo DE ÂLMEIDA: -Pois os façtos estão lá .. 
·o Sn .. BEZERRA CA.YALC,.;NTI: -Declaro que ·não sei 

quul a parte do. relatorio, ou quaes os ·a,:tos do nobre 
ministro da fazenda que possüo autorisar a a·ccusação 
do J.lretcndcr ellc.exercer uma tutela odiosa sobre o.paiz: 

O Su . . FnANco DE ALMEIDA: - O meu pensamento .8 
- que o gabinete arvora a tutela . em principio da ad.

. ministração: aqui niío ha nada de odioso, é um prín, 
. cipio corno qualquer outro. · 

O Sn .• BEZERRA CAVALCANTI~- Declaro e.ntão que· 
niio sei a que se reduz a accusação. A. tutela bem ·eiF 
tendida, senhores, .é uma das mais nobres funcções dos 
governos. (Apoiados . ) Em vez de censuras, merecerá 
.louvores aqnelle que administrar tntelarm~nte um paiz. , 
Seria ·neces3ario que .a tutels. exorbita~se .de eeus jus-· 
tos limites para merecer reprovaçii.o. (Apoiados. ) · .. 

O Sn. FtuNco DE ALMEIDA: - Não sou eu "quem o 
diz, é .a sciencia econornica. 

O Sr .. BEZERRA CAvALCANTI:- A scieneia econo
mica di-lo-hia bem a respeito da tutela de outras épocas 
,em que vimos um ministro da fazenda leva-la ao .ex
tremo de r.rear cambias artifidaes no paiz •. (Apoiado,, 
c ri•adas.) · . 

Limito-me a isto,. uma vez. que o nobre deputado, 
como já disse, não enunciou factos que mé impuzess.em 
a obri·gação d.e lhe dar uma resposta mais completa em 
defesa do actual gabinete, e do seu digno presidente. 

O Sr.. FnANCOllE ALlllEIDA: -Desse negocio .de c'ani
bios artiticiaes podemos tratar no oryamento da fa·
zenda. · · · 

O Sn. 'BEÚ:nn!l CAVALCANTI :-Rei de tomar JHU;te 
ncs<e debate·, se. entender conveniente, e o farei' coin a i 
mesma liberdade e perfeita consciencia de meus deveres 
como qualquer outro. 

O Sn. FIIANCo DE ALnlEIDA : - Sem .. duvida. 

'Ü' SR.BezEaRA CAVALCANTI : - Entrando na materia 
do orçan1t:Iito da maninha, e envólveudo·-me nessa seát;a 
alheia, quizera poder começar·por·amplas consideraçõeE
ern favor elo-pessoal da nossa armada; vejo-me, porém , 
embaraçad·o ·'Pelo· argumento que naturalmente· se me 
ha·de Oi>Rôr; tirado.,do l'náo estado . das nossll!! finanças . · 
Provavelmente se· me dirá: quando .os ·cofres ,publicos 
lutiio com um defici't consideravel, n·ão ·é a occasiiio 
propria de crilptehendermelhoratrientos importantes, e 
que d(mumdarião rrrancle cattgmento ·de despeza. 
· Eiltrctanto, senhores, ·eu ·me ·animo a ponderar que 
não·éá·cu&ta ou em prejuizo·de uma.·corporaçiio·que tem 
a seu cargo defender os gràndes interesses do Estudo, a 
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·iA~® Imperio e a l1llma :oaclcm&l, e que emn~ 
1 

Seri tambem ·nec&&aario JIWlW. pua alli lego que 
P1'B 'l.lll& eeuto&idoo Cb.amJid& i.'<lefela' da tio sagr.d01 ob- ; aej'a 'PO!J'ivel uma barca de _.,.....o; oJiJI> de ~>e nio 
i~' tazlàdocbríl.!umtes provas .ao~ e1al~ ! • ~ iDut:ilinr eompletaD!Gte o portO da ~ta.l da 
~-1.- e ao pa.i1:, ql1& ae ·~ ._ e<>OIIIIIIlÍAS. i ·J?f01'Ü>da, que é·aom d.ii\icU<.lUD ·dos 'bar.A }lOrtGI d..lm-

.Entcao · aAtaa. · ·41W ·.-mo~· .P- .nocrilicios, ! 'perio1 pel& vetapm que o&nceaonavi.J>~ueoàalian-
·~· pl'OCII-n:' ·mut. esta ·CO!pCirll9io 110 p6 de : ,alo de ea:aegansm · e ·~ i. ~a. -pelo 
~.e~--saria, puaqaexUio ane- j seu ex~ ancoradouro, e:c. Entret:mto o caz:al que 
feçio .~ «~ ~timQ!o& do petríotiamo e dcc!!caÇ4o quo 

1 
·cond~ da bamr. ao. portO ae Tal cons~ ob-

. ..ODS~ituem o-5ell grande ~rito. . I 'IStl'11iDdo pé!&! ~ q1lll ~s& IObre elle o mo= 
'EatA -con&ideraçào é tanto 1lUIÍS procedente quanto o que lhe nca acJ.jaeente. ' . . 

. 'llObre·lllinif.tro damarinh&em, :!ICIIa relatori9 IIOS diz po- i À esta materi.& liga..!e a dQt pb&r6ea,::a re5peito do 
:&iti.•-to,oomoo t.emditoji.selll! anteee•som, que o ! quo ?D-to uosreetaa fa=:. Lembro a S. E~ OOD!o~ 
~ da '1>0&1<& -lD'U'iDba 6 desan~J1:. nilO se ·

1 
das in&ia urgentes D<'lees81cLules do Impeno a. do eng.r 

ac:ha ella sat:Weita, e antes vai • E' am , um pbMor 110 me:nno Cabo <le s: Roque. Uma. luz elli 
í~b jamais de 11m&. v& 'citado e. reconhecido, o ·empe- 1 - coll.OC'8.dà terá de prestar um immen60 'iii!MiÇO 110 ·pai%, 
.nho qu11 mostrlo muitos officil>es ·ele ·mlltinh&. em deixar I o mOOJmO a. =~• eotr:mgeirao,- evitando o• ~umtes 
& sua projisolio, ~ entregai'-se a oecupaç&s , ·sinistros que se dl!o 'nos b.W.ot "p=is que 110 f!l.tell~ 
.est:nmhas ""'solicitando me=o a · I!WI. demissio, porque . ! dSDl ao· longo da CO'< t-a nus con!rontaçQes do Tefarido 
lher. nii.o otfen.::e n:nta1>em o -viço do E!ilado. li cabo, em enjoa marea têm. sido &epnltados iUUDeDsos 

' Esse facto bem aignilic:ativo dellancla um IJl&l grave, liJIVioa, e ~tU&lmente se_ vêm tlw:tu:mdo IIÜ!dll os C25-
a 'lue q111Lilto BDtea eu:npre 1:'<!11\edi.ar, ae não por'oonai- ! coa daS bucu Rainha. d.o Pacifie6 e J ohn & Lúco;. -que 
d.:ia~ de outn ()t'dem, :neemo peles prescri(lllÕeS de ' com Ottras alli lU!.ufr&gárii.o O &UIO ~sado. . 
-verdáde.ir& economia ; porqne qulllld.> a no~&& armllda 1\ Agora p&s>srci de. soes objectos de interesse ~al a 
·estiver d.eoorganizedA pelo abudono de ll1lll. of!ie!o.lida- outto• qae alio de iDteresse mo.ls nort ieular C.. pro-
de, di.flicilim6 -' rearg~-1~. e muito .m!W·euto·· I vinci.a, e cou&tao da emeudà qao o~roci. · . 
sos ~eriio os saerificio-..qu.e pua isso teremos do fa:er; ·' Na referida emenda peço " qulllltia de SO:OOOS. para 
aecreseendo_ llinda·que DAo ..,ao ·caso um objecte em 1 :. deaobstra..~o das baic'IS do& rios Ceará-mirim e Cu~ 

· q~ ae possa improviaar, . lu~ com os incollve- I nhlld.; e ~tta-me a ~ama:ra que me occupe alguns 
1lientes da impencia, quo, como ae &&ho, siio sempre momeutos na demonstraçiio da necessidade ecou'felllcn-
imnoediaveis' . ci& des.es melhOl'll.lllelltos. 

Portanto, de aa:ôr<l.o oom o relatorit dono 'ore minis- O primeir;)dalleii, que deve t;er acompanhado de uma 
tro à marinha · na parte em. que ao oecupa de~ta mn- ·pequena ca11Waçio do-respctti"'I rio, d.B.rA em resultedo 
teria, entendo - di! ur&;mte nece;sicUdlirever a lei das o apro•eitamento de terreno agriccla PlOJ!rio para. a. 
~ o melho~ oo 'f8Dcimentos óctttJLea da ar- ~ eoltura. da <:anD&, e de uum fertilidade prodigiO!a, para 
inada.. O relatorlo n~..e. ~rt.e é digno do patriotiamo e IIIAilí tal•e:o ele duzentos en~os ; :terreno que está 
illns~o do nobre mini&tro. actu.olmente inutilioado por falta· de curso e oogoto :h 

Deisaudo de entrar em detalhe. que seriio mais bem ·) ~ que alli se eatagniio. 
tratados pelot l>l'Olisaionae.:~,limito-me a manifestar a. I O .valle do Ceari-mirim é fertilis!Em~, e prometl~ 
mil:! h& approvaçilo ia considerayGI~ que faz o nobrellli.~ 

1
~ . u111 gt'8llde futuro á riqneza. d& provincia ; ~&a pa-

1lÍ$Uo no oentidO do combmn.-r nu pnnneções o princi- n!m, para todo o teu &prOveite:Pilllto,do·ull%ilio dos co-
pio do mereciniento com o· de 11111iguidaàe, reglllando I -fres ~· com a teeliuçio ~et~ m&horam81lto s.>-
.eato 1101 pritneirot pootoll e predo11unando aquelle :aos b1"8 que mvoco a attençiio e cu1dados do governo. 
po.toa auperiona; 'bem oon:o as suas indi~ 10bra o DéSde o anno d6 1853, qaando tive a h011ra ela tomar 

• 1Doclo pot que dsvem . 118!' creada& a 1• e 2' ela.! ao, collo- aucto nesta cua~omo supple.uto, n!fereci = ~~menào. 
cmdo 1111qnetla os of!i~iacs de embarque, e os que &cerea. deata mator[a ; em Wda 11 corrente lcgiW.tura. 
tltCI'I'C8m em terrl\ ernprogo• a.cmarmha, li""Jsandopcu-a. : teuho feito o mean10; ma. in!e~mento ainda :uno _pud~ 
eatAoaquep_=molest.iaou.por outrosmoti1'0sjutitíeãdos I <:ea.seg1m que ella foaae •PF.Ovada pelo govet~~o. PCI3to 
estLo !ora Cio -..iço, e que niio dnem eata:- qfundi· que o amto atrazado tiveue 'etla ~do aawronçiio 
üoa com oa que ao e.chiio em aemço ciJ<leti'tO, prejnlii· I d.a ea.mJU"&an 2" dia~uaa~o, o mmlatcrio depoi• Cllte:l·· 
ean~o· oo. Conrordo ainda com a eouwniencia lembr~- deu que àeno fazer retirar tôd&a ao emc:ndaa quo •sr-
ca per. S. E:s:. da cihninui9ilo do numuo do otliciaoa nas savíió llObl'tl deo.ignayiio do de•pezlll parA cmu '('r'Ovin .. 
eluaea •ubat-• e angmento uu euperloree, "fim de ciu, com a prOl!le$'& de mandor hzet ~ ros~ VllS 
abrir ••P"'"" li.a pro112DçiScl o animar aa c&pe:anÇII6 dos obru. T .... obru, porém, niio forilo ie:tat, e tldnio 
·joftDI ollier-, que dcsalentii.o llliiDto de uma vida eem wim em completo cJq_uec:ilneoto,· como q1lll&i sempre 
futuro. aooutece com u proviricia. pequCIIIl.l, .. ~aldadea 

Fcitu eatu conai~ ~. piJi&llrei a tratnr da_proorincia CiUorepre~~ento. 
ele outro DCmto. Oooupar-me-hei em prinloiro lugar dllll Quanto J. desobetruçiio da barra do rio Cuub~ll, t<!1D 
repan;içl5es .ol~s oapitanillll dos por:toa que tam n !l('.n ella por fim proporcionar á provincin o bo:>ol!icio eom· 
cargo a policia na\'81, o melbon.mento e a eonHI'vnção pleto cia. vapores da comp:u>hin Pcrna.mbu~n, 11. qulll 
dos portOS, aa bareae de ooceorro e e:s:e&vaçio, e outro• paga o Rio-Graade do Norte uma mlmmçi.o de 4!0008 
objeetos de ,~do importanc\a, e que, como o indica Ullluae. JOr eapaço de :10 llll11os ; sendo uma d~ obrF 
o nlatorio., cla<rem aer organisaw com o peuoai e ~ da comp~ fazer qu& seus vapores :oqDem 
material nece~o pa.n. q~>t~ possiio prestar -nços n-quelle porto. Em ecnaoqMDciaTOrénl do o'ostacnlo 
effie>~:zes. A proposito de3ta múeri&, lembro a. S. El<:. qoe >:>fferece :s barra, e que àli:b é de facil Temoçiio, niio 1 

qúe a c:apitaDia do por'..o do Rio· Granlie !lo Norte 'está. Pôde ter exeençio esoa cOlldiçOO do contrato, c que en-
cumpletamen;e d~Jlronda d3 material precl$o. tretii.Dto eot.a. -preiudi~JWdo gravemente a província, 

prif2o!a u.im de tirar o competente prov~ito de uma 
empreza, em fa~or ela qu:U ~obrigou por '!mia •uh9eii~O 
na ünpor..ancia de 80:000j!, e qual efi'ectixamente )á. 

O Sa. MucrFn~o o~ M.lllll<U: -Já se mandou remet .. 
ter algum, .e prepara-se o resto. 

• O Sa: .B1!Zsu... Cn ALC.unr: - Quando clei:<ei o pro
vi:n<:ia ignm:&va·se OBta · prond011ci~ O es~ da repar
~~o era._e..eg:~te u.diqllci; care<lia doe recuroosnac.:s
$11nO.s par& qne pwieose ser devidlune.ut6 mil. Apru-me 
entret&ll~ .· ti3.bei q!lt· V. Ex. já t111n prow;dmciadó tcerc& 
de6te objecto. Leiubro enmta~~.to a V. Ex. qae -.i de 
graude pnneito, ou ante. de~ _,idede, 
llaver naquellr. ~ uma . barca d.a IIOCCOm), que se 
toma tinto maio.; ~"el~;..quuto sabe V. E:.. 
como aio -~.I» Dsufragfos;Do .00 de S. Roque. 
Pan. ~-a.clllt ·u.iio hA 114 .. proviucia l!eiiUo o pre
.a.á~ aOll:ili.D ~'~' que Diío podeln ~t.ar o 
~ COil.-te. -· . . 

paga desde 18S7. . 
Este mel.h=to tem de s.:proveiter :1 todo o Sul 

· da província, .;m. que ha para DI8J.I da 100 engenhos de 
asmear, que ospo:ta s.l.énl diNo uma gr!Uldequnt.idade 
de algocUo, cou:oa wgadoe, cereo.e6 eto.; o aproveitará 
!aDibittn a una graude -parte da~ da P..mhyba, 
~06 fica mais _lU'O:z.ima claQ.uellc I>Otto cu. que do de 
Memangu~. E', pois, um õbieeto de reconhecida a.ti
li~ pablioa: e a e&te,t'elpCíto':'=brat'ei ao ~ 'l.u" • 
e6 mato actu.almeoto por medida. que viD favorecer o 
dMeD~vimento da agricnltm:a. e do OOID!Dercio, a qne 
par ~ I!Wnmiaariõ logo .qul.quer meargo 
que pese aobre o thaouro par:~ a sua.r~o. 
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A Jlrovincia do Rio-Grmde elo .Norte reser.te.,se tam
ôem de 11~ de outra oz:d.em; .. -.u. maior Unpot· 
~;. par_elltlllplo~ &.de ·co.as~~ '11!"~Ó.pca 
,.. ~idénci&. ~ oocupa mn ed.ificlo ~; a dç·> 
:~m outro ~Ç>O~:o..~.a~.P",!icia. 'J~ eotá. 
taml:em em c&a& ahlgada., ,~azlla ~~A~D,aé:na ampor-
tnno em' I'e<lir !J.uota. pw ~=imc:ÇãO ele o 'bras d"e:Jt& 
natare:za, porque mtaDdo que.uo máo est.ado em <l_ue se 
.W.. o tbcíQài'o; de\·e·se dar prefezm.cia ia obras pro
dnctlvas, "iuellaa que eoncoircin dii:ectamente par& o 
desenyol~mentp dD. groducçiío e. en~cimento do. 
co~ •. . • ..: . , . 
. Devo .lembtv ·ao goverito, ilne até b,oje in!clizme,.te 
a provl.w!ia. elo Rio Grande do" Xotte". · n~o . tem. obtido 
~ô~,di>s . <:o~re$ ~'bli~o•, por._lDAÍii· e:; .. 

· Í~ÇOi .que pcir vant\tra Unhilo .íeito os · scai; represim
tantes, e para. isso ha concorrido som dn,ida. ·a =nça 
falea de (\ne aqu,eUu. provincla não laul COIÚ!içü<is.de ri· 
qnoza e de íutnro.. . . . .. 

Esta <ll'ellça, · nescida da épocll C%!1 q~ a _provinCi& se 
devo. exclv.sivamente á i.Ddll!;tri.a da <Te:IÇ><o do ~ado, 
i::dasma precaris. co.s provi:icio.s do Nort.e e sujo1ta. ás 
vicissitudeSc dai sêCclis, ~-hoje completamente iles
mentida. · Ré:u:rienta parecia entiio. o.qucD.a pt"ovinoin 
pobre e fslta. de recursos; i:Dú depois que ~m.eçon .a.lli 
a desenvolver·se "' ogrienl:nra, que. de te.. ape~~S.S de 
lll-4,7. e que :>6 pri.ndpiotf a cre&eer depoi:s <To IWlio de 
1853, qnr.ndo alli se estabeleceu. o commercio directo, 
o -~ro~•o olt'- provwcia é ]lO~\'cl ~ relaçilo ao 1!17-
tlldo em que ~e achli.Y~L, e :10 jnu:o que della se f~Wa. 

Em 1853 a. renda. ~rôvincial era a.pllllll.l!. de 70:000H, 
e a renda gert.l .q=Sl nnlla; de enti!o' para c!, em nm 
periodo de seis :mllOS, e renda. provinci:.J. íon qwadru
_plicado o :t geral tem subia.> " ~ perto ou . maia de 
300:000S. Ve-ae, poia, qnc niLo é .= provincia tto :a~s
fa.,oreciêla pela natn:eu., tUo sem eoudiçõea de f:Ut-....--:> 
engrandecimCDto, 'llle n iio .. deva =r.!cor ·aos~ pn· 
b).iooa. slgum .. ll>cilio para. o d6Sell.,.oh1mento . de · ana 
nquer;;a. . . . , . . 

. A ob')e~o que de ordinario se faz áquclln província, 
do qu~ cóntriouindo pouco para. o tilesonro .nio tem 
igull direito 1 ob~ con=sões, cu regpondere.i'prirnei
mmcnte com oa d1,-oraos orçnmentos n~ n:iio para. de
monstrar Côl11 elles quo outra& provineúl~ quci con· 
!rlhu= om l%!nito mot~or cseala pa:.:> oo cofres puhlkos, 
tem antrot:~.nto obtido cou&iSJl!lçÜUcontinuadaS, o t.lgu· 
IUB impomu:a~s ; por o:<amplo, a. provinciD. doAm.az.o
:uo, CllJO roprtlliO!ltantc, meu amigo, tem sido foliz em 
o'btor ~•il<ls plltll ella; c assim outras que nno F!'
eilo CIIUIIlOl"lU' ; o c:n !Cgtlllcio lugar pondorarei amda 
quo o guvoL'IlO nit~ devo = equiptrado no usnrarig que 
aó fomccc eapltoCJ em· troca de lt:Cl'OS prompto1 e ex
t.-aonliDuloa; aoria uaim dellpojar-se c govf!nlo de sua 
funcç~o tutelar, quo, aeg;milo a minh:!. opiniio em 
eontruio i do nobro de~utaclo que mo precedeu, e de 
todr.a os que lhe pertencem c.ctuelh que lnnis o enno-
brece. {Apõicdoo.) · 

Port.anto, Sr. presidente, á. ,iJta w eonsideraçõcs 
qnc tenho feito, ct~ que ~ niliilio. croendn trlcreça. a 

. attcnçilo cio nobre :llliiJÜtro. E como estilo em '-oga na 
lin1>1m& os preitos 'a!fectn<!sos, peço lieença ao nobre 

· ·ministro para clli:er-lhe que hoje qlõe li.lnlrio no gabi· 
neee. doas dignos âlhe$ da prodnci& de .Pemll!lbuco, 
·onde nasci, de que me prezo de ser maiS U!l1 ropresen·• 
·=te em upoio de seu• legitimes int.er~sses, e da qut.l 
jl foz ptme tambem .a província ctue Mnbo a honra de 
rep~tar, nutro ~~ta confimça de que êllcontn
m ao menos nos mw1stros perna.mbnconos tod .. a benc
voleneia e gen~idadc mesmo para aqucll& pro\incia. 
qne nilo se co:>Si<ieran humilhada, preraL.-ocmdo-se dÓ 
•paio quo:: a sua J>.I:imei.ra e mais importanw ~a do 
norte por -ro11tma lhe qneim pte$tar. . 

Sr. ~idante, estando já. tão adianta<\& & hoz:&, e niio 
qW~mM!:o abn&ar d11. ~cia de meU5 ru-astres collesas 
qae me tem prestado ~ be.:lcvola attenç~.: ••• 

U~~& Voz: -Do cp~onobre dep:U:I4o tmuidomuito 
digno. (Apo4odol.) ·· 

. õs •. 'BanaA c .. , ...... GA.Im : - ... cOlll:luirei, parn 
Dio ser. impommo, pedlr.do-Jhee que me <lslc:ulpeln 6e 
,F veDtllr& tio maloccuri O prWOSO telllpo cl.a CUlV8o 
(lrtliiO bem, maito bm. . 

TOMOU 

313 
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SESSÃO EM ~8 ·DE JV.f.Ho- DE 1M&. 

Ti.~o que ti-vesse por flm permittir "revi"*o «> re
gulammtô de 19 de Maio de 18-16. 
~ revioio ~ aind:~- convc:nient<:, :r.fml de 'hal-

wcmL~ certas disposições do mencionAdo regulamento 
cmn outras de algumü. leis.posterionuentc _promul
gadas, e p:tra C<>rrigir ru;;uns defeitos' que &, expe" 
rienr:ia :tem mdicadb·. . ' 

Deitillldo, por brevidade, de tacar em ontros ponto~ 
em que o regulo.m<'into de 19 de M .Uo de 184,6 precis9. 
~ - renst<>, cit9.<0 s.pe=, Q como ••=pio, a dis
posição do dito regulowlento, que isenta .do •c:rviço da 
guarda nadonal os bdhiduos empregàdos na. vid.a de 
m~, -cisto que C.css;; &surupb Uatou o nobre depu
tado pel~ Il:thilt. 

O re~mento dtadc dispiir. em um do$ !.éUS ~rtigos 
que tóaos os indindnos que ""' empregilll n11 vida de 
mat ~eriio L<cntos il~>·;raarda nar.ionsl c <los m:l.is onns 
civis, ficando porém ·sujeitos ao =1-iço naval da mari
nha de gqe-ra, todas !lS vezes que fôr ne~s~rio, e sc
=d~ suas eircwnstancin•· Por esta ai"!"'dÇiLO p:m!<:e 
lórll de duvida q_ue se ach;o iseu~ do s!rr'\"il'o da guar
d~ nadonal todos os qne se "-pplicí!o á via a =itima, 
sem ~,::cepçiio algu.ma; no cmtru:no"' lei de 19 de se~ 
tembro de 1850 s6mt!Ilte ~onceàe ess11 isenção aoi; indi
vi.<iuos ~tricn13.dos ws capit:mi!l!l dv!l portos qne 6~ 
achuemnas coc.dições que estabcleem:em.o~ regnlamentos 
do ~overno. Estas condições niio forilo ainda futada.s, e 
ào.ln tem se originado duvid!lll o -eonflietos qne convem 
e\itar •. T=~ro con'lli~ia prescrever reg= para atten
aer-se .&.s "ciri:nm.stsucias que sujeitrro os homçng -~<> 
m!ll" ao'f;erviço da marinha de gU.erra. · 

Sr. pre<idente, em '"i• ta da~ ligcin>; <>b>CTV:>ç15cs que 
a~abo de fuer, j:!. vc Y~ Ex. que estou de nccôrdo com 
o nobre deputado pda Bahi9. quar;to á. conveniencl a e 
memto neteSSi~d~ de .er reformado o regulAmento dns 
capitanias dos portos; llio o acomp:mho · n~ u<Jtivos 
por.elle apresen· ados para fnndamcntl!:r essa reforma. 
Estou muiw lon"" de ponsar, eomo o nobre dl'!put:tdo, 
'J..lle o dito re!;Uinmentn contem ~~içllos iciqu"' e 
'l'lolenw, e até p6-suado-11le de qne o nobre deputado 
mnaaró. de parecer logo que e:tntnin:u-~ miU• at
tençí!o ~~~ dispo8iç~s que no:< eiton para autorha.r o ~eu 
juizo sc\"ero o. -pcí t<' do regulnmcn:o de 1'846. 

Se o nobro d~utn.clo tivel!t'e ~do n osso exame; 
DÔO 110~ diria, J'l)r e-J:Pltl)ll~, quo O o C~rQÍtil.l~ d~s ~OS 
e o~ capa.t112toa estilo autorundo• Jlar& !Ulpor citsonoo
nurinmcnte nO< inclitiduo1 suje1tos á SUQ jurisdieçiío 
tt ~~ d<l!':isl:o ; n~o 'llBtentuie. q_ul'l as p<'a•on•· quet 
" emprcgiio na 'ida do ruar aiio obr!gadl!:o a nprcoentur 
as suas matrkalu pnra serem c:rnminndu• _f>~) lo cnpituo 
do porto. d~ oito em oito dins ; ltib diri11 nmda que os 
e:<.nm~s aos ~1anos para a ~omrtrncç<lo d:>O emb~r.o.çõcs 
d~rem IOl' í~•to• por commiullõe$, qna t~tn do ir ao lngar 
om que na mc~~~n:~a embare:J.Çõcs d...-on4<> consttuir· •e, 
afim de darem o "llllll p=er, otc. Tudo i>to é pur11 
fan;o.aia d~ nobro dcpnto<do ; n"o ha di~pooiçllo :ügum11 
da ngulluneoto que autoli~ taes asse~erações. 

Ttllllbem niio r;ei ondo uescobrio o nobr~ dcpubdo q_nr. 
o& i:>dividuos que pcrt~m~om ás tripolaçüe:. dos na \'los 
silo obrign.do• 11 ~uer p;r:mdes despez!lll psra obtemn da. 
capitania "- sua :m:..trieuln •• O que en ""io = regnla
mento, é que per ess"-S mstrlcnbs p~bclm os ~reta
rios, como emolnmento, 40 rs., ~ne ningu= <lir:!o ser 
tuna qn=ti:t. '"'1llt&da. O =~ deputada ~rou 
ainà& o regollunento :d& parte em que veda as embar
caç~es empregadas :na =~egação de cabotagem C> p)de-
rem sahir :i noite dos portos. · 

Ki'.D -vejo motivo p<>r G.::>C ~~ prol:ibi~iio qus o no
bre deputado ~h:t gne dOTe mb•istir pa.ra o• P":~nde; 
:tavlos não +se ~.A!nd:l t."lmbcm arn:; ·pl?g_Uet'IO!=:. E .. um.~ 
medi~ fisc:ú e de segur:.n..,_ '\11~ se de.., n:>p1icar a to-
.as~ s.s em~~~~ ou· .a nenhuma. -

Sr •. lJ«:.>id""-tc, o r.ob!-c dcptttooo ?"h Bo.hia hllou 
no:. córte2- de .madeiras Q.~ C?Dstt'tlcçi\o naval, e achou 
\lUe o g.:>'mnlo teon pdo àd>usl~<kn>eoi.e ri~oso l::la 
ra.~jJao; qut• ndo2ton p:.uoa eTita.t· que ~sas m:.t-delrns 
~~no ~~trnida-c;~ 

Ai!lda ne<tc po::>to r:'iio :pnsso coneor<iar com o Dobre 
deputado pel::~ Bahi~ Até bem pou~ tempo ninguem 
podi!l ct>rbl~ mttdei:r::•, me>mo em suM ~~. p<>n. ex
p~W C. \'cndn si!.-:~ licCIIÇa do go\'er.:o'im~al. Hoje 
J'Orém cos:tpn>hibi~~o rl-:t~tt.!.e •~ re!ere ás m>ulfim> de 

eomtraeç<io tJA.-al, lendo 'iue mesmo a respeito àer-tn:, 
ddl:,~otarlos elas IIlftW poclem c<r.ta-las e ~1' 

=o lhes aprou~, obtend'C> lic:enya ~-.iio do Wl~ 
verno imperiàl; 'mas doa respeetivos presidentes~ .ri vt, 
pois, V. ~x. qne o govmw ~- procurado facilitar <) 
milis po::-s.iwlo eommerclo·"dws m~eit'!ls proprias ~ 
•I edifi<ot~i!o. que e o. qua deseja. o :nobre deputado pela 
Bahia. Agorn, •c C> nobm deputado <l"'cja tamliem 11ne 
es.,.. fao1idades se ostendiio ·!>; matu do E~do, que 
o governo tem reservado para a.s sna.s =tru~es, 
dir-lhc-hei io. . ..,.,re;peito·qne estou rcoolvidoa manter 
'ls re•t.rk<,-õe• est:tbeledda• pelos mem; ante<.~ • ·a 
empregar 01> Jneios :w ll!eu aica.nce p:ua que lllW eon
t.in= es;s.s matas a ser devastadas, como lilC consta 
que: accnteoo err: nlgwnas proviucias, s .Principnlm~te 
nti aa Bahia. . . . 

Quantos aos abmos e •e:s:açõcs qne o nobre depnt:l.do 
attl"ibuc aos empn!gados da capitania do porto da.B~
hül, procur""'i verifica-los para PJ=Ovideneiar e<:>mo ffir 
dejastiç:.. , 

Sr. presidente,. o :nobre <ieput.aito pela pro-.incia. do 
Espirit<J-Santo, que h ontem tam bem tem ou patte na 
discussão do orçamento da marinha, ch:tmou a lilililia 
attenç.ão pan n .. neeessidade de ~c eollocnr um pba.Tol. na 
barrn da·"Victori<t. c de '-0 tr:ttar do rnclhornmento noo 
só do }l(lrto d114ueiia cidade como das b:m"l!.S de Itapi' 
mirim e Rio-D<>ro. 

Estou bem longe de contes!~r s. utllido.dc de~<O<ls me
lhor->..men~os; bem como daqnelles de" que tnttou o nobro 
deputado pcla provinci:L do Rio-Grande do Norte, e 
ainda de outros a 'que se referem algmnss das cmen
àu GUO se acbúo sobre a mesa. Eotimmo. achar-·rne 
habilitado pBl"n poder prestar· :1~ · provillciss q-ue reclJl
miio O$~ melhorsmeptns nro tlil semço. ·11ru devo 
dizer a.:> nobre depntado que nií.o e.6 DO$ fallecem o~ 
meiO! pa.ra exnprehende•' no mesmo temro tantll!l obras 
difiicei11 e dlsperi.dinsru;, oom<> que fôm pon.:>o prndm!.Ul 
decreta-las &etll que tonho111oe perfeito conhecimento ào 
sct1 c~•to provavel, e mes111o de •u:t. praticabilidade. 

Actnalmente trata· ac dn eollocaçlio dn diverso& ).'ha
r6es em lagares qne ~- dever tar prefetjl]Cta ; o 
governo ocenpa-se cota o me!ho~mm:to (lo rugw:e do~ 
nOI!oos principnes portos, e nes~n empenho n1io ~qnenss 
dHficnldad~s rmc:ontra por fnlta de pc...aonl hab<litado, e 
m=o porque •iio obras qnc dcm~mdiío Jil"llndes d<)!l· 
pendias e de diffilill ~~~ao ; ""' ainda thc~emo• de 
omprehend<:r no'""" obl"lU;, c•s:l• di!liculdadeo erescerioo, 
e provavelmente u """t"ltndo •cria ficarem todos p:eju
diCAdo~. Tratemos por ora do concluir os mclharamCllto:; 
que se n~hiio em and11mcnto ; dl!pOi& emprebender-<a
hi<o ontroo aue seri!o lc.,ado• a ell"eít>:> se:n gran.des em-
lla':'ll-,os. • 

O nobl'll d".l""tado pelo E•pirito-Snnto lcmbNu 11inà.a 
o convcniencla de tc esLnbola.cr naquclla ptovincia uma 
dao ct>mpanhiaa de aprondi:.es marinheiros, qno o go
l"crno fot mutorisado n cremr DO projeeto de tixaçio de 
for~"'' d~ mu, qne JH!ndc dtl o.pprovaçiío dó ~~ensdo. 

A estll ~peito dirci 110 nobre d~ntmdo qu~ 11e a au
to:-iaç;io qne pasoon nesta' c.unua rnereeer o ass~m
t~me;nto do senado, p~ cnmin= quaes s.s pl"O~ 
l"mClas em que mais convenbn esto.helcecr u novas com~ • 
~nnhiaf .re ~preudi~C!.; ~ oc, como o nol>Te d"]"1ta.do 
s~n, a do Espirlto-Santo achar-serieasa.. eu:cum
>tand.-, ~ão terei a l!lenor <l.~;'idr.- çrear alli 11Illa 
dru: ditas compsnbiiLS. · 

Qnnnto a n •cessidade de rcto~ar a lei actual de pro
moções c de meihor:t~ os rencimen.to• dos offici:ies iia 
!lrrri.M.:i~ ~n nads direi n~ta tlccs.sir!o, n!io ~ó _porqttc 
~b'Cndo D9.S idéiiS emittid.~• pci.os nobres depnu,dns que 
S<> occupá:riío Jastes ru;sumpto•. como J><lrqlle a minba 
opb.iiio"o. e••e tt•pcito aclla->e éomignada no :r.:latorio 
q~:c tive a honra de nprc..,nbr .ao corpo· legiohtiro. 
. O nohro de-t>ut•do · pcl:l J>nmncm do Rio-Grmrde' do 

~·orte prop;:;. G.llC •e tr~te de mclhor:~r desde ji a bnri'a 
do rio ümhaú, c lem bt-a que ~e empregac uma b-.rca de 
"""'~' vaçiio 1lm de.obstruir o e~~nsl da baiT3 da cat'ital 
daquclà provincla. Creio que o nobN d"}l~:tado não 
~olcnlou ainda 'lunl a d~a neoe~sori~>- p~;ra. esse.. 
trab3lhoo •••• 

o s ... B~ ....... CA.ALCA!ftT:-N~o mdioo quantin 
p~rt." i••o ; llt\>p1lz·•ntoriuç;o pua o lt')Verno dispcn
ue:- 80;0DOS com melhontmcntos ele barns. 
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SESSÃO E~ 2s· DE JULHO DE !860. 315 

. 0 S ... Mll'fiSTUO DA !.1 UllUU. :-A r e!peito cL:is ~e
)l!oram~:.OS prop05t<>s pelo nobre deputa~;>, repi:.oo que 
•hsse ba pouco ; nroo me opponho " qu~ se trate de pro
!110V~-Io>;. m:lS l!onvém ante< <le tudo proceder :a·um 
e:<a:ne minucioso sobr<t~-.rtUl~e'-J>l!f.ti~i.riaà.e, 
~ ~6menie em vist:J. Uo:~..ao.u.& ~:uuf.a ~l· 
•e;: se d<!Vem. ou ulio ser cmprebendicioo. 

O Sa. BEZEnu. Cu"UW<Tl:- A pruvincb que ainda 
nada obteve deve merecer !tlgitm~ cousa. 

O SI\. 1fr!<l6TRO ·•u M.ur.I>:IlA.:- O JU>b:rc depu.t:ldo 
>em duvida ~•quecou·sc do '\l>C depoill q110 entrcí p:u-a 
o. repo.rtiçã<> da m:>tinba, foi estabelecida na sua pro
' iDci"- a capitani:. do port<l. 

Os ... llEZ•~• .. C.n-.n.~-.n: _'-. l5toua'1ima -dida 
geral ; est:lbeleeeu-~c ctn tod~ as provincias maritim::LS. 

O i;;,. Mnmno "" llfi.Íu"JIA.: - Perdõe-me o nobre 
deputado; a crcaç:"io de uma. capitania é de certo, uma 
medida. de in teres!;() geral, = que 'lltytÕVeoita J)rinci~ · 
palme!lte :l. proviucia em que é ella. estabclecida. A lei 
não e:s:ige que se cstabel.eção· C!I.J?itG.lli" em todu as 
provincia3~ ~penas di antori~ação no governô yara iu o; 
e tanto & o.osim, qt~.e >6 agora é que a provineu• do Rio-· 
-Grmde do Noroo po!sll.e um:~. cnpiuu.i.:t.. O nobre depu
tado •abe <tu• nüo súo<ié poa.e&monta :us de•peus ~e 
tncs c.reaçii<'s trn:.em ao Estado. 

Sr. presidente, o nobre deputado pelo Pará,. trnt:lndo 
do monte-pio dlt :rrmad"-> P.;>.."'O~~nils ns diftieuldades e 
emb:nayo:; que cncont!·iio :\s -tiu' as .c filhas dos offieiaes. 
Je mru:inha qu!l.ndo têm de h~bilitar-.,e parn rce~berem 
a respectiva peos5o. Segundo o.ffirmn o 11obre deput:>do, · 
siio·tantns ss formalldo.i!"" exigida• par!!. e•""• habili
-=a.;ües pelo·decreto de S. ce Na·•embru ele 1852, .c por 
:2lmodo as torn alnd:o: emb=Ç'l<io os emprcg-.. dos <lo 
tbesoutO, qne é sempre com mu•to ~r.>b:llho.e degpeza, c 
-depois dó muito tempo de ~ol.im:ta9(i!oS e fadigas, qúe 
conoegu= ,obter o monte-p.io .as pessoiiS que a alle têm 
lncmue.stavel direito. O nobre .deputado cit~m alguui; 
nomes de viuvas ci8 officia!IS d!! atma.d:l que ti•er>io . de 
~pera.r dons e ::cais annos pm:a recebermt as pensõea 
que lhes er-:io d.-!'idaa. . · . . 

& . prc.~dente. ' aem contestar oo· f:actos referidos pelo 
:1obre deputado, dos qoaes só ngo-ra tive noticia, e que 
são de _data remot11, . npen!"' observarei que nã<? posso =• que-&$ delongas dea.&l'sem de ter por c:1~a. al
guw motivo attendivel que nlio estava liAS mii.o& dos 
empregado• do the&onn:~ ~ver; basta para i<so con
siderar que ha muito& ~xemplos de liC terem preparaào 
ignaes hbil~ em dow; e tres mezes, entrando logo 
:u vinv11s dos oílicisa no goz.o do ·!>eU u:onto-:pio.' 

Sr. pxesidoote, niio duvido que alguma demora se d~ 
n,. apr-=ntaçilo de certo& d~ ~ iuCormaçOOs que 
o thesouro ~ge, e que pcderiiio tah-e: aer dhpens:ados: 
mu 1llio é poasi\'111 pretender que uma Tepl!rtiÇ;io quo 
te111 par prlnci~ dcmr fucaliAnr u dospe2ns do Estado 
pre.éillda de tõdu. u pro~ as e e«cln.recimcntos qt~a mos
trem ~char-ee oa i)r~timdeute& no cMo da lei,_ q=do .., 
tra111 de f:l.%0r eff"ectivo tm1 favor que a me:nna. lei. ~6 
eoae>&de em COI'taa e determinadas ciretltnl!tancia.o. 
· Ses::undo pude colligir do di~Ct~roo do uobro deputado 
pelo "l'nrA, o principal fundamento das su:tS -~as 
C<J!Itn tu exigene.as do thellouro nuee de rmppôr 
S. Ex. que o Estado uiio faz o IDe~Wr s:~eriliciG =.a 
concessão do monte-pio, que é elle woduido inte
gralmente pela contribuiçüo de um dla de soldo, em 
Cada me.:, " que :silo obrigados os ofliciaes -da umada. 
O nohre deputado, poro!m, acha.-sc n: est>c respeito em 
grande erro. As c.mtrlbuiçües dós ofliciaes. uiío pro:lu= Silllualmeute m.:1.ia ·de 14:000J, ao passo q_ne :as 
pcll!ões pogss A• viuvas, filhas e · i=ias doe óficiaes 
da a.rmada, excedlllll a l.OO:ooos. Ji •e vl, pois, que 
~ .raziio ta:n o thesoliZO em queror exercer uma 
:.aT oa..qnal iiscalisaçiio na occa:~iio em que se tenta dó 
one:ax oa cofres com .nOvas despezaa; · . 

Entretanto, cona:n:dti = o nobre deputado em que 
COil riria eVitar O mAis DOSGi vel ~ delo,.ge.s "' difficol· 
dades doa proceasos <!e ·h~ilitaçao dos nerdeiroa d~· 
o!5ciaes ela 11n11ada ; qualquer medida que nesse sen
!!clo p~t1Ze5$Ç o :1obre deputado, uma nz: que fict.Ss= 
c:on•·cnient.811lente resgwuiia<ios o~ illtere>sas dor. -foo
«eoda., nilo deixaria c1e encontrar o apóio d.e todo!-, in
clu~ivamento dos empreg&àos do thesouro, contra os 

quaes o r. obre deputndo: se IIlll$trou. mili 'lleh~te do 
'l,D': j"sto._ · • . . . · . . · · :· 

Sr. J>re>'d""-te). a. ·•déa 'l'Ue .o nqbre dopnttldo ~'-"'etltQO. 
de se cunce,lart>Or· emprestimo 803 oflk~ de m-arinh:l 
a ~-n~~1'!11'~ possao rei- :iosi~tes· 
® -ICl.Dilte-pio' ger:tl ~áarnilores do Estado, âe5ron
tando->e ;,'l'adllllmente o valor do emprestimo· dos <ellll 
vencl=tos, me parece que poderi~ ser &Gnúttida, 
um;p·oz q~te o cmpre;timo niio oxceder·!e a. u= cert:t. 
somma a.nnil.llhnente e Q desccnto so tl7.csse de modo 
qrrc dentro e:n·pouco tampo ce•sasse ·a divida.· No 1!11-
tan:.o eudi.-ei no nobro dcpotado que, a adopta.r-se •e
melha=:ite prov!dcnci_a em N!ls.tj:io ao~ offiei::es de mari-. ' 
n~_~,- .~1h. _s~a r ecla.ma.da, ~- com t:'c.ztio, para as ~trp..s 
ela•..,.. de :W.Cciori&rio_s publico!, e · -cntr:.o' nõo· sei se 
c.:.; heria n3.S pos-ses d.o tbuouro acuclir 3. ecscid:l eles~ 
peza que essa medida, !.om:ando-se geral, acarretaria. 
:;o Est:v!o. , 

A ri!•poito·. di!~ clotio ph=óes qne o n<'bré d~pnti!do 
!"ecl:tma par:l a. · b~'a do P~á., retiro-me ao que sobre · 
idcnti<.-o• pedidos p:u-a outr.IS proviDeia• j:i th·e a. honra. 
ele e:<pcndc,. Sómente accrescentarei que o• nh:lróes de· 
p>rafusos, que o nobre deputado i.ndJco~t êmno mÍlb 
conv!'nient~ uüo. sao, __ -como S. E:<._ pc=, os lii!Ils 
b:w.~tos. . . - . . - . . 
· To:n<li-ei na devid:t considera·ç:;o as obsernçõe. que o 
nobt~ de~ntad.o fez relativamente :1. prn'ticagem da. 'lim:t 
do P!l::'& • .1:'= lt.reforma do respecti>-o)'egulumento 
tJ.iio julgo J!~Cf>~:rriu urn:r no,•ri. aatorl,;nçiio_; ~:ob:e. ~e 

·assutnpt.o, ~e ftee :~Ji:.-9 ~ oet:u(J!'i· co l"f!.~ut~ri.?) · a~a:r
do. cc-s m!o=o.çücs J>llnv poaer proVld.e.nCl...- conve:-
nlent~mectc. ·· · . · 

. T.ainhem n :lo jnl~ n~~ario nutori!.açiO <lo corpo 
legioilio~vo p;;.ra usuU>eleoer no nr•,wü do P:u-S. uma 
serraria a V~l'O"• lie01 como- 3lgumn· cllicin.as de~
chinas. IITo. rega.lamaa.to dos . ar1>0nacs ex>oo~ pll.fll 
issoa-(X)Illpete:lt& !1atorisação. · · · 

O nobri: depubdo j'lllgs. con venicnte qne o centro àa 
estaçiio naval, que 'comprohend... a •u provincia, sejR 

· eollocada uelln, o n:io 110 1\laranhi<o. COIDO <letenniDou 
o docrc>to do· 3 do Novembro de 1852. E:taminarei uu. 
indioaçHo do nobre ~tado, a o.OO dnvldazei atúmdar a 
ell.a opportuolllDeure. De~G ooróm obscnar dc.de j& cpe, 
·:.egondo aq_uelle decreto, 06 "chafa das estaçGcs liilo obri
gados a percomn- ·UI®s os porto• dellns, a que se o 
chefe da cstaçihrlo MamnhrLO oxccaw o rcgule.mento, 
como creio, não deixam de ir muita vezes ao Pm-.á e de 
olemor:u- ·1!6 alli por algu·ci tempo. 

(O Sr. Jl~«identt occu;•u J• nu<o t> cudoira.) 

F aliou o r. obre dctlutlldo por nltimo 11,3 distn"buiçiío 
dos .recro.w pu:~ a. =rin~n feita ultimamente, c e~mo 
.m~. de esperar, achou cxcessiço o nUllloro d~igluldo 

·para a soa provinda, sobretudo corppomndo·o COJn .o . 
que. foi mnrcad.:. para o Ceo.rn o Bnh1n. 

Em oatu. -oeen9ilio eu j._ d~e 9-ue a. distr!buiçiio 
feita por mim é 1\ m<!&lllll ~e t<lm :ngorndo nestes tns 
ou qun'::ro ules-s :umo6. (.;oafi!SIO quo para esse tn
balbo o ·govomo n5o tem uma. base 6Cg1ll'll e que o ~
bilite a f.a:e r ama dútrlbuiç;Lo que·escapc a~ cetUU" 
rs. Falto:o-uos p:~ra isso os dados estatist!cos ~düpen · 
saveis. Relev:l, porem, notar q&e, roendo qu~1 tod11 a 
popoluçio doP.t;r~ Jr.:tritima, uiio ~ ca!IS1tt :reparo que 

·aqu..Ua. provillCla concorra.C1>m·ma.ornnmerode rl!cru
tas par-a a morinho. do q_ne o Ce:lrâ; e que m~o em 
rclação a. outrns P:O'~ia~ mw populosas, "- dilierença 
pau meno• .nií.o ot;a :nru~ g;and~- .· . 

Sr. pn:sident.e, a ho~ J4 ÍÍ!t•l• ciMa., e eu tcnb,o tllllto 
receio de abusar per mms tempo da bondade de V· ~-.:. 
e ds..dosnobres .. deputados <J.Ue me oo:vem • q_ue termmo 
aqui as obsen·açüos que ~a n !azer; mns. não· :me 
sentarei. sem ·ngudttcr :w J10bre .deputl;do pelo R!o
'Grande ao ~arte o !illcero e eordi-.1 1po1o que &e dig
nou assegurar 90 n'ünl5terio de qoo, fa9Q p&n~. {.lllll/0 

bem; .m>lito ()rm.) · ~ _ _ · 
0 

Niio havendo ::nais quem peÇ'l" pahvn, e mdo r-oce
der- fi8 ã wt:açilo, ~nheol!'-se üio ho.ve! ca&a j ~'!que 
o ~-F=iden~ declan enoenada a d lt<:DM<lO, n>~o &e 
fazendo a cha1DSI1a por ter dado & hora. 
D• .. 9 raern. ao· dia, l!:vante-oc a eess'io ás ij_uatro 

horas meDO$ um 'iuart<l da \!lide. 
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-- - .r ·" . . :r-~· ·PRESIDENCJA DO slL 1\IA.'\OEL lGNACIO CAV.ALCA..~ DE LACERDA. 

. ' ··A's dez ·hóru e melada manhia, feil;a a chamada, 
achi:&O-ao ~tel no paço do :senado 39 6i!!ladores 
e ~ deputados. · · · · • 

O Sr. prasldmte ••brio a sessiio, .. c d.eclarou que as 
d!l.IIS. eamaru de que .~ r.QJnpõe a awemblM g~ r.s

. ta\·lW mpiidas para. o a$ do jur:m>ento de S. A. Im· 
peM1 = 112%ileira pream'nj!tiva. do Imperio, cn obser
vantill 'do. ~. 106 da eooso.tuiÇüo. · · 

/~· ~ooedeildo-se aepols á_ nomeação d~ deputiiÇiio,que 
dena rec.~bêr."' S. A.. I.,for110 so~s p<= clla os S\'5;' 

Sen•dores:-llorculano Ferrmm Penna, José .ADtoDio 
:-Pimenta Bnmo, José Ildefwso de Souz&· Ramoa, Joiio 
.Allto:ào de lfumda, barão de M'lll'itib& e~ de 

. Sa:E_~:caby. · . · 
lJelllltàdoa-.A.ntGnio Pinto de Mendonça, Sebeltiio 

- ~f.ll'l'l!a da Sl1va, Tito Franco ele ·Almeida, Fausto 
ÂIU!Illto de Aguiar, 'Joeé Jo~uim Vieira Teinira 
. Beliort, Jeronymo Jooe Tciuira v!Ulior, L ui% Carlos da 
Fo::lSeoa, Victorino do Rego Toec:u10 Baneto, .Alltonio 
Jo~ ~l&challo, Joio Paulõ de M"~tanda.,Vuiato Ball
deln Duane e Joaquim Pinto a. Ca.mpoa. 

A'• oozeho'tas,çnlllleia.Ddo-te achegrul.aàaS. A. I •• 
dc=u .. dcputaçiio,pol' conntodo St.~to,, pona 
do e<lilicio. · 

. S. A,. ' I. foi roeoblda no meio <lo o!Üilo pc:lo1 Sts. prc
&i<iente c 1" ~ccretarios do &ewldo o da camara. uo3 
dcp11~oa, e tom011 asael\to 11111 uma cadeira de eapalclu 
coUoca.da ahaiso do• degrioa do ~~.e em .eguicbl 
toda a auo:zibléa o 01 DlOIIIbro& do • lerio. 

Fidriio i. el:q\lO'tlla de> Ulrono o St-. (!Onlalbeiro Ptu1o 
kbo~a dA Syfva,.OOIIIO IDOrdmuo·IP6r: as cl&mu AS 
Sr::J;. condaú. d8 Ban'al e D. Rota~ Sets .Anna Lo
Jie3; o Sr. Dr. Jos6 Joc.quim .lo Siqueira, eomo ~
beiro m6r; o Sr. Aususto Duq1:10-Eatrtlda Me~, coe>o 
copitiio d& imperl.l guuda de archeiro•; os ~rs. "~:\
do:::e~~ Comcüdo Baptiat& de Olivcim, Joaquim Jo!6 Pi
nheiro de Vascoooellos e Camillo Jolél'etdra de Faro; 
c o Sr. Antollio de Aranjo Ferreira Jacobma, COino 
porteiro ·ds. imperial ctllUa!:l • . 

Le.-~tamdo~se a asecmblêa, c:olloelriio-ac o 'Sr. pre
sidente ao senadc i direita, e o Sr. 1· oecret&rio á. es

. qu~r.da ele s . .A.. r.' q,ne, eS!mldendo • miio direita sc;bre 
o miss:ll, pro:umciou de joelhos com .-oz c1at':. e firme 
o juramento ~te, cnja torrnú!A foi lich pelo Sr. 1' 
~;ecn:'..u:io do seiwio: 

c .Tnro manter a reügiiio eatholicli aposto!icn ro
.mana, obsen'r aeonstitci<;õ.o polit.ica da nação braú
leir:;, ·e :ser obecii$te .h leis e ao Imperador. » 

I 

Ergo.l!lldo-se S • .A. I., procedeu o Sr. l' ~UU'io 
do séDado! leitura do seguinte · . · 

~ Auto .U j~~ramtnto pr.,úuJ<> ptmnte " cuscmbtia grra~ 

pell> """"'"'"'" prirn::a impmal " Sra. J). I~abel, 
como <ll>a.lmo oe lkclara. 

!. c: S.."biío qnan~ este illstt'UIIIentll \irem, que no 
ftDllO de ·Nosso Se:Phor JesUll ·Chmto ·de lStiO, 39' da 
inaependeneia e do ~o do Brazil, aos 29 dias do 
mez de ·J ull>o, ~as 11 horas da IDBilhd, :nesta muito 
leal e beroica Cldade de S. Sebaatiio do Rio .16 Janeiro, 
capital do Impmo do Braill, uo Pl.90 do mnado, onde 
&e Schaviio ren'Didal •• duu camllrll5legiolati\'asde que 

·se compile o.-as~~e~~~bléa gertll, estando pre:Mll!te& :19 s:
naàoree e ~6 dOJ>IItruios eob a ~doocia do EXJU. _.. 
dor eonaelhei'I'O Mauoellgne.c•o Ca.alcanti de Lacerda, 
-~ o fim <le dar =çgo ao art. 106 da omatituiçio 
do imperio : · · , 
· ~ Eet.wdo pn;sente a sereniaslms prince::a im~ 
a Sra. D. Izabel Chriatiua; Loop.lldim, An~ta, llfi
clad~1 Gabriella, R&phaella, Gõaz• IIUCld.a aos 29 
do JUIJIO de 1846, filhale_gitim&, • P.t=llin !ilha em· 
tente' do SI'. D. Ped.I'O U , Im~ilor constitucional e 
d@!enoOI' ~110 do Bn>:il, e da Sra. D. Tho!JlSa t:hris· 
tina MarlS, llnperatriT. sua. millhcr, l'eCO!lhecida prin
~ ~ala~ dez diM do mez de Agc.stõ' da 1850, 
lhe foi apre~t.aclo ~ E:sm. preaideriiC o mi!aa1 em 
qua a ll\lml:t ~erent,.:ma prinoeza po:: .na mao cli~ta. 
e ~endo por zn1m lida a !onntlla ciotQrmi.zwla no art. lOS 
da 00llltitui9ao. pronunc:loll a mCilll& IOI'CJI.Iarlm& ::;ra. 
prblce&a imperial &."11 lllta \'OZ: o 11C1gai11t'~ jiU'&miDlto: 
< Juro manter cr. reUgi!lo CllthoUca upo1tollca romana, 
c; o'blcnr a. oouatituiç~o poli~ct. da naçiio bt!Uilcira, e 
c w obdiente '-&lcis e 110 Imperador. • E po.ra pe~tna 
=orilr. ae la\'l'Ott este termo ou auto 0111 dupliCado, 
llll c:cnformidade do regimento interno d:~o weinblée. 
gera~, e vni assi~o (>ela·oereliissima ~ 1>rineeza 
fumerül, pelo preotd.ente, pelo 1 • secretario no senado, 
J?clõ l" ~cretar1o d.c. camara dos cleputa.dos, e eu Mwoel 
a.os S~mwsll!o.rtins V llllns<;ll~S , 1• secretario da. camua 
doa eopadores, o e.scrovi. > 

• T~a. alei~~~· .A. I. :J.S&i v;nou <1 dito anto. 

!
I ·e -retirou-se :u:om · a ~ nte111m. deputaçiio, e 

com~~~.~~sd:~::~: ::b:~~® n 
• · Beta da aessão da ~bléa geral, .e o Sr. ~e 

levaaton a. cessii.o !s =e horas e.mei:l da manhãa. 
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Sl1lOUlllO.- ~<41orilfl. -'-C""-cfo ~ ~~-
O:de:m do dia. - Sidl:_l4io ~ ftiünuiúo~ ~ .,. 
dupr:tu dt oi ...tis • 110llll der ~d4:.-~,11.!, 
d4: Srt. St1"g;, de li acedo, Lue Carlot, F. Oelii!Mfl<> 
Marunho· ram~ • Candl4o JllndQ. Vot.aça.>.--oi-~ 
çc;mento· d4 m<JrinM. Appro•açlc. -.. 01'P<I'I'tnto do 
gu~ Dircurro 44 Sr. !'•i<I:OI4: tk .A:•""'"· 
J.•s ame horar. cla.manhüa, feitas chamada,~~ebii<>-sc 

prcse:ttC$ 0$ Sr$. t'Onde de ~<o/, ~~ l'ipto_, 
Go!lç~ves da. Silva, GOmes dê .Souza, Barbosa dn.CUDbc, 
Fe=ira de Agniar, Pach<!co,!fonteiro do ·:sarros, Cu
Ilha "llatt"';t Cyr-Jlo, llraehado, .Joüo Paulo, Teiuira 
So=, Callleiros, Si e Albnq~ bariio do llom
Jo.r<lim, Tobias Leite, M11lloel F"!'llaniles. Chag8s de 
Andrade, Pinto de lllendonça, Martinbp Campos, .Au
gutto Ch~:,-cs, Nebills, Casimiro !Wu.-eira, Costa '!'in- · 
to, Xn.-.iet dllo ltocha, Silva lllira:lde. blllÜO cleM-
~pe. Pinto de Ca1XIpcl!', Peixoto de Azevedo, Ccrquei
rA Ú!:te, Sooza. Leii-0.. Cuaha F'~o, Lull: C..-1~•, 
Dantas, Mendes oU;. CoRta, Tavares de Mello, Franco de 
.Al.maida, ·Silvino Cav:d~ti, Dnute Br&Ddiio, Toscano 
.Belreto, Di020 V elbo, Pama Santos, \'i!C<)nde de Ca.
mam~bo, Poclreira,. Bezerra Cavalcanti, Pedro Moniz, 
Toixen-a Jtmior, Pau Barreto, Serra Carneiw, Re~ 
.B=s, Henriqlles de .Almeida, Crnz Macha.âo,. Ser100 
de 'M~~.eedo, Samp;lio Yillllll.a, Domingnea Silva e Vil
lcla T~v:~res . 

- Coml'Oo!'ecenda depois os Sn. Paula Fonseca, C1111dido 
Mendes, bl\t-:io de l'orto·Alegre, Pa~anagtlá., Pereira 

• :Franco, Abelardo de Brito, Pah-a, Athaydó e Alcantara 
· !l.lathà.do, o.bre-se :~. sesaüo ás Oll%e horas e meia. 

Com~areoem depois de aberta a .ae .. üo os Sl"l>. Fnn
ci•cp C:ampoll, Delphino c1e Almeida, Caetello-Brauco, 
Jümeida Pereira, Au~Conêa, Araujo Uma, Ja.-
1:1;!-aribe: B~t:IS, "Femandes da Ctmha. Brmdio, Barros 
P~tel, Pedeme!ras, Henriques, Lamcgo, Saraiva, 
Jacinth~ ele l!!cndonÇII; Par&~~boat F. Oct&v:iano; Ba_l)
tista. Monteiro, BeUo, Pa.ulino ao Souza, Au,c:mto de 
Olitcirn. A&aillr Barros, Cesta. Pl!!to, Tortea-Homem, 
"Li1:1a e Síl•'ll, Tobi&t Leite e Bezlevidos. 

Faltlio com pn.rtidpaçiio os Srs. Salles e Bcllort. 
E' lida. a acta <h seuiio antoc.d.ente. • · 
O Sn. S.\.'IIMto VtÁli~A (pcl4 ordem) :-8r. l'fel0id1111te, 

f)Cd.l & plllnmL p!ll'll fs.z~ Um!~ bre\"C ncl&ai0.9ÕiO B<lhte a 
:ICta. . 

Se. bem ot:\i o Sr. 1• aec:retnrio ler, p!m!ce que COIUta. 
il:l eeta 9nc'a discu!Ko do O<Çllmcn~ da dospeza do 
UÚlll5kno dn mailnhll se cmcorrou no sabbado paeado 
poruito bii\'Ct nlgucnt Ímcti!lto. E' coatra es~M _pala
vru que recl11111o, porquo eÜ me inscrevi pam fallar a 
t«.~\0 ~~~ OTÇIIUIO!l.tO, e D.n\C~ de mim in&crevi!:iío-se 
,-:mu~ns. 

No _sabb:zio, depois que !&Uou o hoPr!ldo mombro 
p!!r Va.ncurD.S, comc')'lU "cliscussiio do orçamento pou
co~ o:: menos ·pela uma h or:> da. urde, onm~ a.Lt: 
áS::z6s horas menos dez min,.tos o illll3tre depctadopelo 
~o s,r. Franco de AlmeidA. Anl4:s diato, â6 tnls horas 

· menos= q=to, est.audo na prosidenci11 o s~. vlSCOil.de 
de Cam:::;:giiJc, .aPPro:Dmci-me de S. E:x. para ver: em 
'11!11 lng:rr ~ :leh,vn. tolloeado, e so me cab~ris a pa
!A\T& naqt;ell.c dia. ~heci qllé isto c~ il:lpossivel , 
porq~tt or.te; de mim se ae)ul~ !n=jrt.os,<tnRtro ora
dores, entnl os qnaes o Sr. Mnrtmho. CIL!IIpos, que :c.lio 
cost=a .]el)l(>=-se ooneo u.a tTibUDa. 

.A'-rista disto,~®~ horas menos dez minutos, e 
DCban<io·sc com ,. ~n:> e orando, WUIO disse, o Sr. 
Frcco de Almeida, reti!ei-me, pol'll.ne .lembrei-me 
do• •tylos d:1 =;pelos qu-depou das files h0r2s . 
<1. ~à() fica adiaQã pela hora.. Como clepoia n no 
Jomtt.l ~~~ C0171111e<'ci;) qtlll a ~ fieira. enc:erzada, 
o fi80T3. ~ aet:~ IIC:lb:~ de certificar-m•o reclatno ooutra 
este !neto, porq'lll) pn:rece··tne contrario aos ettyl.oe da. 
~a. . . 

Deai.J•, tendo ~ a cllscusaJo da ~to 
da. marinha 1111. ~·mm A uma hora da tanie po1ICO 

mais ~ menõs, e tc.DtinuaJiclo DO sahbado ~ ~ 
UIDJi hora, párecia•1DII extnocliDario, Sr. ~. 
que em um.~ tio~ OI)TIS() o d&ma· 
rinba, qllS. teln tomado. ·l:aliwiho ~- n ... tes ultí:mos 

. t<ID!DlFi por aer: a ~--~~ de 9 a l!),OOO;OOOf· •. pa-

. :eoa-me utroordm:io. rep1to, _q11e,. em um IUIDO & 
dehcit, ·elll que~ de '/Otu -- Ü!lpoatoe~.
~~~ o debate com. 'JU&WO Oll einco bons do <lis
cuesiio, sem que se discut~ae uma s6 du wrbu 4o or
ç&lnllllto • . (Apoitldoo. )'" 

o sa. v~- " Cdluc;rn!- A" culpa foi cJo 
nobn. d~tado que se remou. 

O Sa; S.uu.uo Vru: .... :-Dirigi-me pelas <:Styl~ da 
e.wi;. porq~~e liunc•· se tem ·ocerado discnssãõ d~• w tre. hÓÍ'u dA tarde. .. . . . . . . -.--

Un V oi:-Ha exemplos do <!OIItrario. 
0 Se 5•llll'Al0 ·Vr.uur.o. :-Rll UDl exemple, O lbor

Çl:Uieo>to"dcí miili&teri.o deestraugeiro&J e Ul!lm inu:eedtn 
porque uiio h&\"ia ~tl!n oridor Ulsaipto ; mu 110 
o-rçameDto da.tllllrinna havia cü:u:o ·ou.seia. · . 

Sr. presidente, del.ibllt'8i-me a f~ esta recloma~, 
poTqDe tenclo mandado & m~~ algmni\S emeDdaa :oe
duzin® 11 despezn do·mmuterio. da. uoarlnha, redu~ 
que como-relo.tor da 1' ~o de ~ento ea. ti- • 
Dha ind.lcado neeesoaria;> o pooin:i•, enli:Ddia do meu 
·dever justifica-.l.as. na trJ.'buna, e ünhaCODfirmçadç q;aa a 
ca11111rae o. meamo ·sr. ·múústro talvez annuiuem :t 
elb.s, A vista da demo~~straçiio da suaUtüiJade e e:equi
bil;ldád_e, sem ~iço ~ a &diJ\ÜÜstra~; yejo-me 
polS pnvado dos mc1os.de jn!ti5e1U' eesas eJMndú • .. 

. O Sa. PltESU>nTI!l: - O. honrado dep-utado deve·lezD
brar-,e de q"lie na. sua reclamaçüo ~ tem ·~ mo&trar 
qnc .a acta DiiO está COD!orme .com o q11J ee pUlOu. ' 

O S~ .S.DIJ'41o Vr;UO'.L:<- E•. o p ~ .faier, 
Sr. pres1dente ; mu nmguom pMe pa:tar .,. ~ 
com q118 outro deve c;mittir o 11e11 yemamomto. Eatou 
i'DlltitiC:anao a.'unn'h•recla1XIaç~ comn posao. uma. vez: 
que nilo temo• &.inda llmll tarifa dlll ~u&sa de que 
dcvCIIIlOI Ul&t'· I . • 

O Sa. Pnsm:r:ln'E :-Nem 011 qué!'O dar esaa tarlfa. 
O que digo á qt~e o hcmrado membto dew ec limitar a 
:rr:o~ que é Uloucto o f~ referido na a.eta, c Dad~ 
m~. . 

O Sa. S..n.t.lo Vr.uN& :-Eu reclamei, Sr. ~dente, 
porque me pareceu que a acü~o do m~w a 
ClliCUado oo. termos em que &a achava DiD foi de . 
conformidade com oa O&tylo:; da cua. 

O Sa. D;L~<T.u:~Foi pod~tunciltc ele comormidaac 
com o res:-nto. 

O Sa. SAlnoAtO V14l!IIA: -O ~illllm~parecc que 
diz qullilo as p6de 1111eerra.r uma diac:-.usio depois de 
fallai' um .ministro. 

Ua St.. DunADO:- M111nüo 110 c:uo cleltiio la
ver maia quem pD\1& apal&r.a. 

O Sa. S.uiPAtO V uMA : - N~o <ligo qce so fizeste 
Um& sorproza, niio ~ CApa: ele tlllaU pôr: Ul:U fu.i 
clecidid.a~t.a sorpr.:ndido1~ae,ee -j,re,w que 
mecab.ria a p.:lla'ITa depoiS w trll!l oras, Diio me te-
riá retirado. . . . : 

Ull Sa. DxPUTuo: -Qneixc~8() da si proptio. 
o Sa. SAD.LJo Yu.:.:u: .:. llegUÍel•1116 pele& e>tylos 

ila ClUa, cmde depois. diu treà hOras se llÃC> dá a }'lUz.· 
-.ra a neDhum orildor, nem se en~& d!scussiro ãl.gu- . 
ma havendo dep_utados im<:riptos .•.•• 

O Sa. V ncoDJ>& DE C.t.X.UA.;tU: - O Sr. F.nneo àc 
Almeida perg=tou á tnesa !lo CJ.UO hóras :se encerraria 
a sessi.?, e eu clisl;e· 'lUil ás tres e meia. 
· o. Sa. S~liP.UO Vr..:M!t.o. , - OraillciUttente se en-

<:ern. ú tzea. hot\n. · · 
Vozu: -!f"ao, IIIDhor. 
O Sa. 8.u:t>.LJO VWlaa:- S6 pCII' ~ 6 qn.e " 

-.;o "t'&i Rlém, te o oraQ.or que tema palaua oontinóa 
clet>oia clu ~ horlla. 

Ent.esxli que cima fa:et ata ~·A C&ID&r& 
a toDiari Da~;io ~ ella ~. · 
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o, s_., ,fAU~HIIn:.< .:-:-P Sr. ~ao -~ prov~ 
que :a ~eáeja.~~aape:!!as<:on-.a 
d~, ~:-~la da~ qwi.Jl,ecl:uon.en
~-- .a .~' ~o.po;.tt~ (!lt-pêrr O:S· factos 
eoiDj), O&~" .Depo\9 de.;(llllru: o Sr. Fr~eo .. de. 
~ ~.~ou .o Sr~.~~C.,.\Jil<,>&DU...E= 
seg'{li~,.f~,dada-~JlODJSdo Sr- "'-'Pf~•. 'i= 
cnl.ijO.-."'-.~'>i• ':_ Ca.delr&. ;s ~~- ~ '"?~ Sts_.,.ll!ar;moo 
C~~ Jagus.<;ibe; .Vid,ato, SamJ:131o Vl&W~ .Sa>. 
raiva e Toscano Bartet~. Estando iod.oe.~tQs,._pe
dio ent.iõo a ~-ms. o Sr. mini•lCO .d.'\ m.-.r~nha~a f.o~.il~e 
concedida. }' :Slhva S. Ex. qu:Tlndo voltel ã cade.a, _e 
:00 fim do seu discurso, . ilio. 'havendo oJ:':IIlor alStf'll 
insc.ipto, "" riiio ~ .tc:n:~r ontra. ·deliber3ç.iio ~ 
9 que11>mei,. d~o.eucerradaa .dis~'USslio. (Jt"iW. 
apoiado<.) · • 

O Sa. M .. a?J:tBO <:U"IO!' (pala ordem) : - Sr. presi
de:u.e,en~timl>.s.deeiançlí.o<tu.e V • .Ex.~nba de !Per; 
mulliQ tendo 11 costume datomnr ·:> p3la.11r:~..oói!iente_ 
p~~ra constar que a p•w; V. 'Ex .. me pe=.ittid. deci:trar 
porque taZ"-':1 nio .me.aeha.,apresenl:e.· 
E~qee.o o•~to da m.arinha prceiS3."" de 
~· ~- Al15elltei-:o>o da ca.•a. depoia das tres 
homa.d&...tardeo .q=doora~a o .Sr. deputiuio pelapto.
vincl&.aa:_ 'Wo-Gtan~ do Norte, .cettono c~ty1o dãea
~;.QII~. uiio,l'& co~tnm.& d:>~: a .palaVJ:a o. ningucm, 
nem. c~. u .discu&s<iel! ~í.s-d.M. tres horas. 

Veja íelhmente quo V; E,.__n.iio.ae aprtou dos esty
loa da casa-: mss o facto é · 'i~ repanndo-oe ém qne 
eu, e o ttltimo lllt!lnhrodaoPJ?Ooição que so llcl=vn ·pre
sente, o,Sr •. Fmn~o .de Almeida, :oo& lia vi :unos rer.iudo, 
:Ugu:o• pouco• mini~ 'lue aqui cstavüo :>.pr<:>vcitá.
'"tiio-ae da-' ~iõo -para en~r o. diOCl;Jsilo. (.'Vao 
a~' ··· . 

Lito é q1111 fiat -claro. Depois das tTell boTIIS d:t brde 
~viio .piesentes &óln_ e~~te ·dons .membro&-da oppo>;lçiío; 
comD :.ia:hamoa -que fuer, .:tetidtllO-!los; nüo receia vn
rooa .~ue -ee. nO& . prlvaae da p&J.a..-ra. 5abiamo• que o 
Sr. IlllDistro da .mUinha.pravaValme:ote teria o. d~fOTen • 
cia de reíepoDdar.-nos ••. 

O Sa.-Mtlllrsno 1> .. MA lUPA: - Flli obrig=~do a f a!-
.. 1sr à~ trea horas e um q narto. • 

O S.. MAilTrsao C.l!O'OI:- Tinha ~ntão ~ p:ala.-m~ = o.migo de s; Ex. A m~a niío ~ àa<lo a p~lnV1'11, 
:lem me. co & 11ôs d.a. oppoeição, dopols das In:• noras ; 
nenh~ de :lÔS temaido Obrigado Q. fallar d~i! de d&d:l 
~s:abora.. , 

.\1s~m 1 nlio que:o reelAmu contra a nctn.llcm c.'<lntr:l. 
n deci..;o elo V. li:x. But. quo fi'luc rqr;i•t~o ' lllf.l u 
:n:aloria lllinietcrlal, .lepgted:latrc• hon.•dutn~1 4pt0· 
· ·eitaudO•"l de. lluaclcla ela. mrm\lro.. da <>!'!>0\lfÇilO, 
Je:~. a. prJ.a.,-ra ~ ollet auaontet, o quo o Sr. mici~tro d n 
:tmriulia. f~ou ~ esn hora, som quo houno.e llll"!am 
d;~ opposlçüo psm~ lho ra&pofl~. S. E:~:. o !az .. l!arqno 
'1uiz. niio __parquo lho falw- ll oppo•içüo á dovicl .. de
:crenci~ Teriamoa pto. 111>1 ouvi-lo e- l'lhpooclor
lhe. En~C!"l'OU•&O ~ dllk.-nali".o por~uo .oe ct.U.• A o~-
7iio :J.Í;O flllloa porque Diio ~ ~O dotl OCCUl~O pa.r11 ioto, 
c-eeorreucio-se a ~ate ozlato e::~epodianto. 

O Sa. Pua BnUTC (pe:IG ordem) : - Dm <lecl~t
~a.- & c~mu.o. ano foi J"lr& mim una grudo <='>ll~,-m.,. 
clade te: cie faÜar no aabb&do, CUl hon muito :l<liM-
:~da e c;uond? li-Uo e•peravl\. · 

V, E x. é to<temunhB de qu~ cu , us~cdo .J.~ p:!la
-;-u ru.qu~n~ oeca.~iiio , declarei que o fatia pc;rque niio 
<ieseja\'~qae !<> e~rrasoeadlscussão oem que toma5..<c 
!::1 considi!n,çiio as-obter'Oa?i>U dot nobres .~epnt:sdo• 
cne ha.iiío tomado ~na a;..~::, ~ento 
~" marinha. ... . . , · :·. 

A ~ube;C!.t>8,, ~do .o ·. -..:g'-=to · ~a . <.:~Sa, _ 
::.; 56SS<ícs dcvom dw~ quatro bons, cantad:l.s de mi-
:!õlt.Y a :n:;,.u.tq,. . _ - ~ 

O Sr. "ice-presidente da a=r:t, que entõo dirigia 
~> :=abruhos, declarou ao honrado d eputado pelo Pari, 
c na:: do om"Va :o.esse di&, qne só daria (IOT' liMa;. a Sê9oio 
1i.s -~ b.oru, .e. meia,. 'iista WQmlepdo.·ãs oJUe e· 
=:tia.. ... - . 

. . ~ . 

O s,.. P.•u B~: .,.- Te:tlllo =-hado'· cür orllr- o 

:1ohre õc:mt:~do~)!-i~o:><4l. ~o - ~Cil:'-!-;1lOoco de
pois dos u~s'ho!~&, o Sr. Vl~e-pres~<iento la encernr ~ 
discas"~• qruwdo.Jl'4a- rl!S,i.o !<Ue.já.e>::pewii, tU-e n 'l
ces•id:ade do pedir a p.óla• ra. 

o.sa. :Kü.Tt:o!IO c...,.-.,_ "flldio. porque. qui%. 
6 So.. 'f> ... r.· B>llui!o-; ;_sê Ctt' r.Jio fallllsse n.a4ue1:'> 

oec:ts!;o, 3ne~rran-!f:. a dis_~ao. 
o.s ... .M.ucrl:..BO . ÜAIDOS:- Maito m :al..entendicc, 

n1mca. se !Cz. isto. 
o s •. I" .AE'S n .... r;:ro.: - Se 0!5 nobi:eS deputados .C.e. 

<>ppot!ç.'\o entendem que qu:muo ~m pa.Udo :> p.alar.&, 
e não t e :>.chão pl'l:.en-;e,, se d!!ve Mpernr que volte~~ 
doelarem •e querem ou wo tomar .parte. ru> debate, 
para ~ntão re•olvei--sc •obre·. a _cônvenien~4 d~ ser p. 
disC!lssão encerrada, neste caso .~ lleccssaoo almrar '> 
r~gimept:> e•bbelecendo .. se · esse privilegio c!l! fa-:~~ 
ilo• nobre-. d"Pnt<ulo.. . . . · • 

O nobre deputn.ao·F nroY>nc•:i d..,_ E:Unt~-, "'"" t-.mt'> 
se queixou do•etcrenccrr"dO :. dhem•iio eem que fo..,~ 
dle ouvido , ni\o \em r,::i~ Não lhe faltnd. eccasifto d~ 
:\presentar '"' snas idé!.•, e ® F."I'Ôt' ·e !andtlmentar 2'> 
~ucç~ que j n\g:IÍ con>teniCÍltes quando o· orçatn'!D.'IO 

· entrnr·em .3" dia~nlo. 
O Sa. SAXPMO Vu!CI<A: ...;. A oceruii'.o .propria oz:-11. 

ngorn •. 
O Sa . PA>:s-BuntTo:- Perd.Ge; se· fo•Fe p:tn!. ":c::-·· 

mentar :> despcza, teri:t rsz!io; m:uo, se o que qce~~-< 
rcduzi- l:t, ns t nM emend.ns.ti\m todo o l~>gttr na s·<n.<
cns"<in, e ectfi.C) 11 \'Oz ·do n?brc depatado pôde s·~'" 
ouvida. · 

O Sa • . Fn:.-10co DI: .AL311:JD.\ (pela. ordem): - Cou:r, ·., 
h~nrlldo Sl". minirtro. da ma.-lnba citou nlll facto'<lp-
pcll:mdo o:tr,. mim, ·devo·di%er "!gamas pnlo.\"l':l.S. -

Ante; "de condoir o 1:1en discnrao na. ·~!ílo de s a.b
bndo, e do da"~ll'l tw< _b.oua no t:clr,gi" .da .cu. a. c:: 
dirigi-mo no Sr. pre•idcn.te d:l cantara, <J.UC entüo e:-~ 
o nÕbte deput~o por Pera~UD:IJuco, e perglllltci, lhe qn·~ 
tcCl!"> !:lltaVIt para. feelur-se A se..'-"'lQ; S. Ew te-o'!. a 
hvnd:tolo de mpc;nder-me que ~e deveriA fechar ó.s :res. 
hor.:I.S e m'Oia. 

Eu lU essa JIC!'glllltnn.S. E;o.. porque tem·sido estvlo 
nest:~. ca'a g1111rdàrao·ae !el:ll,l~ t<ld.ls os prineipios • é!e 
lelllàndu entre os membro• quer da maioria quer. da 
oppo•iç:'10, é um diO&>t~S P.rlncipios ~ ~ deixu o OQ.• 

rador que est:i na. tn"buuá maz~os ele meia Jlora ãqualle 
quo lho \em ao saocoàer, para podar fallar, e eu appcl
lal"lli JlO.I'Il todos o• ec:nhorca dopnuuio• quo entra rilo 
nesta cOllvençüo. (.4poia<lot.) Ent:lo telldo o DObre de
rntndo polo Rio-<mlnde dó Norte ~c succ:eder-me n-. 
tribuna, o Diio do~ejU>do cn dciJJlZ-lhe meno• de moi~'. 
hora, IICiltai-tii<I ú-tr& horu menu~~ de• minuto&. 

O Sn. BIW:J\Il.l C.l,.UU:cTI: - Vmto minuto:. 4n~e• 
dn! trai. 

o Sa. FP..LMO :o~ Al.lltlDA : - Y. Ex •. cst6. <!ll · 
gnnndo. 

o s~ .. }f.uTn<JfO c..._ : - M~llior r= o cnso ; 
deixou-lho m.US t4tnpo. 

O Sa. Fa.u;c:o :zn: Aturu: - E:nfirll o <lUe é ex~ 
1: q~>:> r.onelui' o mou discuno antea dno tres h~ 
para dcixM" algum ·t,-xnpo ao orador que llle SQgu"W!:'· 
.nas retirei-me da es..a depois das tres hOr:.s, já. quat:do . 
o nol>ro dqrutn.do oceu!'o.~a a tribu=. . 
Ent~·di >JUe, dopais de ter dadotreo horM, ee~gniria. 

o mesmoprmcipio do lealàa.lt, e que por iHO n<!nbtl!ll 
or.>doc noro teria de subir .< t ribona. E ~ ·l:OOIX'do 
neste· mllfllrnto qae o -o digno deputlldo por- Per
nambuco, aoonpando a. pre;ridencis dllllts eamsra· ·em 
outras occ:asi6e5, tec:l - ft!Cbado ~ discl:s:siio antes da. 
h ora ; ainda ha.poncoa dia. ~do eu a· tri'btma ns. 
discusoio doprojeclJ)c:r!!8!11do um n om minis<..erio, sent~i
roeq112Jldo f:üt:a.-a ckr. ou <tiÚnK minutos·,~ S. Ex.~ a. 
bOI>Ciade- de··ded.var etS~t ~ adbda pela hota~·e 
de f~}'aS~ a wtnsp_&n&daordem ~dia. · 

O Sa. "Visanuol! 1)2 C.uu&o~:ra ;-E.O. .~ llnte
h011tem qtte a. aesü.o cluru'..11 ab! !s trel_ borruo ,e %llcl3. 
da tud6. ·. ' 

o sL. FllM'IÇI), DJ'.-~, . -Om, ~-!C d®.o 



S:I~SSÃ.ü . EM:, oO .. DE. JULIIO:' .. .DK :.t&ô'O. 
' • . · . ~ - •• ! . : - ._ - '. .-: · . . :: . - -. . • ,·- -_ .• -; . 

este facto mesmo comigo,. facto .. q.ue eu louvei por:qu.e 
-~ão era convciiiénteq1re ~e·deh1lsse·sómente dez;ou.quia
ze rríinutós ao orador que tinha de occ_upar a tnhuna ·em 
o,bjecto ti.'lo importÍI[Jte; se:rdo pratica seg~ida, a~é ·por 
s. Ex.-; que quando falta cmco, d~z ouqumze,Ill:J,n~tos 
pa-ra· tlal'· .a-;hera . não ·conta t~s amm:ttos .roathem.att<>a~ 
mente para dar a palavra a novo orador, é. ~]aro quc.:o6s, 
nos retirán'los na sessão de ~abbado na confiança de _que 
·só teríamos o prazer de ouVir .ao Sr.ministr.o da mminlm 
·na sesstio seguinte. 

O SR. MARTINHO CAnlPOS : - 4poiado. 
·o .SJ\ . . FRANCO DE Au<EIDA: -O que é exacto, 

·Sr. pre;;idente , é que apre<entei C:Jtl tão algumas consi
dera.ções que dependiãb de resposta •de. S. Ex. para .que 
eu puàesseajuizar se devéria ou ?ilo apresentar emen-
das <obre os objectos de que hav1a tratn.~o. . 

Mas depois do nobre deputado pelo Rw-Grande do 
Norte fallru: e tendo já passado algum tempo além -das 
tres h<.ras ~u soube que o nobre deputado cencluio·o 
seu tlis.cur~o, que o .digno Sr. ministro' . da marinha 
tinha fallado, e que se havia encerrado a discussão. 

Não censuro este facto, não o · devo censm·ar, porque, 
ség.~mdo-a letrado regimento, a sessão deve durar quatro 
horas·; mas le.mbro aos nobres deputados que essa atten

.' ção que temos guarda~o uns com os .outros te~. apro
veitada a t odos, e cre10 mesmo que aos Srs. m1mstros, 
que podem .assim colher informações e documentos mais 
de espaço, -etc., pàra depois responder. . 
. Niio censuro, pois, nem reclamo ; súruente o que d1go 

. aV . .Ex. é o seguinte- que deve haver justiça rigorosa. 

UMA Voz· - :)1: ' não nos retiraT-inos da casa. 
o· SR. FRANCO DE ADIE!DA :-E' verdade; mas eu 

começo por not11r que muitas vezes os 3rs. ministros 
· são os primeiros que se retirão, e assim n lio nos dão as 

.informaç.ões que pedimos. 
. O Sn. llimrsmo .DA .l\1AniNHA:- Perdôe-mc, nã.o é 

. exaeto. 
o:su. 'FRANCO DE.ALniEIDA~-E ' perfeitamente exac

to; po•liamos tomar nota dos Srs. ministros que sere-· 
tirão antes ·de encerrada a Eessão, isto todos os :di as .· 
Se os Srs. mini, trosnão podem estar aqui até ao fim <la 
sess,ão,_ tambem nós algumas vezes não o podemos. 

O SR. MINISTRO· nn lntPERJo :-E' que nós, além elas 
funcções de deputado, exercemos · outras que muitas 
vezes nos o brigão a retirar da casa em bem do scrvi9o 
publico. 

O Sn. FRANCO -DE AutEIDA: -Os deputados tam
bem t êm necessiclade algumas vezes de se retira:rem 
mais . cedo, prindpahnente os da opposição, afim ele 
estudarem as matetias, de se prepararem para as clis
cussões em que se ·querem envolver, não já em relação 
só quanto ao lado político, mas sim ao administrati-vo; 
e se os Srs. ministros precisão de tempo, tambem 
nós precisamos delle. · 

Repito ainda uma vez , não reclamo, mas desej.o par a 
· todos a mesma justi9a rigorosa. Complctem··S0 embora 
as quatro horas ·da sessiio, como manda o regimento. · 
Quando faltarem quinze ou mesmo dez minutos para 
dar ~hora, não se deixe _p9r isso de conceder a palavrq 
a quem á cóúber. Não se fação· absolutamente· favores a 
uns e uão a outros; não ·se fação hvore~ em uin .uia, e 
se deixem de faze·r em outro. · 
· Eis o que tluha a dizer. 

·O S.1L CASI!llllÜ> lliADGIIEmA (pela ordem)~...,. Sr. pre
sidente, cu entendo que pani. ·evitarem-se. estas discus-. 
sões cu.npria que sonbes<emos a hora certa em que a ses
são deve terminar, pois não podemos estar a decorar 
diari.>nuente a hora em 1ue e\la ~.e abrio. 

Comigo, por exemplo,. !\('tmtcecu o· seguint9: :fallaudo 
cu sobre ·o ·orçamento <la justiça, e vendo q:ue .no relo-· 
gw da.r.asa jó excedia Jas tres horas, fiquei embaraçado 
1>or me pe.rsuadir.·que estava clemot·anclo os meus. cal
legas além do tempo que devia, e iucommodando a 
V. E;:,; comecei a corre~ no meu discurso .e a ineom~ 
mo dar aos tàchygr.aphos, e finalhei ás trcs horas e um 
quarto, tendo entretanto ainda muito queiihcr. Achava ," 
pois., conv-eniente que ~e l''éformasse .a. regimento, mar
cando-se uma hora cert:\ pará levantar a. Eessão. 

, 6 Eht. P11E;IDENTE .: ~- Tendo en ·decl:àrado .em-mna: 
· ... das;~assÕ\1s.',a.t.<'te!li~,q~.fm:ia,'Cllill'Pr.ix ""' dil\~&iÇã0 :!lP 

regi,IIICnto que.mand:&contar as quatro horàs qe tn;h'àl'lio 
de.minu to •a..min:nto •.. eoriiOOr.rn.e a ho1'~ em que: se ,abrisse 
,a:eess·ão, cltonrad? :vi~7presidente da o!l.mata não -poc\ia. 
.prece.der de..ma~leira·iliifferente .daq~ella por.que proc~eu 
.na .sessão de ·sabb11do •. ~Apoiados .• ). E .u proc.e!leria .c0m0 
.elle ,o, :fez· se,estivesse nessa. occasi.ã{) na ca<lei~a. .. · 

. },_. sessilo abrio-se hoje ás onze horas emeià da .m'a
nhãa,. e de,;e ter:ninar ás tres e meia da tru;de~ Fique:ID .. 
por isso. os nobres ,deputados intelligenciados disto. 

Posta a .votos. a acta, é approvada.-

0 Sú. 1' SECRETARIO clá .conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um l'P.(lucrimcuto ele Francisco Antonio Dutra. Ro -
drig.uc~, pedindo que os exames que fizera' .na. facul
dade de direito ··de S. Paulo .sejão válidos · para .ma
_tricular.-sc na de medicina da côrte. _:_A' commissão de 
instrucção publica. . 
· Outro da irmandade de Nossa Senhora Mãi dos·Ho
mcns da côrte, 11oclindo dispensa das leis de aniortizaçíio 
pam os predios que já possue, comprehenclendo até 
iOO:OOOfl. -A' commissão de fazemla. 

E' lida e approvada sem cle!Íate, para subir á sancção 
imperial, a reclacção da resolução que autorisa o .gá
vcrno, ouvidas as congregações r eopectivas, emquanto 
não forem definitivamente approvados os .estatutos da 
facultlade ele direi to e de medicina, a mandar matricu-

• lar os alumnos que por motivos justificados perante as 
mesnias congregações. não .tiverem comparPci<lo-no prazo 
fixado para. as matriculas, com tanto que não · tenha 
decorrido o tempo necessario para constituir faltas que 
faço>Lo perder o anno.. r · 

E' igualmente lida e approvada sem debate ·a redaÇ-
. ção da propesição. quP- autorisa o govern() ·a manda,r 
admittir a despacho, livre de direitos, todos os utensí
lios e objcctos g~1e forem precisos á empreza ~ncnmbida 
do esgoto das agnas e asseio publico da cidade do Re-., 
cifc, contratada pela prcsidenéia de Pernambuco com 
Carlos Luiz C:mnbronne. · 

CHAMADA DE SUPPLENTE. 

Lê-se, ·e vai á commissão de podere;, a seguinteindi-· 
caç~ão: .. , 

< Tendo-se. retir.arlo para
1 

a provinda de S. ·Paul{) o 
deputado do 8" districto, e achando~ se nesta côrte o 
seu supplentc, indicamos que' seja este adniittido a to
mar assento.~ lff. Dantas.- C1-uz Machado .. > 

O Sn. PINTO DE CAMPOS "(pela ordem) :-A deputação 
enviada JlOl' esta camara a eomprimentar S . I\>Lo Im
perado!' e sua augusta consorte pelo feliz annive~sario 
natalício da serenissima princeza imperial, dirigio"se 
ao lugar <le seu destino, onde, sendo . recebida com .as 
fqrmalidades do. es'tylo, eu, como seu onidor, tive a 
honra de pronunciar perante o mesmo augusto senhor 
o seguinte discurso : 

< Senhor ·! À, camara clectiva noe encar-rega ·de , 
neste dia .. auspicioso, exprimir perante V .l\L I. os sen
timentos de amor e dedicação que prendem o povo .ao 
throno e. á dyuast.ia. 

< Dia .solemne é este ! ·Como natalicio da prin.ceza 
impericl, f:az-nos.elev.ar voto de gmças ao Poderoso pelo 
presente com quG brindou esta nação. Como época de 
seu jurameuto ao .pacto .fundamental, consorcia politi
camente a futura soberana com o raiz, de quem ·.é .ioolo . 

< Que magestoso não é, imperial senhor, o .. espectaculo 
quo ao mundo damos! Que torrentes de mercês não bai
:s.ão, sobre nós do throno que se assenta nas alturas ! 
Paz, prosperidade, ordem, engrandecimento, tudo :sorri 
.aos nossos destinos; e n.a qua:dra vertiginosa em que 
outros poem os maiS' sagrallos princípios em qúestão, o 
Brazil se organisa c fortifica. Na Europa das monar .. 
chias abaln-se. a monaMhia; naAmerica·da:; republlca.s 
a monarchia arraiga-se ! 

• A essa instituição, tão nossa, deve em grande par -
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te o lllazll, desde o 1011 ~to aW ·lloje, os 
:~ 'l,UO O ool1ocllo ~ 'Oif.llguar'lla clt. Actfica 
J(Cidiaul. 

· c Muito Sze:rllo o. .-epatllllllal ae V. liL !.i mas 
na obra 116 ·e!ll - cllU 10 COIIlpll!tou. Bem era 
que "" homem da ~a o cà liblrcl8clo, em - an
tusto pai, o hDporlo ~ um flUià.IJori - que no 
sollerlillo philoeõpho, em Yót, aenhor, deparasse o orga
:Disador i . e qu.e n'umn ucalaa pr!M&& depuasse as 
mais doura.dM espeNDÇU de blll'moaà. e de &mOr. 

c For maia que " ÍJD~naçlio aterndk a!atte o fan
tuua desse periodo bol'l'lvel de \'iuvoz colnto em que 
" pa.tria tem de perder 11e11 primeiro· eicladMo, a na.to.
.~ nlo abdica;- ·e · esse oceptro, sym.bolo de ltw.ta.s 
glorias, terá u ' um illa, que Dcõs J?C1r muitaS décadas re
mova., que passar ás miiOll ds adoradr. princeu que 
ainda mala illtimamenw se ligou hoje aos eubditos 
de V. M. I. 

< ~""! ~ se1'elllOS n6s .!e!! dunda, nM, os eleitõs 
deste po<o fiel, qne amda. hontem embalou vouo berço, 
senhor, estremecendo-o de a.ffecto; nós, os i.nterp'l'<ltes de 
uma ge~ que}!.aosará á. hi•tori" tu1tcs que o dia
~ cor& outra _:oute; :clll r.en:moa nós que l'l1lS<ln
eiaremO$ os beneficio• do olltt(> t'elnlldo. 
. c Mas se os ho=a dollDhlio o morrem, as naç,ões 

vivm1 e crescem. Aos mil tituloa do noasos soberanos, 
3. gra.tidiio de seus povoa, llcertlaco o primoro&O desvelo 
com g,na EO esforçno P?t diepiir o uspirlto e c coraçao da. 
hetd01ra do aolio, Jl. ti!o IIDgeUCtlmtllte dotadá pelo 
Dispenssdor S11premo eotn aau gtiiÇU pano coDttituir-se 
eentro de iodU as beznquctcDças, [><icllor ele todas as 
venturas. 

c O botúo será. flor cap~andicla de ~:alo •, opulenta 
ae aromll.i esse jur=cnto, quo hoje te do><prcnde de la
~ios il:ulocen~, ó um~ vo~ proYldtmcial 'l,UO asGOgnra 
3oO lmperlo d~ Santa Crnz, parn rcmotu épocas, uma 
:mperatriz filhn deste sólo f:!IIlllilio•o o abexíçondo, "ir
tuosa conio suo. s.ugustu. mil1, prndantc como seu egrcgio • 
pai, nobre. come seu• preclaros ascendiiDteE, anjo tute
lar da Illlç!io ••• COJilO é11a proprir., 
. c A camua dos deputado a, mwcstando a V. M . I
os sentil:tentos <ie gr:~tidiio e respeito 'l,ue a animfio, 
·toma a maio >iTa. parte 110 acontecimento solenme que 
nos congrego. neste recinto. FelicitA a V . M. 1., senhor, 
·a voss~ incfyUJ.consorte, como reis e como pais;-á ado 
:ta'<cl prillceza como herdeira. e · fntaa conquistadora 
de tiio lecinmos af!ectcs ; - ao poVO braz.ileiro p11r este 

· ndvo po:~~or de sua integridade e porvir: - e a si, FOr 
lhe cn!ler a gloria de encerrar seus tral.Jalho•, tomlllldo 
parte na nnçllo de :ncis = m:ll'co lllillia.rio na estrada 

' • ao progresso àes~ \'Cilturoso pai%. ~ . 
S. M. o Imperador dignou ·se responder o seguinte : 

< E ' com o maior pr= que recebo " :DIUÚÍestação 
do> sentimentos de amor o fidelidade que n mh:n ~i. Illi
nlla ia!nlli:l. coiJSagra 4 cam11ra dos Srs. depatadcs. > 

·O Sn. P r.&SI'DDR declara quo a~ de Sunlla· 
. gutade é T!!Cebida. com muito especial :grado. 

·'<Yt"Jí."'l'osc•~o B.<n.ETO (pela orà.em) :-Na~ 
i!e um requerimento que ti\'c a honra de olfertcer á 

· :xnesa pedindo !n!crmações ao governo, tomou parte o 
::ne~.. ill-astre ~. deput.Wo pelo cireulo de ~. da 
pro~cia Ja Parahyba. No correr do !eu dueu:tso dei 
'3.Jguns apart.P..s i 1m1 niio forõio · tomado,;, outros ap11-
Dhado• tnal, ou e-atüo o m~ pe!UIUilento nlio foi bem 
tr:!C.nzido. • 

Niio reclAmo contra, podaoo que já. tenho ou.•ido por 
mais de um&-.= & V. E:t., Sr. presidente, dizer que os 
Srs. tachygrapboa 1lMo ti::xl Obrigaçio de tom:~r apartes; 
entretallto :D:I8 ,>ance que reetifica.-los ~tá llOS e~tylos 
da casa,~ ..! para este fim que pedi a palavra. . 

Se me dis..<eram ~e é tarde, a isto responderei que 
M impedido não corre tempo. Eu pretendà responder 
ao nobre. deputado e reetilicur esses ~ ql!.>ndo me 
~passe JUnda da düeusúo do J'l")dito rcqusrinlento; 
:mas já vejo que niomeé pos•ive1 !~·lo, porqne a ca.· 
ma.-a é t.ostemunha de que 00 s:.bbados. deit.inildoe nara 
sctnelhmtes 1118.tériaa, têm. ~illo cx:mpados wm ntgÕcios 
m-g=t-es. Tambesn nio me foi pemúttido eutmr rut· 
WS<'llssic ~ Ol)&meDto do lllinilterlo da jllltiça, onde 
viria a propos:to :nltar <le qucst.lle• 1deuticaa, por i!so 
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I 

\ 

·I 
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i 

I 

\ 
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que~ <llicusaio ·fo~cccrrada .ficando en, como de>.·ia, 
iJ:to é, oom a palam. r>D cadeclo àe V- Ex., Sr. :pre· 
lildcn\e. ' . ·.' 

· Não qoetendo pois que. contimwm por ~ telllpo a 
coaer e&s3S ex~ que se achió no disc:ur.!O 4o 
nobre depubdo como aputc:s :mAlas, ~ hoje ttdi
fi~-laa. 

O Sa. P.:.,smEIQ'5: - O llobre cl.optttado quer. o:i-
ca.mente r<letilic= alguns apartes! . · . 

O Sr.. TCIScuo :B .. Ili.ITO : - Sim, senhor. 
O Sa. PauU>Er~T& : - Admitt!rei a rectillcaçlio de 

:Ip&rtes, = n:lo que !6 faça :JgOra um discurso ~obre 
3. matcria desse rcquerimen~o. . · · 

O Sa. To•c .. ~o Bu.t.ETO : - N.m: eu vou fazer dis
CU'rSO a este respeito i é· sirtlple~mente uma rectifi~:L-
·?o·-.. · 

O S11 .• Ps2SIDEn"E : - Parec:eu-me ouvir ac nobre 
clepnt!ldo di~cr qne is.expliear seu~ apartes. 

O Sa. Tosu.'\O ·BAuno:- Nilo, senhor, rectific:ll' 
mens apartes. · 

Dizendo o nobm deputado a. quem me refiro ql!C o 
juiz ma.nicipnl d~ Moma~~guape ilN. de actos iDcapaz. 
que por q~qner f6rtnll .P"ssão mareQr '! sua :repu?<ção, 
ec. dci um aparte por estes t ermos: - Como p::u-tieula~ 
pôde ser bot~. cousa i como empregado publico é rnó.o, é 
pcssimo.-Attribne-sc-snt porém em yez daqn<:lle osc
bflÍilte aparte: - Como particular é wn excellente ca
racter.- Ora, eu nr.o con~ o j:Wz mwnciiUl de Ma
rnangu~>pe, nuo t e:nflo l'claçoos cem esse senhor; não 
podia pcis dizer que era e:l<cellente homem particu
le.r' qu:mdo fazin e fiLço a se11 respeito um juizo O.cs
fa~oravel como funce!onarlo publico. Além de que, 
en ligo muita .imf.l'lrbncia ao caracter do ho~ 
publiCo ~ do ~dividuo particular: · As rm.es d~ ho
mem publico (di~ um celebre .e5<ll"J].'ltor multo ·c,t:ulo 
%li'Stll. camara) al:i.atc~o pelo teneno pnro aos cost=s 
privados. Felizmente deu muito apreço a esta.s.palavrns, 
c~ contradicçüo cmmi?dar o-~~-~o ho· 
mem publico e um superlativo. de l>ondade ao parw.eul::r. 

o s ... BEZEJO.lU. c .. ~ALC.O.!OTI : -Se en cstive&sc pre· 
3Clltc, tomava. o aparte para mim. · 

O Sr.. Tosc.L.,.o Bu&ETO:- Se e1le é l-em,· a todo o 
tempo se~e; V. E>t. o póde tomar, mas eu nio, l'O"'].Uc 
não quero essa gloria. · · . 

O n()bre deputlldo, raferindo-&e ~ lllim, disse : < Olli:. 
rara tudQ q\le se refere a Mamanguape pelo prisme 
da prevenção, .por e~nsa do iuteress; im:;nedisto qc" 
tem nos ·negoc1o• slli. " Eu Diio podia ile=; qnnn
do o 110bre deput..d() sssim se c"primii, de rcclAiil:.;, 
contra Q injw;ti\'4 que me fa.zin • U"'Sil OCC:J.si:io. 0 
nobre deputado; usando d!$$e pn&ma, ·deu- me nma 
lente ostreiLa, rorém clara; pela qu'll todos vêm o que 
eu quero; Dl&S. a. lente que o nobte dcputado-to~!~O ll 
para si, comqwuito diaplúna e t.ranspsnnte, toda\-'la·é 
de uma ein>nmferenci& maior c m 91.5 larga, de sorte 
que pedeibm<mte enxerga-.., o que quer o 11obre dc 
putdol 

Nüovim "'j.ni t.ratnr ele meus interesse!, nem de i:l 
tercsses partlc:ullllcs de :rúngnetn; ~ chll!llnr.;-: at
~çiio do goveroo oobre !~~Ct.os occmndos na· minha 
pro,inci,., para quo empreg&s!e meios de refrear odes
regramento dessc.s:.utoridadcs qnc&c d1!6c'lidiio.dos seus 
devet'es. - E ste aparte foi d ndo em voz muito alta. c 
inteliigivtl. ' . 
. · Tau~bem talho da fazer "Qilla pequena reetifi~o 
neste aparte:- N:io é desta opiniÃo o Sr. ministro 2 :t 
ju.stíç~<, que acabou de conccrdar comigo. 

Eu deoeja..."''li muito .estu .emprc dii aecõrd.o e h~· 
moma com ·os homens illuotndot ; lll1 .. :niio tive o des
valie<:imc.oto ou a vfÜdadede dl:z:er:- &Ueom a min!la 
opiniuo.-0 que ou disse foi :- V. Ex. ~ COD:r& a 

·opini&o do Sr. minilltro da justiça.- E rep:a por-rezes 
este aparte : -~te a~iiio do Sr. minis~ ds. 
justiçn,'lue é t~~mbtrll mo.giStra®.-E tanto repeti u:o, 
qne cansou :reparo • um. n obre cJep-atado me:n v~o. 

O Sa . loúJo,n.-..o c;-:- Niio !ui eu quem repa=oo::. 

O S~t. Pr.un>2i<TI!: - Deoro obser.ar ~Sr. d~:=
do q a c nlí~ ~ agm. occasião oppomma do responc!.e: .. 
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· um disc:ur~o. Ser!>~. i!to alterar. toda. a or..em estabe-
!~ida. (AJ"'iod<>I.J . · · 

. O Sa.. Toic.-"l<o lL.a&t:To: _:;,V. Ei; . ..,;._ ~o-
. .dcotc _eomigo, faltà,.n>e •ó tcatar·d~ i. ao 'out:ro aparte, 

aue aqui e~ti. com o meu·uome~. o'quo eu de. ~e.r;to nilo o 
d~i .. E' o aparte q«e.diz: -O'Dr; A,..;s éumhowam àc 
paixões loéaes.-Niio q_uero carre~ com a re~ponubi
l idad!, e nelll tõ~tt pouco eom a• gloriss deste aparte. 
Q~ero rmtas snppôr que o Dt. A.s5is é ullll:.omem àe 
paixlles. geracs. 

O · 6Jl;· J.•GniYaE:-É um msgistrado rnui t? hones. 
to c mult9 illn•trado. 

O Sa. ToSCJ.xu .B.un~o: .- Se!U duvidi; eu;oão l he 
fiz inju•.tiç!' alh'1lma em diur no. tribuna que i:lle . er:\ 
illu.tr11do, tn.JopendeDte, ho:n .. to c prvbo, mos que :n>.o 
~e esq_uocla do ~eu partido. 
.. O !;n . J.a.GtrAlliDE :-E~ ta ulti!llaparte é qu~ ni<o sei 
!C é exacta. . . · " · · 
. O Sa. Tosc.1.~o B.a.t<&ETG :-Te:nllo conclnido, . e pe<:o 

a Y. E:.<:. de~rolpa se y:or ~entnra m e c:s:ceC.i dos limi-
_:e.; da rec:ilicaçi•o a que me propuz. · 

PRThiEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA. 

$\."DSU>JO C ~~l)U~IU.ÇÀO 'P.i.:Z.A .U J>ESPLl.\5 D & VJ;ç~.-. E. 
YUl-TA. DOS llf;Pl.i'T.\.DOS.-

Entrn em t· discussiío, e pa>sa. i 2• fem ;ieb~te, o pro
jecto que f:tz vig~rar p:n·:l. a Proxtm!i s~guin!e legh;)a· 
tora o doereto que marca o subsidio c a i:~demnisa9:;., 
pon !lS de..-pe~os do. •-iagcm de •inda c ,-olta dos ele. 
ru:ado •• . 

O. _Srr.. CA."I>IÍIO Mc,.iu:s pcd:c, c a ·c!l.wtt4 coJ;~so!!lte 
na: dtz~1>en!'tt do. ío~rE~icio .. pal:"::t que este nrojecto entro 
log~ e!l'l 2' dis_etiss ão. • 

Entra , portautó:, em di5cu;6'io o 3rt. 1. • 

o.· ~,.. Scr;.:tf> da llf.,eello: Sr. ·pt~iàenfe, ~s re
trJbuicões pecuniarlas arbitradas :!.s p~soas que el\ercall'. 
func~s publicas . têm. por fim obte:~~ illdl viduos 
quahncadoo pan ·as e::tercerem, que applicando sul'. 
!l!ten~lo . exclush.~mc.cte a ell:1s, .se tornão cnda Ye:z 
mals b~bilitados. · ' 

.t'iio é P.9te, porém, o priocir-io que -rogu!n a =teria 
ào su.Midio aos, memb10s d.o c:Ot'po lc~lati,o. Sn» 
fan('Çlles nüo_ con>titnem uma profusüo, ne:.tl suppoom 
qusllticaçõe$ ·ou ""ttido.. espe::iae.<. . · 
. Em rcçr:~. o• m=bros dos corpos le~~hú,·os i!ns n:t

ç<ies anttgas e ric:u :não siio . e•tipendi•4os ; &• n nçücs 
!'IO\"A~,e romp::r~ti\"3lntnte pobtes, obde n~o ha UQ nu
mero safficionte do . -~:;oas .d~ots.-las de fortW>s. e de 

· 'lualiüc-.açõe! que po~siio e...~t:n;er c~tas fan:çües 1e:n sa· 
·c:-lliclo, é quo t~m arbitrado uma iode:::1n!so~iio pe=u· 
nisri!t., como o unico modo de obter que homens qllali
lie~dos a!landonem temporari,.mente o e~rcicio de em
pre:;os on profissões lua.th·«s , e aceitem o mandato 
dos eleit~res para o exercerem ~.Q:n hdependtocia , c:on1 
d ii!flid.:!iie· c sem· nota,•el sattlíieio. ' 
.' ·T-bem o ou'tmdio, encua~o dei:>a.C::o des~e ·po!>to'Je 

· . ..-lote, ·ó umn i»titW.ç;;o democratie:o, porqu•• obsts ao 
· mouopoUo que uma clas>e bria da ~epreH>Dt:lç-~o na
~ional, c .habilita um maior nc.meo:o de pe~s:ns a nprc· 
!ellt :>rem-se cnnàidat<Jsá$ altas fancç<:i?s d:i logisla:um, 
que não poieriiio excrCBl" sem auxilio ~t'Uuiario. 

O subsidio srbitt-ado ao dcpntad~ ão Brazü é o wioL· 
que éu conhe~-o . Em Frnnça, oumdo, no triumpho das 
idéM democratieliS em 1 BiS; .ê . jul~n ·d"""'r aibilrar um subsidio ~o deputado, eu~ foi fhrulo em !25 franco•: 
ou potu:-o U>eno• d• 108 por dia· Na . Belgica é eU o de 
9CO flori.Jls por me~, o que ,..~t:l a 1!e~ .. pouco ma:, de me
t~dc d~ta · c:uantia. NO" Estado>- vuiêos o su bsiolio 

. t:mto do deputado-como do foellMOr <!de oito pesos, Oll 
l(l,S por dia. -.t:m Ponttgnl de 23800-rs.... . . 
; O Sn. ATIL\nEi-Em moeda fo.-te. 

0 Sa: Sn,to 1>1: )r...c;m;;,,_E'· f«cil ~ILZir i moeda 
br azileira; \'em a •er }'OllCO mai• on. roencs $Sfir.O. En • 
tretartto ha razõeA p-o..ra que w B=il o m O,ídio ""ja 
n:n pooco m •isele\"'ftdo do qm ue~~ p:c~\:l;. A lém dA~ 

TOMO U 

à.istsntiu~ a diJiieuldade j1e ~lllmunicsçõcsia.z que me
not' reeu..ow ~a.o~qneoeausenta·d;!sua nm
'tinc:Ta 'l'llcebi:r"demr;C1iD. Ahmtanciuial' ~-a .. 
viagem o obrig_t<o ~uiW _.,·ezb. s ~ ~ aqm_~-

. ~do na pro~s: "st:ac·fami!iare .ibndõ!?O" eou.se
S!=~e . IIA_ nee.o•id"._'ie Mt<u- duas_ ~·=• -n.'pro-

. vJJ:LeJ. c. e ou~n~ooi'te • . _ · · ·: .· ···· . · .. ~-· · ·· 

~ Pe<&r de>ta• c:on•idér~~- :~a longa posie 0a1 que 
e<t"~ o~ repre-wt~nte;< fia li!Çl!tl de, reoebc:lr a qWilltia. 
w..rcada . eu,:em vLst:.· do-C&fillo' é!o· t~O!lr'O 'e db ®
ficit qtll! se 11pteio~u, pro~ria'ilnla dimiliúi'çilo no sub
sidio, se nã., !i ve•re ·a =ba :resíd.,'tlci's·ilo lugar, ~ 
que.•e l!"Ue 11 a•Htmbléa gmui ~qae"" pessoas-que 
aqu, .re.1àem C= uxmo~ •llt!l"lfiOios . -e:u-a '" "-l'Noeo- • 

· t s,l"em D;( c:amarn do (!Ue· s.c;uell::s qú,; vêm das ditfe
ren.tes provin'-~ti.s . CtJnsee!!i::toliíente :não e'eria ·deeoro!o 
que um domi<>ilindo :na côrte V:e..e propiir iedueçuos. 
que iriioo reeabir "mais feSadamente oóbre seus colle!(All
q_ue 'i~m de ln gnreslonginquos.N ão é, pois; n~te SO!n
tldo <;_ue tCDho de t:nWidar emeilda·â ~..- ·; · pe(o coo
tt:trio, a minba emenda tet& . de: nugme~~tsr _a ·d~z:~, 
que o E stadv costuma faxcr com õ sulisidio. ·re outtos
n~o p_r(lpnzere~; ~mo e>[le1-Ó que prriponh:;o; .diminuí-
~o na. quota d1=•· · - . · ·. . ·· 

A con;,tituiçio no urt. 39 diz : . . . · 
c Os deputados •·etu:er .õ,'don-anio.U n~.õu.-nm •ub

~idie> pe-'11niorio ta:nd9 -r>o · furi -d" u1ti:na. S<$SOo da le-
giJ.l &tnr:l dntecedcutc . ., · · · · .. 

N.'b di•tinj;Ue poiA i;es.<õe. ordiuarias de e:'lt.-s.ordi
narios e de prorogoçUe5, c daq-ui talvez ,-ouha o ter-ee· 
d\."<le o t• le~•latllra entant'.idb q\ie na fi=çió.dõ •nb
~idio 's6 se dc,·e ~r ern ..-i.ta a >eHio ordinaria a.ri.!>u:U, 
•eja ella de quatro, de seis, ou de oito mezes. . 

Se e.ste modo.de prOce.l~ da a.•emblkgcral tiriu tido 
por _moth-o'um oscrnpuloco:nstitncionalpor .ent"-"-der-se 
<!De a· constitulçio oó tro.to.:. du se.s·<les orainft\-iaS an
nu<re•, o n~to addieil)llt>) deve ter tü-ado toao o· e~~e.ru· 
pulo, por'{lld ·no.&rt. !ll(~an_da à...- ou'bsldio aos mell_l
bro9. das a<oembléupronnoues .to(lll te""ueo~ extr:Lordl~ 
narlss e Il3.S prorogaç6es. Diz. esta u.rt.igo : c · Os mem
bros das a.s!cmbléas .provinci:J& '-enceráil diaria~te, 
duran:e o tempo dns sc~ões àdinari<u,· o:rtr!>ardi.•a
rias, • deu proroa~ç?J e., um subSidie pecuni:u-lo .m!l..-cll-

, <io pel~ auembléa ·provioeialil .. primeiraeessio ® 1egis-
lstnra :ntocedente. > • 

A' \'ÍS!:t da di•po•ição"deste ar;igo, parece 'l_ue ne
uh ut!: cscrupulo dc,·cmo•~ter em marcar um subsidio na. 
n~iio dos dins que o depnu~o aqui tern d e compnrecet· 
"'" •cssües e de ~tar :fóra de su& família. (..!poiado<.) 

N & ,·crdade, oe o 5ubsidio é chdo, niio como pa~t:>, 
mu com<! indemui.sção dlts dcspeus que o depot ade>fu 
nara aqtn s.e ·apr~ar e·manter-se na cVrtc; ~e es!!as. 
a~. e., •• ~acrificios niio siio o,s· m esmos qnsnilo 
cll~ e.tá "qui cinco ou seis me;:e~ qn:.·q1Undo e.s~il :lO
menti: quatro; é dazo qfle o subsidio' de~e oe.rmu.rcailo 
em uma quant ia· t!iari4, e po~ todo o· tempo da' se.;Sijes 
ordinarlas, extraord.in:lrias, e das prorogxçüe•, C'omo !e 
pratica nos p•úe• que citei, e romo pe!o ~elo addicio
n:U e_sti dispo<to ro.ra :15 :IOsembléas pro-.:inciaes. 

A cuustituiçüo, repito, qu~ndo fal!o11 de ; ubsidio. 
e,-identemcnte ·niio te'e em vktA ~m ordeZ>ado aunuat 
ou um estipendio · s.,o, c •im um Bdj ntorio. E' pois pnra. 

: eXéCUtal' O p:"Creif:O COnstitcCÍon.U COl'OO 1JC'<!e: . tl. raz.ÜO,. 
rom o pratir:-=to os outr<ls po,·os,_ e .como cfsr~ente i.n
díe:t o ac~o . aüdldonal, que peço licença para· manda~ 
um:o. emenda i mesa concebida ne~tes tenno•-· (U.) 

P.epito que admitto qualquer reducç.:>o que !eja apre
sentada re~~tivamcr.te .:\ quantia dim-ia. j.i. que pelas 
rszõe. dadas IU;o devo cu pro pôr essa reàucção. 

· · . V~m i m~a, s~o lidll& e ap.Jiada>, as ·seguinte~ 
· emenda..: · · 

< O •ub>ido da que t rota o ~rt. 39-da co~:stitl.Uç-:!o 
!'e~l J>:~go a ~da UputttCo dui'an~ o tcwpy assim <h.~ 
:oes>ões ordinarias como das e:s:tráordiuáiiai, e nas pro
rog:t~üe; no fun de. cada mez, 113 raz.1io de 20S por dia. 
- s. dt J!aetdo. • ' · . , . __:....-: .. ·. · 

• A~te-!'e : -~A.ÍDci.~Çiodeqatrs:t. o
a:-: 4'- 1" o ito l'Qdcri. "·ecifialr·r.e., uma. vc.z que Dio se àê 
cl!'e<:th-icL.de ae viagem.- L. C..ri<><. • 

. •· A~~!'t!t.,_,.,., O <!éputado n'-o pode.---i r~ber-

11 
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G anbaidio sanüo ~de o clia em q~~e ô:u s!liecd'l1l ma 
~ :~~a. .. ÇIU;Il.Su., 4e!nn~, de .~·lo logo qlle 
~tar na m~Jftrldeo de A~rs.-.4 .• J'entt'G 
na10, • ·. · 

« <»· sma.dór.a e <UptttadQS ~ teriío ~ ~ per
~o do' lU!*'::i_!'o sub.i&.d<> dia em qae toJNitem 
a-o 1IA repeeun c:amara · eus dianre.-A .• J. Hm-
r~.» . . 
•·•~• L DI• earlO!il:...}'arecc-~e <J.Ue ó de ~imples 
~o obje::to d&·'"!"'Acla q~ tive ab<ll!ndo msn·· 
clar á mtSL P~. por w;o permu;siio . i ca:m:~ta para 

., CÜ!!ll$111Sat- mede a~tar as TUllea jnsti!ic:ativu áella. 
Entretu~to, Sr. p=iciente, nio ~~ doinr de diuc 

qna a rUdO principal por que v. 4ife:eci 6 porque "'-i o 
que as leis · S<>jiio clanUI,. defulid&o, ni<l tiq>~e a 011tro 
Po<kr a attn1miÇiio de dimngtllr onde o legiWadoT ni'o 
teta feito ciií.tint'Ção. . · · · 

Siio :IUIÍCA~.a• pslavra.; oo.n que jU>t.i!ico "mi:nha 
emendo i a camar& !ar:l o que !be parec:er. . 

O S•• F . 0-eta"'•••s-Sr. pwideato,eu concord<:> 
eom o ill11!t.t'(l deputa:to, mltll coUegw.. pelo Rio de Ja
neiro, que a materia de . saa emen•!a é. a ~erdlldeira 
intelliga.cir. c:onst.it:lcional. . · · · 
. Desde que a eollSt.iruio;ão e:tabeleeen. que o cargo de 
deput.lldo fll!~ Silb@id.iado; pOt .desejar, como bem di~ e 
o illllstre deput:ldo, ~ue o elemento democratlco trvesse 
todo o zen· desen~olv1mento ne;te111C.inlo, é claro qne o 
suJ?siJljo ~e acompanhar a -vida ~titica do ~tado, 
d~e o diÃ eJ!l 'l1;'e entra para aqUJ. !lté-ao dia em 'l"e 
sabe • . Coil.."OI'<lO rusto; m,.,, o:omo teln·Ee adoptadõ • 
pmtic& contrarl" até hoje ; como a. ilmo.-.ç;;o deví!r!l. = em.am>O desasoombrodo, em qJJ8 o govento no~ dis
=se. que l>Oâia.mo5 nsar com m1U& h"ber3lidaA:Je do3 di
n~ p11'blims, eu J>e90 lieença ao meu illustr&clo col
lega par& disteJ>tir àa opP9rtunichae . da . sua medida. 

.Acc:= que ~limam~nu horneia. muito nou.v~i.•, 
ptip.cipalmente os~. pl'l!:llidente d? .<:OII...ccllio, c:Ornh.l.tcm. 
com vebemt'llcia o prnriclo de íallu; 11o0 Uuado <> Sr.pxe
~idente do ·eonselho tem r.audo a opposi~deprote
hd.ora, tem ·ditG quo no n~o .PIÍiZ niio ba iuéa limih=~ 
'}Ue posta vingar J>o. parl1.111ento, porque it.s ·mitlorias 
tDI!lio t<J4o o tempo com discuHUe'l mnui!~ . 

Vê pois V. E::r. q_ne a medidA ap~:lita.!a pelo ,illns
tre .tado pelo Rio de Janeiro animaria Illuito E:S!ss 
t;zadericias tão contrariadas e combatidas pelo Sr. prc. 
"'dente do oon.'ellio, · 

' O . s..:. Murf!'lao CAXJ>OS: - Agon~, depois · que é 
ministro. 

Os..; r:. Ocr .. vu:-~o:- Conio niio desejo que íia parte 
da. illustrà"aa -.:uioria desta easa parta cowa alguma 
qneposoa aoJ olhos do publico p4reeer Ulll& diver~n
cià COIZ1 ·o minúterio, que 11 Uó ~mellt.e apo..ado. 
tomo a liberdado de saggerir •o meu illastr-! c<~Utg& ~tá 
ob>UY.çi!o. Talvez S. E:t. retire a su.. ezllellda , porque 
ella. vai ()Oiltnriar de fttnte a. theotia IOO<l'"'a de que 
os corpos deliberativos ,;;:o •i111ple!!tnente pa.ra •·ots.rem 
e lliio J.>l!:a. dU<:u.tirtm, ~ tiw. IUallifc~tame.nte 
aceita e defendida pe1o illttStre presidêllta do CllliSelho 
<lepois do honor que lhe C!l:J.SOU a oppo•içiio protelado-
n de 1858. (llua&u.) _ . · 

O Sr. JlarCIIllto C•.,.pos r-Peço li \-. E:,.-: o 
fa~or de mandar-me as emccia.·~ (!:.~ tdli.{eilo.) 

Sr. presidente; eston dt.l perfeito a.cc:Grdo coin o meu 
honrado coU~ o &Uiigo que ...,.ua de ser>ter··~o rec:u- · 
S&Ddo a etnen<la do S<'. c1!p11.~ado pelo· distric!o. do S<l
O''I.Illeilt.O· 

Eu · niD rei, Sr. presidente, ee as razUe9:do hÓllrado 
depn~a a conserv3çil0 de> snb>idio Jliio 3inda 
huj~ p us, ~e o s::llnidio e hoje ainda.inciis." 
pema•-ei para o cargo de deputado, eomo me periu~o 
que ioi no ·CO!IléÇO dA nos• a vida pa:laJDentar: nio 
é-<ton _por'v:· longe de tJU".illlu e. meoma. opiniiio do 
bonntdo deputado. y,.. se p.a.m1ho a opirililo, o prin
dpio de que o ouboidio d&do pell\.o,C®>tituiçlo deve l'er 
mantido, n!o estou .menos coo•enci<lo qno a insllfli
ciencia ~ do su!isidio actual de>-a tmnbsm 
S'!r nw>tiol&. O cargo de d.e;mtado ~ maíta• ontnt, 
..-antagens pela grande honr.:. de ~ir o pair; nõ0 

e<>tlvi!m que seja ~te em emp~ego publi-
eo muito ftnt.&jOIO. (A~.) · . . · 

A eo111tituíçio nio DOS 4ev ordell&do, deu-nos suboi
dio, wn peq- aa:óllo. Neste$ta'!!ios voto petn·éon.; · 
tínuaçlo do =esmo n.bsicüo 'l"" ~ tido .o "''l'po te
~bdYOdésde a iDd~ Nio quero · lru:IO\'aç>io; 
voto IM;lo que· .. fc hr. peno de (0 11.1m0e;' ~tendo qoe· 
ainda hojaé c> !!'llbei.dio 'l,tle nos cumpr~r'lilan:&r. · 

Qaa!>to ~outra& emendaa, Sr.~, euldirel 
qne aquel~ q ue manda dar subsid>o·.da,ninte u proro
:;açiie& e ses~& utnmdinariaa niio tetá o .meu·voto, 
sobretuào q uanto la~- Qaa:lto."' -wes es· 
tnordlua:rills, talvc:r. pndeEse Eer ~i ta. • idéa; q~UU~to
po~ is r-ro~çõe~, nio vejo ruiicH ~utro me2e$ de . 
ressõo, havendo mii>i!tcrio que: queira dirlglr .a mai9ria 
e que te:!!l).a ap(>io·re,.J e sineerO, qua.tro .ruues de Msoâo 
síio mnito suffieientes, ainü p~di:a.do <1M t.hOOri"" 
lll<'der.nn.s do Sr. F erru, aind~ preocln&do do oyot.ema 
t!e onoernome:n:Os préoios o de outrM U'IDa3 de . qae o 
ministeri<> está. annado aqui e no senado •. •• 

li• Sa. Ducr.uoo :'-Nlio ten> -.ido ~si~el i$to até 
hoje. · · 

O SJL. llúan:ue CuiPOS:-'- E; porqnc os go
YSJUO! !Woquerem ou não do <!A paz"-', é por frr.lta .de 
e"p:J.Cidade · dos miW.terios ou pelos ,.Joio,o oa bidos de 
sua organisaçüo. QWitl'o xnues do >est~o é teZ~~po muito
•nfli~ie:ltc ; creio até que ae J'O(Ii" r<:duzir e.te tempo 
&em Ül<looreniente algu'l!l. ' 

O Mt:s!f:o Sa. . DI:PCT~DO:- A's ve;es nem e~t. 
pam .o o~~lo· 

· O Sa. M•:nn:Dlo C.osPOS: - Quanto· 's. proro~
ções, em eMo nenhum TOtuei _pelo ·~·id.io ; · eUe poc:lia 
ser nas prorogações mais um w<lelltlvo paraellss, q~e 
rae parecem inteiramente d~mu. · 

Ha =emenda.. do honrado) depub!Ao men· eocip:o" 
vinci2llll, o Sr. Luiz Carlos, pela q,.l hei de votar, ~e 
.acJUo elh é n~:>Mi::l; msa supponh~ que uiio;' em 
toao <> ~ ~ej<=1- esclarecido. l>i:r. e.ta eme:cd.a : 
~A i:ndeainiSAçio de que, trata o art. Z" (é qUanto i 
ajnclaàecit:!to} nilo. P:O<ferá ,~erilicar-sé, =a 'I'EZ que· 
ni1o ~ dê 11. eB'ectivi<áde d& "~ • . · · · 

Poif, senhore., é l)O!<'iYel recew ajuda de ew;to !l!lll 
t~ feito 11. viagem! gu acho á lo imp.lUivel ; direi. 110 
honrado-membro qae, !'e i>to.'e tem feito, ~· -o 

· mitú&tro da. f» :tenda, BccUSo o tbesOilro jKYr pr~ •O
melhanlell ajuaa. de CU> to. Nilo tem illl:eito a "ollde &t 
custo o mo:rador ck côrte qno é de)Jutedo por !llato
G:osl o on por a}gmll11. provincin remo.ta ; oa _tal~ wn 
fe1to, é um abuso escand~, Illioé necesasnole• t'Uil 
quo elJe cesse. E:nt:etmto t1e ~ llei:Zl dado este !o.cto, de
claro qne .-oto pel:l eDJeroJa. 

O Sa. Luu C.tat.O! : - E' bom votu. 

O Sa. :r.JuTJ!Cao C•- : - Mas, repito, me p3lCCil 
impossível que fCIIlelh.nte abl1!o •• tenha dsdo. 

· Qull!lto • uma outra e!Dellda a .. ig:~~ada p~:o dou• dos 
wnbores •ei-retarios, man:an<i11 m~iüio o.6 . do di" d~ 
eff"~tl,. enmula do d~putado, tambem a.. -.edito que n.ío . 
é noc:eur.rio disyotiçôo áe lei para ! .. o; é obrigaçao· o,l.a 
mesa ll& o~ da fcUi~procedel'P9t e-etz!Odo. 
!:~ o contra~ ae tem da.io, 6 outro JlbuiO . que à.~Ne 
=sar aimplesmente por r.cçio da-; rulo sei como 
ella na orgtuús:\Çii~ â& folha póde ·conw como p~esen
tc:; os ausentes. 

Me (lllrece qne para i. to nio M pre.:!bo. de lei :. o cuo 
do GPpienta oom &.<sento, e que o;e a-wez>ta '{"Ceio O · 
depntai!o ehega, prova Mdenremet~te ·qua o 4epats.do 
nio teiD direito ao H1i>sidio antes de tomar a&Mil.tO., do 
eontrario •erla injPtio;;:t. q-ae:n.io •edé>~ eub•id.io .-,m
bcDJ ao deputado · <;."e ti..-eo•e ·&q.Ui supplm~ Da. >Ua e• 
ten<:io. Creio, repto, q~~e para iEto ~ é preci!o lei ; · 
ma& e~tamils em ~1 tempo <J1le "(011 a~tar o CIIIlHlho 
do mett honrado compmvmcumo e amig~> vot11Ddo PQC · 
e•ta emenda, ::,.~e ella IUe pareça desliecesurla. 

Uma outra aqui se acha, e di :r.. qt11: m """a-
.Jore! e d~udoe !t<l- tmo direito,. ..-bfto o •ubsidio · 
do dia em que tom- aueDtG por cliante. · 

É a.~acou.a.. 
Em conclmilo, voto pnr3 e aimpksmmtc }'et. re><>lu

f~O icicial e C'Oiltra a& emeuw, salvo. ·as duas a que-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/01/2015 12:05+ Pág ina 7 de 14 

SF.SSÃlt .El.l &f DE JULHO DE i860~-

m<> ~eri, se nl'io ti•-er -~- sufficie:ltes: E 
voto pelC! projecto ini~, apel:ar de >'tt oi>poeid<mist:l., 
PGt~~ne ngmMtar a ~peu níio énl: diffiCuldade para 
quem nt·l fllll' oppoo!ção; mM voto contra, :?OI'<tU~ me 
lliio ~- de jlbtie4 e.~ie liuginento cie .d..,.('821'> e por~ 
qoo enteudo q>:.e o deficlt de qne oe nos"fall.a é psmnha 
ministerial, pat.s, a pretexto dell.e, fiiCilit:U o governo em 
seu proposit.o de aggr .... sr ~ a.~= impostos. 
. .11:~ de 'i"Otar pois CODtr'a 11a e=du e pelo proje<:to 
lill<:l.ll!. . . 

Sl'.;(;aa•:U"e ·~D'IIe$t (2" ltiH!ario):-Sr. pre
.s:idente, tenho _d_e-d&r al~!pGS expliea~ ao .nobre de
p~o pelo' "Rio W. Ja:ue.ro•qne> ~~e~~ba lia f:iller em re .. 
~açüo i ~da que· tiw a bo!lr'll de prop(lr com o zncu 
illn•tl'e co!lega o Sr. 1" secretario; · -

Na legiola~un. pa.,.aJa. ha~hr.·o co&tc!Dé de mandar·~• 
p~tgar ao• Sra. depu tM.:>• t<>do .o ..,bsidio do primciro mez. 
de ~o,· ainda qu.e .ni.O ti'il~m oomp~1do d!)•àe o 
seu principio, $0b o fundamento de que tirlllllo direito 
ao subsidio ~mnpleto, uma vez que· 5e apreselltsyil o 
dentro.do mez. Tendo .se de m8l'C3r em 1856 o subsidio 
da legis1a~ra que .., Eegni~, offere"811-se um~t emenda 
no sentido d& ·que hoje apre.entei, ê a ClU!l!lr!l. "rejei-
tou-a. · 

Dado este fac:to, entendeo. a me!!!. que lhe não cnL 
licito OJII>Ót einbar-Jços ás · recla~s que ~ íazüio 
para pagamento do !fllb$idio illteiro, e assim :se tem 
pra:icado até G pr~-se~~te. · · -

Como tne llll~llee que Diio i:a flllldamento para Í~so, Ct! 
e o. men .ho~do ooUega assentámos eDJ ofteritcer uma · 
emenda afim de.qne no fntttrc niio tmha mais lugar 
esse_ c:ostame ·ae se psg~r o sub$Ídio int~i.ro ao deputado 
que n~o ·oompareoo de~e o CO!Jl8ÇO do primoiro m•z d_a 
seõs~o. A"amara rS.oh·ers. em sus. sabe<io:cl& o quo fõr 
=is acertado. · 

Po~to a vOtos o rn:ojecto, é appro~ado~ bom como as 
~m~m•ss do5 Srs. Luiz C111"k>~ • Candido :Maadeo e 
Pereira Pinto; oiencb approvli.da 'a do ::;r· .S:enrlqne~ •S 
na parte. relativa aoo· set>a.dot'll8, e prejndleada.no .,.to 
por &t"" ind.Ud.lt ll" eme.cda a .. s Sn. C<U~dldo l\1 e~de, 
e Pereil.'lt. Pint<>, e <ej~ ·,.do Sr. Sergio de Mo
cedo. _ 

O art. 2' ~ a~do ~m deb~te; e o projecto p~ssa 
.:i 3•-dlscn .. õo, indo no entanto!ú. ~<peotire coll\miss~o 
para redigi-lo em coníonniJ..o.d~ do Y<:Ilcido. 

SEGGNDA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Procede-se á votaçio dQ orçamento na parte rela:iW~ & 
<ie~a do mim•te:-io da. =rinh•, euju. discussiio !icárs 
enceiT&da na -no ante~ciente, e ~ npprovado o artigo 
~m todoa ~» tccs paragrapbos, bem come. "-emenda itn
pressf\ da rommissllo ao ti l2, e • seguinte a.o § .22 : 

~ Augmente-se a verba com a qnantis .te 60i000S, 
sen!lo trinta p!lm eontinnao;iiO do cáes do Y aradouro e 
trinta para l!lclboriunento da barra do rio Mamanguspe, ' 
da provinclA ~ l'sahy'ba ao Norte; Esta de.pezn far
t<e-l:i& desdej' -D•ogo VtlhO.-Bara~ d• Mtmtc.n!}UDP•· 
-Tosca"" &n-tto.- A. J.Hmriqw:.~ ·· 

As outras einenda~ slio re)eitllilu. 

Entra em .2" disct1sa.iio o orr-,.ament:> 1l& parte relath·a 
ã des~ elo lnilüsrecio da ;6a<:rn. . 

Acha ·se FCsente o Sr. ministro respectlvo. 
Silo lidas e apoiadas· as emendas implle.Ssas da com-

missiio, c mais .. a Sl!gllinte : · · · . 

< A11glilQDio1e a verba,...- Olmls milllitares- >:!llm 
mai!l 20:0008 ~= o principio da com:ruC",.líO de um 
sneoa1 Cle gu!ll'ra na cllpit81 do Par«. - Frcmco dr 
Alm•ida. • 

· o s •• Pdxoto «e J\z:e\"e4lo J - Sr. preEidente, 
relator da 3' ClllllliÜ!~iõo do 01'\&men:,, ~bscrevi o pro-

j$:t0 que ee acha 8111 ~:.E~t& cim!=tancls. tàt. 
ve>:·-·coll.oq,ue em diftidl ~·ner.temimiBntol}lilr.• 
q;u< tmnel a palavm COI1tra o ....... ~ .... que JUW"""" 
Se~ elrflito esta·~~~"billt;; 
de fazer algum-.s oonsider:t~ em ~··aos nep
eios ~e CXIrrelll pela repnttiçilo da gneZTa; eu por.clirtor 
ou del%n!"la de MOignar o prolecto, ou o 11ssi~ o(,n. 
rl!<tri_~ÇÕi!!l; Convencido; ~.- 9.t1~ " o~~~~<> 
de\~ lr ,atá_ C> t-to ae !'egu . ~ .· gc>~"timo 04\.lll-.. ·.'\.tl.e 
elle~ulge; p>dt~sa.-eas pam o bOm iUid&DlO!Dto dos 
t>eg<~«io• pàblíec>6, dei a 'eoo:> ~ minha usigna· 
tura, uh 'ando oempre o d1re1t<l de . poder ú.l:~ 'obre 
elt~ algumas o~"$>es; que espero ~eriio ~didll.l 
pelo nobnnnini!tró'ds gnerrii. ' ·' ·. . .· . : · · · . 

A Cft~a foi ti'~Ul:iha di ~o renhida que lave 
fugnr por OcCasÍÜO da. diSCWJsiío d.; fixa~ .Jas fOl"ÇllS de 
terra. Entüo, tx-a.,ndo-~.., dainterpell~iio'd&da pelCJnó-· 
bre ministrO· lo lei de )>J:Onroçõcs; al~. o~res ditet"
ll;iriio d~ opin1;o seglitda e 'nstentadS" po~ ·s. Ex.; refi
ro-me ., lei de pl'Onlo<;Õea de l8Sl, ell(>artigo-additivo 
da lei cie fi:taçio. de forçá• · dõ. rumo· r,llli•ado. Ett e mais 
3lguns eolle:z,.~"entendiamo• que a· ei <lb 18.5\ exehlla 
da l"t:JÇ"a en~o est .. beleeida aos officiaes despachados 
~terlonnent~, <J.ne o .a~go ·a1<Uti.vo· tomava_ pro.\ideu
Cill3 para que os offic1tte~ Clespacliados posteriormente á 
promulgaçiio às. bi d_e 1 B5lniio soffere&Sem com.. o ~i
ri:o dclla.; m"-S o nobr~ IDÍI!il;tro a,.u.nful. s6 a essa .lei 
CO!liO liO artig<>·additívo UliJll. .iriterpreúiçiio' diV~: 

E" po~h-el qae a ii>. terpretaçio ~ po~ S.. Ex. ~a 
a ...,.J,deira; ma; o·'l'le 6 certo"<\ que·eo~aillterpl'llt&-

. ç~o nõo esti <:m hannônia c:O~n ·a"q_ue!l.a qU..· ~e a& mn 
~~~ a e!ses artigo$ de lei; e. neste c8..«!en!BO~ cou
venieute, necesario me5roo, g)ie ~e tome.~_providen-. 
cia . qnalquer pan fil!&l' 8. régra .que àeve ,,.eguir• se 1W1 
promo~. dõ· exertiro; .o exercito. liã9 p6de 'fi- á. 
:er:e~:ti~~~~uelles q~e se acha.em t t~•t& 

O m.ore tniniatm •abe betn qU6 Ee tmta ele~ qlii!S
t~o vitnl para o ex~rdtó b"'zilciro, de direitos adqni ~ 
ridos pelo• .lfficiaes que nelle oel"Vem, que~ mta;.J'OI' 
a.tdm düer, da 'ida do exerdtp. Uma questão t.il9 Jlle
lU:.drosa como a de l'rombções :riã.i pôde· .ficar cow a 
<•pini~ do nobre ministro .·QC1 cor;n. a roiuha opinião. 
Cumpre qae alei 5eja con\·ecie.ctmi:n:nte ·illterprétada, 
de uma vez pnra sempre.- · . . · · · . · 

Julgo poh neeessar1o que o nobre mini!tro spre!I!Dte 
algnm artigo de lei fU.ando a verdadeira. intellig11.:tci2. 
não só da lei de 185l,romll do edd.iti•o· do lUl.li:O pns
~ado. ou que S. E~. •nbmtlttl!. a qu~t~o ao <'OnS<ilho c1s 
e;tado ou a jt:U.., r.:Ulltate.<, para que <lllcidiíQ qalll. é 
a verà.aàeira e gomuinr. mtelliJ!:1=ncia- ·•' 

Y. El: comprehen!ie perlmtamentc, Sr. presidente. 
que, re am8Dhiia entrar para a pllita da guerra !l.ll•r.>. 
pense de mn modo differen:..!, '['6de ~jndiear oa ditei .. 
tos ll<lqtüridos p<>r e•ses officiaes, e, -~do iliterpclljlào 
no recinto d1111ta eamara, -~der <>omo o nobre mi
tüstro ; 'a minha U.te!ll8$)clll 6 a clti& curia!, mal$ 
leg~ O<\lltdAdei~ · · · 

Eu r.rcio, ~enhareJ~, que nein a casa nem o n<;>bre :nl
nhtro d&vert't.u enxergsr nas minha~ pala,-rsa o. de
~ejo õimples de fuer opposi~o. Eu apm::a$ leznbro n:n,. necesaldad.e que jtllgo iropresci~Jdive!. Collsidezo 
nece~arlo que se eotebel~• uma ~. pela. qual' CIS 
ofticlaC!S do r.xerclt<> bruileiro l<:jiio promovi®S. N'm
guem. igoora que dnu condiçõec! aiio i~'lei$ 
para a boa orgmisa~o do ex~ito : o cocllgo penlll 
militl!t, e alei. 9-ue ~ AS.promOÇÕQS •• 

T<XIo · o e><erctto quo núO tiv.,-r um codtgo pemü· per
feito, e uma bo11lct da pmrooç6e8, niio ~ ll:lOStrar
>e d;gno ds .uaçiio a qua perten_ce. ·O enrcito fnnt:ez 
tem =-..antemente feito a gloria da. .França, moatra:n -
do-se digno d4 nsçio a. q~e. per'~, por ter o codlgo. 

'penal m:lU pm-íeito ds qt~e tienho conhecimen.to, e o
melhor ~gn!Snio:nto para p!lllnoç<le5. O oontrario aoon
teee cotn o ae:clto br:u:i!eí;o,. q-qe ae.acha á.m~ xlns. 
·autO'cidlidca coUoeallna no ~eiro ~"· entendecd~ 
nm mini..>tro q_-ae Qlll delicto deve ser· J.><U»clo de uma. 
maneira, e onuo roi.Wstro de ollt.n. ' .. · 

Demia:s, <>t consellm él.e investipçiio,, ~e disciplina e 
de gnerra·pao siio homogeooos;_o:~ .n:>ilita:es.-~O>' 
ignoriio O$ crimes ~los quee3 respondem .no sett foro. 
ou no fi)ro ci,iJ; porque infelizmente ~pondem em t~ 
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fó:::os di~ersos: no foro cin1 quando é civil o <'~ime, no 
1111ütar so""é uúl\tar o crime, e até no eçcleaiasllco ao 
fôr eo:>tra s i~ja. · . 

Eu' ac~o po~A· COll-.i:niew, Sr presidel1te, que o !:!o
ore minlotl'Ci tr~c com todo o afau de dotar o exere1 to 
eom" um~ que- lhetiiOSI:rooscriJil~~losquaes 
tiRa &1\!SP.,nuer no fõro llillitar, e bem -•m da e.ta
belocer úma. :regra invariavel pua as promi>ÇÕ65 •• _ 

. Sr. p~identa, genlmen~ :-e diz qne " rep:artiçao do 
U.!I'Cito é a 9-w: consome "" -relldis .::0 E•t:Ldo, o de 
uinn. lDAil<iT& mtnplicavel Wvo:.·. " 
·. Todos oa llll.!10S o projer.+..o da fi.:<nç<io de íorç~ de 
terra marca UJn" nu=erO do ·praçu para circumstaneias 
ordinnri ... <~ .extraorJinaria.." Sobre csta "bllee o nobre 
min.i!tro pede o nece.sario par:~ ·o pagamento do exer
cito, •nppondo·o_ em est3do _completo •.• On, nó:; sa~-
mos i!!U~meDte que o exerctto bll C.:liwo!l annos se :1:10 
tem ~ompletado; e no entanto em m~io do <>.nno o~ 
Sn. ministro~ pec!mu crelitos supplem.cnt.a~. 

Como o not.re"minlstro me fez um· ~ignal negati.-o, 
eu !'6Çt>liceDça para dizer qne decretou -re o ·wno pas
>ado a quant.i": necessaria para 16,000 pr:oçes, e nllo 
obstnnt.e nüo se haver completado o.•e nnmero, a 17 de 
:lhrço S _Ex. ~i_? pelo dc-cre~o u. 2,'l79 _um.· credito 
•upplementar cfe 850.89_28130 •• , .. 
· O S11.. ~f,:\tsno '!_. Grt:llll.L: -Yeja p:rn que nnno. 

O Sa. l' taxo'ro nc AZ&VEDO : -Para o anno de 18.58 
3.·1859, . . . 

. Desse c:Wito Siio pnru o ex"t'eito 422:812. 000. 
- Comprebende a c:unara qne, nõo seha,·endo eomple
tado.a força. 6i<a.dn. I'STa o e:s:ercit<>, e tend" '" cL..ocretaJo 
-o orçamento com potente COtRO se o"me.:no ~xercito ·~
tives<e effeeth-nmenta completo, uma oob:a dever.:\ 
e:<i.t~; .;e,.m.tauto, além de .e dc.pendor c..m oobra, o 
l>Obre ministro pedia ainda. um credito supplementnr. 

O Sll . . lllt:oisno "n.\ GaEnlU: - Lêa. bem o q_ue estl 
escripto. · 

O Sa. Cuxa., :M,.nos; - l<a o. expo;lç;<o que acom-
panhou esse decreto. . 

O Sit. 'PEIXOTO :DE AzEveno : · - Yojo _q= es~c• 
4!!2:000$ for~o destiund•• parA o a.ngm~tu das et.apc~. 
J<Iaa o q_ue .., fez da quantia d"-•tina<fn para. o " soldo de 
3,000 e Wit·· prnçu que !:~l:iriio pAra completar o 
c:sercito! · 

O .Sa. Cv~1I .. ~L.nos: - Nüo era bo.~~1111to. E 3 
:;uud!L nncional :le$t&cllda! 

O Sa. Pt.l!.OTO l>Z An:or:no: - Ainda outro c:clito 
~upplemoutar po<Üo o nohre ministro para. as dc.r-e.o.s 
do exercito, e foi do 3~4,a\9S· O que t::nho em \'j~tn 
clen~onstrar com esco• f~~<:toa ó, 011 quo ba lucxactid•io 
110 orçamecto que \\C 11pre.-cuta r•ro. o exercito, ou que 
l•a vicio de eocriptar-açiio: poiJ tttl" <>Utn e:o:plicnç:~o 
1lilo llCllo "e .. o c:z:co~w do dcsrcza que se eleva 0\ n1ai• 
elo 7·oo:C'.oos, o.!CJro. n qulllltia destinada ao numero de 
pr&ÇM do e-xercito <tne faltár~o psra eomple!tnr, e cujo 
••amarll ex~c de 300, •egundo diz o u .. b:-e mi!li•tro 
110 !eU ~!atorlo. 

E' por c~tll.l!l e outrn.s. circurnatD.neias que m:.tl:o~ elos 
m<!Ut llob:es collcl;•• cntelltl.ea> (\De o e.:<erdto :tbsoi"\'C 
toda. a renda do pa1z; m.u ou entendo que h& ru~. ada;i
:nistnçiio do e:<cn:ito des('Clt'dicios qn~ •e noderia ""it3T
Eu pe\'0 lioonça ao nob!"ll miai.atro p:u-a lnd.icm- ulgttn3 
-quo •s:ar11. me oecornm. " 

SeallON!!, faço o maiA elevado con~eito do ac:tuo.l 
direetor do .-nal de ~~ da oórte. (Apoiooo•.J 
Tenho a fortcma de o 'lOllheeer desde u =pan."o.• 
do Sul. Por con•eguir:ta, <lo qne ·voa d.izar n mguero 
~e juJguo :lU'ÇMÍ!<Bdo a tÍ<ar iJla~~ que e•tiiOJ lOnge 
-do meu pcnmento. 

Se v. E.x. en~ nos· annazem do arsenal ae gnern, 
estou convencido que reeonh~i qne e::ústem nolles 
mllitissimos ohjecto! qne para DJ!<)a oer..-em, c que no 
eau'nt.O cu<t.ã.i-;;!) grandes oOmmas á repvtiçio da 
gnett-a. V. E1- 2hi veri, por ""el:siplo; um& infinidade 
de bonés; de to.lo. os uniformes e de "todo i os tempos, 
e po>ra todos os eo~pos, que z.llu ji :nio IUiln de tses 
model.,, e o m•=o a respeito. de ontros artigos de far-
d:ullent::>•,"comp1etament~ irmteis. " . 

Entenco qne !Cri:t com'<!niente <J!IC ~e lizCfse u:n !oi-

liío de tQ<la. cosa immem!dsde de eomu que :ó ~em 
pllr& smpaebU 05 a:mu.ewVdo an:enal, C)ll. qne >e adop
tuse um. systema ilni!orioe .de êgtuiJlos ,para; ;ooo& o!l 
corpo·· afim de q-ae· ~a Jnudlllll"' eonataute •u•o ~
sione • Í:inta .de!~ Para ~ a liil.';u-tiçiio da g_uern, lfln 
proveito nem utilidade. · " · . 

ó Sa. F. Oct·uu~o: - ApoiAclo. 

O Sa' PEIXOTO nz .Az2'1'EI>O:- _Eu _ti~e.occ!\$F'o de 
fazer uma n1!ita u .. ..,. armaze:1s, e fique• a~uurauo, 
posso meomo dizer horrorio3do, de . Yer"c"e _avultados 
som!Dlls que a naçiio "gastou com tllllto& o~~ecto> que 
aUi estavtio completamente io3tais, como.fe}::<>chapéos 
ele ol=do, banet&" tatubem do-oleado," antros d e panno 
com gu}Oesenc:arnndos, br&llcos, vc:tde&, etc:. · 

Rciiut.t.rci este -as.umpto duendo " q;~e de ordem do 
governo levei d'oqui para os bugtf!$ de Mato- GroHo 
talv~z dons" n.il bonets, qne niio podiiib ser distribni
dll& por Denhnm corpo_ do. !ll'ercito .por niio ~erem. do 
uniforme e. e>tarem l.llutilisa.dos. Hott~o amd•• e~~>a 
despe:<a d~ condu.:ç.õo, oar.egllda i Npa:rtiç~o da ~~rra, 
bem contra a :minha \"Oiltade, que obfc.-..ec 8.() "nnal>tro 
da guerra deo!se tempo a inut~id:tde clel;~~ remessa. • 

Se pois. V. Ex. totnsr a delibernçiiv, v1sto qui est.:í. 
nutorl~o a reíormo.r os arsenoC\!', de mandllr tirar ~o• 
armazeus os jJUõumcros objectos innte!s que nellu en.
rem se tomar a delibernç:io de w:ucnr rara o e :ror
cito' brazileiro ""' óÕ figurino, c que '""' flguri11o 
n~o poss:. ••r "}~rttdo, ~mo U!m . aoon~ido at~ 
hoje, que de ~• = se•• mezes o .e><erc>to" mud~ . 
"''"''l'"' de aspecto, _de ::n~ncira 3 ni\D !~ber-•e qun~ o 
uniforme qu~ os corpos u.so.r&O p~uco temi o dopo1•, 
trazendo isto úm:1 gr:wde despe,_,. aos àifferenres • ffi_ · 

· ciaes, V. E :<. poderll. tirtr dãbi m<:ioe -para •]lppru
ta!tas que· encontre em outros ramos de des,e.za.. \ , 

E~te fReto q~ se dâ n'> at$ena! de gacrra d:1 côrtc, 
posro cert.ifieo.r ao nobre mini•ti-.) que •e di igualm..,:e 
no a.r•eual de guerra de minha provinda. Niio" é 6or~uc 
~ tenhão fllbrieaolo <illi es.~ objectos inuteis, m:l! sil!l 
porq_ue for-:io rsmettidos da côrte <~em noc:e""idad<: al
f;lllna, e C<>llseguintemente acha• a. ta!llbem ~onv.:L!en :e 
-que o nobre t:linistr<> "tomlLS!e algu!lla prO\"ldcncia em 
relo.ç.io ttquelle anenal, para que os seus ~n~ >e 
d~!Dpaehn,.em dcs;es obje~tos 1nut.ei~, a6m. d~ po
derem a<!mittir ontro• qll!l n-o SHO alh rc<'eb1do• por 
falta de lugar el%1 qne fiqae:n :teondicionados, e que r,or 
isy, t:~ CÓU:!:I!r\"Í:O elll r.oder d~ pesso:u qae -QS CO!lCtl 
;c;itiio .. · 

Uma. outra J.,.pezo. improfícua da rep:.rt.içiio da guer
l"a é nt}nella -quo se~ co:n us :íortal<>z~s do lit?r.U. 

Pur tD.alS qne eu prncurns•e com t<>Qo o cu•d.ado, 110 
re!Atorio do nobre tninbtro a. guerra, nlf(U_!Il art;~o .--om 
r•feren~i:t Ji.,; nos•"" fortalezas, nA<:~ 1!1C !01 pos•l\·~1 eu
centrar. As!im, pois, não pos•o f.all~r lle&te :usu':"eto 
com prec:l•iin, ror i>!O que do :elatono do nobre muus-
tro nada pude colher a re~peito. , • · • 

Mas ocoorre-me di:er ao nobretrulll•tro 'lua <On3 con
•·ilniwt.o t:&h-e.z. que o go,·erno fize•>e an-~u.Jar o& ,tarre
Jlo• em <tue ·~- achiio e<>I.Wcadu ~lg .. ~ao dess._. . orta: 
lezas e Gm ulttmo ea~o que -as abanc.ion3•Ae. porque ~ 
!:Lhid'o que hoje n~o n;>• preotôio ~r~iço a\F"m; n;;o .ex
vem par:. iirmar.a no••a posse;pol\tue Dlllguem n dl•
puta : ni<o serveHl l'ara. defeoder as uo•sas cost.u, por
que cllos s<:o e::tt•Dl'J.»im:u>, e _ts.es fo rtalezas niio ss po · 
deriiio defccder ; não •er v!lln mesmo para a dcfe~a dos 
lngnres em que ellas estlio p..r arruinad:IS, e entret.-u>~ 
tr-m comm:w<!an::e~ e outros empregado•, que clio em 
resultado u"'" de•reta inteiratnente improlicua.. Niio 
~ei, pois , para. que ha a~ 1\ :repartição~ gnen-a ca~
,-ego.r C<>:n tnnta ~e~~a para a-manutezlÇiiO. des>a.s for
talens, ~em qn~ ?re&:em uma. utilidad~ ro;al. 

Ao Dle>mo :~•upo qne o go--erno esU. !uemlo des
pe~ com e·:;.r.~ pequenas foi't&lez.as que nen~nlll ~cr
,·i'ço pr~stüo, <leixa ~ abandrno tal~,. n~o se. se 
me llrprimo oom am.m, tUD& "dB~ pn.tlc1pae.. furta -: 
le:tás do Iroperlo, SCJ[!ln~ e&tcm. inform~o. eomo e 
4 de !.facapá na pronnC14 d.o Po.rá. Cmo que para 
e•t~ f<>rtrueU>' em de •=n utilidade qne o " ~'l"lmlo 
COnVerjta$e a •ua e.ttcnçli.$, C que a Wns.e doM· 
tado de mina em qne :oe acha. 

Em minha pro\'~ia ha t<Unbem Ullln fortaleza, qn<> 
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:;e nüo ó das primeiras, tan'bem Diio 6 das ultimas do 
hnpcrio. B.e.tito-m!' ao forte do Pnncipe da Beira. 

v, Elt. eabe qoe o gov&n~O·p<)rtuguez. gaetou 11l'llitos 
~n~ de ré\a com o estabelecimeDilo · ~eo forte ; cn
tl'etant.o hl-j'l mal se canbeai onde elle ~;e a.cha:cólloe:~.
do, e ... anas peças estio'per<lidas ·no msto que ~een 
deut~ do seu teclnto. 

O Sa. ·F. OcTA~IA~o; .:.. Oh! ... 

O Sa. PEIXOTo DE :Az&nDo ' - Es•e forte não esta
, .. ainda <le to<lo eoucluido q=do n Divilll\ Provlden
~.u. fez com que o BrazU se pudesse conatiiuit .u.dej>eu
.denu,. c de ento<o pera eí. nem. m:.is uma pedra se aug
menrou & essa obra, nern wui& um. C:ODCjl<t<! !e lb& fe2. p,...., esoe forte, pois, i~simo . y. .. l~ ,l!ua po>i
çiio e COPStnloç.iio, e mui• porque nos IDUC:l. a po&re e 
fJ:O?n~ ptolo l:1.do do Perú, chamo a atteução do nobre 
=nu;tro da guerra. · 

.Ainds. peço licença a S. Ex. para. fazer~lbo .:Jgnmas 
ob•~naçiies em rel•çilo' i• ia.~end:Ls nacio11""s q_ue se 
acitüo entr<>G"!es a comm:w.dlilltc• mllitates, 1>1t nrovin
i!ia da M~to-Gro!so. E'. mais .uma d~~ptZ:ôl qÜo !em 
vantagem algnmo. pes:~. •~bre .:r. ropartiÇií~ da guerr.1. 

E:<ist.em na'iuelli pl'O'Ii.nc~ tt('IS fazendns q_uc fozem 
parto do•. proprios naeionaes: a das Salinas na fron
U!ira de 1\lato-Grooso, a da ,Cabsara .na fronteira ci:l 
Bollvla, e a da Poeira . no Baixo-Paráguay . Estas 
fazendas , q ue florcscifrüo espantosamente .. no temp<'l 
colonial, de.linbárioo e ahsalut:lmente e."<tinguirP.o se 
sob ó •Y'tcma

1 
que. nos rege. · 

Qu:mdo ·<'omman<i:mui do. fro11teira de \"illa-!llari:1, 
cu :.h'll occasiiio da ex:unilni~ os !i,-ros ela. úzenda do. 
Cniosnrn ; •i. que dessa í:uen~a. 54 marca"' .5,000 be
zerros em uni lllwo, e ent..-etanto hoje pol!SO ~rtificar 
:to nobre ministro que nem dous l-ezerros ee marc;;o, 
11i\o obstante to.dos os rumo, votarem-ta qnantill6 par.\ 
~es f:l.Zendas. Ainda n~o hll. muito tempo. eompd.rno
~e C:l.ValJos·. Pllm Cota.fazéndn, ,e Sz~rilo-sa outras des
~ ; e a dc!peito ainda_ dn ultima tentatin quo foz c 
::.r. Le11irger, quando presidente de llato -Grosso, de 
=~ela: pllt"ll alli 500. c>1.bc9as de g...J.o, codn ro .cox;o•c
gwo, e a wpcz:> te:n Sido conetacte.' . 

.Acba,·a, portllllto, m11ito. mais conveniC<Jte e eeono• 
mico qlle o go,·eruo ID<ll>d=e arrendar a fazenda dn 

- C:ÜSfllr:l., porque c sEO· product~ entraria paro. os co f reg 
publicos, visto que nenhum rcncin:ento tem ena· dado. 

So :-nesmo ca~o, se ni:o peinr, acha-~o n !azcndr. das 
S:ilitJ::.o, c cou>'3guiuwmcnt~ tamherr. julgo conveniente 
uuc JOj:l ~trrcnd:tda, 1i•to que >Ó •cr~·o ~ctnolmente de 
Óbjc~to d~ o:!c~peza. . 

A UlliCI\ 'lll<l llindr. tem al~utn g:~ilc, Q mo•tl'll Per rn
~Cltda elo cri•ç,;o, é 11 du. Poeira : IDI\!I c•sll. mc;ma creio 
<jue niio dá lucro a.l;cum cou!ro~tiUI<lo ~o n •un rcccitn 
<'Om " dn•po.tu , c ontiio lambem con ~irll mala m:~ncLn-sc 
a~n~. -

. l'~rm!tta 11 cnmm·::. •;uo eu foç• umn ob•c"·nç.lo pa•·n 
4}Ue ut"to te entcullL quu os. c.·uuund.Dc.lontc' militar.::!. •au.c 
~~~~ to=<lo n kU cargo"""" !lttendau a! atuo •io •caú'" 
.:o :ndo cstndo n 'i"" ~stão e1!na rcdw:id:Ls. Honv~ um 
t~mpo e111 que o go<en:o p<iz panicularoa 1\ ~•ta. da. 
::dmini•:-:&Çilo d""''" Í;~;t~:~~w, c elles as dti.-:àr~o enhir 
~m rwntt, <!c ml\lleira que hoje não cxittem u da 
('sissara o da Poeira. . 

Si!, pois, o nobro mini!S~::'O Ja snerrn. :DZCl· ns ecODO·· 
nii110 qne tenho lembt-ndo em relsÇUo a e$ses diverooo 
:ramos 'do aerv;c;o_pubH~o .que ""'"Nm pell. sua repMti .. 
~uo, c e:o qne t()'1,ttei de p4Uisagem~ r-oderá. et:ender a. 
uma supf'Ü:.S. 'l..UC! lhe vou diri;9r 1 e ~eOl 3. ~er :t revoge.-
ç;to da orcein de S. E:. . . T:land_~do descontar aos offi
ciaes que esfudüo em no•sas escoL~s o meio soldo e a 
<~tape. :;G é Seu :fim"a economia, como se de~e crer, pro
<"Ute- a nn:es no~ poetas que acabo de indicar-lhe. 

O nobre miuhtro ha de me pci-mlrtit que lhe dign, 
'iUe, além da desigualdade de >emeJ.hll!lte d.s~nto, é 
impoosivel que e.Ses moças pos~o eonth.uar a os~<lnr, 

· c con~eguint=e~otc 11 ad<J.uirir os conhecimen:os pre
d>o• p~ra oen1121 Qffioius utcis ao paiz,. com a insigni
Iicancia 'da·qu.~ctia que .nctllalmente percebem. 

O nobre mbistro >aba pcrfeitarcenre que o desconto é 
<lc•porporcional; o ca.dete, o alfereS c o tenente não con
<!Qrrem com igual c;_nanti.a a despeito de desfructarem 
iguues van:agell.S. .t:st:1. proposiçiio I:~o cnre~e de de-

·, 

monstl'l!.çio, tal é a erid~ . do euonciado. EU a só 
. ~.ucor.re plUt l&vv; eNeS tnoçc& a um eswlo, _pó(le-seo 

diur de desespe:aÇHo. . . . . : . 
Eu ü.-e oeeuiio de o~...- a, V. Ex., a primeira. vez·. 

qlie CsUoi •obre a~ de!ol:'\'&0 ~t.en:a;.q11eoeriacon- · 
<Ciliente talvu adopt;ar-se cata modida p:a:ra. aquo)l~o.nB 
se tives•em de ~eular dad&ta do!!lcreto em dial't&, 
não a)lràngenao os · que es:lveaseui: ja,' m-t:rlc1ilàdos, 
porque Wtll cutro. pc<leriiio tom~ as Cautelas devidas 
p•ra Dão soffrerern no Ri~ de. Janeiro os .,'CUID.,. que· 
soffrcm os que aetnalm.nte e.!ltiio mattic:nladO!I, e que 
vi~<rão tiad03 no Mldo e eupe que V'. E:.:. por uma or
dem lmpens:tcln mandc'a descontar. 

Eu . creio, S r. prosiJ~atc,. quees•~ despc.w.s.sio dn• 
quo se paJem reputS.r .D~, À>iÍID como "" o::
lru• «i o i nu~ ; por coo.eqnencia, e•poro 'ltle o nob re 
minist~:o &ttcnderá de : algnmll maneira ~ núllha snp
plica, em rel:.çi!o a e~ses 1UOQ05 que ~ftadlio, ao _menos 
e:n attenç.io lqnclles que jll. estll.vão mo.tric:nlados quan-
do o nobre ministro e:<.pedio essa or<!em. .. . .. 

Continuarei .a ÍIUer oinda alpina.• :observações ao 
110\lre mini~tro da gnei-ra.. . .. 
·Eu cs:cio qua "3. disciplina d.os no~os corpOIJ. Íl.tto so 

3ch .. no melhor· pé possível; p6de i>to ser devido tmve>. 
ã. ízt.lu de methodo .do ell3ino pn:ico. Or.., 11e ioto á· 
asoirn; se com a ut.U creaçiío dos inspectores a ·<lisciplin!l 
p ou<:o tBm meloorsdo, c que a<:Qn~! desde qne .:>s 
corpos ooteji\o livres <les~ minudQ!lns ÍD'!'e>tigaçiles por 
provinci:ls longinqu;tS, ~m que alguns comtnar.da::itell 
tcnb~v, DO deem~enbo -de suas ftlrio~, o. :.~o e pe
ricía. indlspensavets . pata bem cnmprir'.set~s ~ér<!S ~ · 

S. E"--; suppTimin<'o os icspectores doa· districtcs, 
t:llve2 t•veese rui\o; m:lS ou ·aeho con,·emmte ·qt~e se 
nomêem inspeeto<es parA regulnrmCDte· ~arem· 
oo corpos que •.!e s.eblio dmam.ados r>elo nosso. exten>o 
territorio. Posso certificu ~ S. E>< , .q,ue ~3iatem· c:orpo~ 
que ha muitos snn.,; nüo siio im]?Ccciona.dos ~ p01·eee · 
quo ess~ de preferen~ de1em l!lerecer a nttençáo do 
nobre ministro. 

Li no relatorio do nobre ministro qoe S. E:t. eoper1 
pelo complemento d n. p!lblicsção de uw<\a iwtr11<:ç<:ies 

. da arma de Infsntnris. que e•tiio ~e::do impm~as em 
Portugal p~m mtt.D.Ur adoptll·lns co nos>o txc."C!;o. 
Ni!o th·e ainda OCClls~o ~a ler 85!\aa instrueçõcs; :roas 
peço licença ao uob're mmistro par;< dizer-lhe que os 
mstruc~s de ?Jondim supprem perfcita)Jient• todo. 'e 
qwtlclucr iunru~ç~o p~a a arma de in!::ntn:lii_ que •e ' 
P.,lAP.n ttdoptll.r uo nos~o exer-ci::.o.. · 

Ji tive occ;uiilo de di:er q;:e !'refiro o I')"S~m::. de 
hlondim no do Zllgallo, porque ~ de•te llÓ~ sabemos 
que é multo complic~do, que nem todo~ os. c ossos o !!i . 
eiaes e!tliO hl\bilita'.os. paTa. e•tuda·lo de · maueir., a 
poder pcj-lo em pr11tica. • 

Julga,·a pois eonveuicnte q::.e foucm ll<ioptadL• ex
chui.amenta u in•=çúo.• do llondil!', qoe sõo acolll
n:O<Iacas ao IIO!ao •y•tcma orgnnico é~>: n o10u guctra•; 
<Jua d~bt~s de odoptur """'" outru:. instrucç<;es 
alU.s a<l.opt.acju no exercito ele l'ortug:ll, porque por 
~~ n~o nos [iodemos comparar nem mcamo com a n..,_ 
çiio que menor exercito tem na. Entoll•· E llllfll que 
adoptar in~trueções qne podem niio ~t.ar de .-· hu-
monia com o no~~o paiz, coxn. o temno •obl'e c qnal 
temo~ ~e fazer r.()1:1sns camp:n.J.hãs.f?ara qt:L~!'Po.r.mero 
luxo; :mas o que acon:eccra 1 E: qu~ alguns .. do D<»S<>• 
corpos continucüõ a mar.obra~ pelas in•trU~ i!.c 
!l1c~:dim, outros pelas de Zagallo, outros hnallllente por 
~as nova$ it~HruoÇ~es: e.n'ilm_.bello dla. fol'lllu.l os 
crc.linha de batall!a, quando. o coltlmandàllte em cb~f~ 
iler uma ~z, cad& com:nandante de.empenhari a mano
b•·a.diffezenternellte,ea confusilo se ~palharápel.as :i
leins do e:ercito. 

. Da falta de uuifom:id.:lde uas iustnlcçõea ...guiw no 
nosso ex=ito temresnltado mais de uma \U con!:~-
são, de que ~eullo >idotco~unha oaüar~ · . . 

No. arma de ca.-•llaria: acontece a. mesma C!'ttSa que 
na de i ofantana. -'•s·.imtrncçõe~;'~ em a}J:Un~ 
corpos siio as de Barbacena, e em out:o!l de ~fotd~ . 
o qile acon~a! .A.contecia q_ue o olllcial qt~esc:rn••por 
e.:eml'lo no l' regimento punh& em pntiea u ins!rnc
ções de .Bubacena.; mas .e marcllava.parao Rio"Gnon~ 
de, não podia commandar r.e:n nm meio esquodrr-~, !;Or-
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qu~ =huma \"O~ ec!~dis pel4s Ulstn!cçüea do Be-
-forcl. . ·.· .. ' 

O Sr. p!"al ma'!'qliU da CQxiat, notcclo os incon
venieo.t5 q:ae .dabi/r:esalt.>.v~, ordenou coe muit:l. r:r.~ 
:zão q111: 10 seguiaoe ..m tod011 os corpos W. lU:lll& ele ca
''8!laris11$'ÜistTu~ .de Beresforc!, Aeha~ee presente 
o nolno gi1=al b'arilo de Porto-Alegre, muito d.istll!cta 
otliclAl dírca~. mea mestre, com quem aprendi 
por ~de oito amiot, que nos pôde dizer se u ins
truoçi)es de Beresford r.upprem 014 não as necenids.des 
do DOSt.O e::ercito 118-IU'Dl*' s. qne :ne tenho :referido. 

- 0 Ss.. B.~o.nt. Pouo-Au.&u :-Apoisdo. 
·o Sn. Pn:x<>%0 .il& _...;""uo:-----: Acho, pois, que",;<o 

n=•itamos de . Jiadá' mw·;•_sa os of!iciaes.puderem 
· cumpri!" cem :u ob4'igaçúes impostas 1lOf es.e oflicial 

' in(l:le~, afianço ·a S. Ex. que Os 11os.:~ corpos se poderiio 
bater com qualquer dos CO'r~ da America do' Sul, ~"m 

· qualqcer dos corpo' da Enrop!t. . 
:Mas, do· qne tenho plena: t'Ocvi~o é que essa~> me.o

mas instrncções nilo silo sc~<Lls n3 o.rma de c:.valb.
riA; do que eotou <'Oil'<'enciao 6 que muitos dos nonos 
of!icia~ n!io qn:rem ou ttiiO e$tudüo os ol.ifferentes ra
mos . do &eni~, dess&$ instrucOÜfS pet'i:itamellte ; 
por isso 01 nossos corpos a.e csvalWia nã6 tem s. in
strurçiio detida.. · · 

C&bo·aq11i fuer umtt qudn -ttO aobra ministro pol' 
ter nomeado pata oco:po de eavallaria de Mato-Grosso 
11m major que niio t .e acha n"" condições de pNenchcr 

· o polto .qno foi ~pu. F~ço o melhor couoe\to·pos
siv~ daSM official: -niio entenda o nobre miniatro que 

, pt'OCtlt'O ~mir nem .a.o mtl:loo de-leve~ a :re!"'taçiO. 
a honcst;doide on alguma outra: boa qualidade da offi · 
cial. despachado; IDU ·o que pos~o· cert:llicar a S. Ex. 
é que . eUo niio ee acluL na.s condições de ?Odef desem
peuhar ·o po&to para que foi .nomeado, ~ue. é in

· C'IlPIIZ àe. d.u uma voz !Ú!lda a. mais inA•f:Dilicaute á 
frente ·do · seu cor~?<'· O .major, o com~~~andaDte d<!um 

· "?rpo que lliio pMe fsllar, >W.o #e Ulstruir ou cx.
smar o sen COl'pO· 

Üll( Sn. D&tOUT.ll)O:'-EntiiO é mudo~ 
·o Sa. P~:r>:oTo o!! A..u1·~:oo ;-Se olle ti<=er a iufeli

ci l:tde de tervir co1<1 um co=d:mtc &overo ou um 
pouc~> impertinente que lho falle em \'OZ ma.iJI o.lta li. 
fl";lnte do corpo, eUe ficará. impoS~ibilirAdo de continUAr 
no ~ciclo do 6ell po~to: tQI!to teffro eUo doa nervos. 
Ora, S. Ei. &abe que a provincin de !bto-G1'0uo eotá. 
multo di.tu.te, que nüo tem muitos of!lciacs habilita· 
dos, qmo cu pela extrema bondade dn meus ;utricicx 
acho·me dn.iado do meu I'Orpo, occ;~p:r.ndo mal C!tll 
cadeira .... 

A.t.cc~$ Su. DEPr:TU•Ot : - Nüo apoiado ; muito 
beu:. a occupa. 

o s.. Pl!utOTO ur: A:tntllô : - . ... r.nrccill r.oil de 
ju~tiç,l que o Dobre min[stro nundusc t>Ara esso col'po 
do eual\vla um l1om!m csl'u em todo• os l!('ntidos. co= tooios o•. p~ioado• ('IQl'lll.evar o corpo 11a c~tado 
em que n6t dciNIJnmos, em que o go~oruo o ne~:essita, 
em que a n8\'Üo o reelam3 para IU•t®tar li. ho!U'& do 
~i% n~uelle lado do impcrin. 

Sr. p:Wldente, en trstei muito ligeinmente, o como 
po-r tnc1dmte, d:l. questdo de unifortue~~. Cootinúo " in-
6is~ aobre este ponto, porqo~ deUe tem ~ultndo grande 
dsspeza para os co!res l'Ublicos. Niío ha muitos :lll'O<ls 
ll'!'C um~ milito i!i~cto foi ~CllDibidO do orga
msar os llgurinos· psr& tooo o ~rctto; com:efreito elle 
apresenton o plano seompanhaclo de= descripç-:io mi
nuc.io>a a -rrrpeito deUe. Parecia que de então por diante 
e e"ercito Scari3 com·o uniforme qae se 1he dan; assim 
porém niio :>con:...cea, porq,-ce desde esse tempo a1é hoje 
neul:u,m .official. sabe qual ~ o lUliforme de seu corpo. 

E'liiiigo a S. Ex. que nr.o :sei qUAl é o nniívrmo do 
:tDeu .oorpo, pora'C8 üU. é ro~ com .;.,·co br.ut
co:; e.gol1a e!K'JÍi::wl.a, ora ISObrecuaea de gola b!':lQca 
eou:. TÍ\'O& ~os: <>ra temo• fo:rdiio, ora. nno te
mos~ a b~n& ·ora tem tal !i>nua, omt outra. E ' 
úma mné~ oontin= 11"' u.ni!ormes do e=it.o, com 
o ~ne os o.lliclaas !lu:em ~pea, e z:.ilo saben). verds.
deU'Kmellte aques.ter-se. Conota-mc que ultimamen
te g-ast~-rõo-se lllg;t".::~ co::::os a~ réis co:n uo\":!. piatnra 

i. 
! 
I 
i 

de booéoos que mo•trassetn ., exereito coma deveri~t 
~r fvaado; -eis-aqui porque.., di% que a rer-artiçio da 
guert~t a.bocmoe _q'tlll•Uodo .. o tmdlmeuto ds. IlJlÇi.o; 6 
t><>rque .e fazem destas de!;pems inutcil;, · · · 

t:u· chamo, pois,~ attençio de s~ E'%. P'ra est$ ponto, 
poi"J.ue v<!jó que· os nosoos officiaes niio podem estllt' a 
todo o momento mndando de unilonne, porq>!Mto.<!St!l 
mudtw-;a continn& ac&m!ta. de!;pezas cotn as quaes niio 
pod=os. . 

Quonào o Sr. general visconde de Camu.mú apre
settton e~sa d~pção, c..om a ír<Ulquen que me Cll.'"&<:· 
tcri>a disse-l.b.e ell que niio combius.v:. com ns diverus 
mucl=ç"a de cúres ns mesma arma: elle deu-me uma 
t'oziío que até ~-erto poa::o pôde proceder, e ·foi que et':l 
i!SO preei..o parn. poder o general do exercit() di•tingtÜ!" 
o corpo que ~e·cn,'Oiviaem uma acçt;o on que d.Mmpe· 
nhon m::al bl ou tal m:nobn.. Eu nüo !:ei !l!..~o' ~e se 
de,·erâ attender a est~ drccmstancia:; ~·o quo melhor 
Será. q-ce 3 ftrtna de C3\'81JllTtll tenha Utn &() Uniforme 
p~u todos oa corpos, a assim n respeito de tocias 31 ou-
tt'tls annat. . 

S. E:<:. •~be que tem06 gollas BltiiUI:llliS, gnUas azn~, 
gnllas poràas, ru:ta•, emfim de tooa:~ as côres, assim 
como vi<os; hoje ví:-•e om officisl, por exemplo; de 
infa.nt:>.ris. que parece ~c um offidal de e:rrallaria 

··porquo tem vivo• enc,.;rn~dos. Eu acbnva convenici>.te. 
que as ~~a se di~til;lguissem p.!los oeus uuifonues, 
que o uuiforme foste -por arma. e nilo por bàtalhões 
ou corpos; sorill isto mais eoonomico, C! tãlvcz !r.uus rc-· 
golar, e o. corpos \'OT D.umeros eolloeados nos 'bonéi: e 
outras peças. 

, . Ha !'On•-o tempo uuva-se no :4• ragimeuto de um. 
untDen>o gorro vermelho, ~o era do gosto do com
mand!lotc. No 1• :egim<mto 'i. J:;::o;. sabe que ha cwco. 
ott sei:! bonés de eeniço. • 

Ora, creio cu que . todos eucs tinifo!"m4S '<! podem 
hannoninr e ~nodülcar c! e maneir• quo o e"-"t'Cito ea:ej:. 
decentemente fllrdr.do oei:n e&i..ir uo rldi~olo. O anno 
pro~imo puso.clo o unifome do meu C!lf'po crll .mnito 
âüferez~te do q,'!'l actualtllento é ; c U&im pel.;, actn:r.l 
niio tenha podido. fazer un:: uniforme (Ompleto, {'Ol'qa.e 
>tiio sei em que ba de ficar, c eu. nilo •on·rico pare. fltZer 

, tantos 11:1iformes. P1111arei 11 outra JlOUto. 
Contintío a i.ns!&tir t>01:1. eot~~pra de cavoUos para o 

(OrpD dn prO'rineia do M ato-Gro,so, e 1~ lieença pàrn 
expôr tt este reEpoito algumas considaro.çl5es. 

Acho muito mnis utill4aàe em msnda.r :>ara alli os 
covaUos l!mbo.l.'<!sda& do (\Ull pc: tctrll. O uobremi..ni:otro, 
que tem a sen diapôr ~us ou tres \'llporea ~uc D.:~ve
ltÜO de Corrientcs pa-ra o forte Coimlíra, J!Me mnito 
facilmeõlte m~mda: comJ>rnt cn1·Blloso:nCorne~>te.•,~po-r 
p~s modicot, o faz~-los conduzir uen ot ''&pore.~, 
l!csetnbllrMndo-osno primruro t>Orto do uono terrltorio, 
donde JO!tUir~ para llfinmàa. As•im com umn vi:r.
~m do oito a d~ d~ ecriío fornocido• de ca.v:tlha
da os cotpos de cevaU•ri:s.. Em Corrientca ~der·&e·h:l. 
comprar a dc:t. patocôes por cB'ollça, e a e~vill.ha.da cho
g~r' aoeu dcstlllo gord4, c <:m eatado d& prestar Kr• 
''i~o, 110 pa11110 que ().J ea•illlos compr:ulas em S. Paulo 
ou em Coril íb:s. custe.ti.õ mait de lOOIJ cada 11111, e 
qnendo chegarem 110 pon~ em q,ue t&m de oer utllisa
dos e•tat'liõ mngroo e ~em for~as, além de lic:~Xem re
duzidos pela Tiagt'm na razão de· 40 %. · 

Um<t vez que trato dr.ote a.s•umpto em rcfe.wcia ao 
t=porte fluvial, acho com•el\imte fazer ~w ~ido a 
S. E.,..para. que se empenhe com o Sr.· tnil:ustro da me
rinha ~u oom o Sr. ministro da fazenda, a bem do 
exercito, a6m de que a companhia de paquetes conti
nue& fazer duas viagens meD.S:~esparaMonte\'idC-o,C<l"'<> 
anteriormomte, de maneira que oa combine a chcgad::t 
dos vepores de :Mato-Grosso com os I'~quetes da côrte. 
E' uma uqu.isitice (:iio sei se a...<O da exprea&iio pro
prio.) qce, emquanto nao existi,. a COUlp:mhia de Dll
•·egaç;io do Alto-Paraguay Ee fizessem <:!tas duas 
viag<!!IS mensaes ptra M"onte'l'i.déo, e que depois de for• 
m.ada cs!'S cow[>:mhia e Auxiliada pel() go\"el'tlo rom 
uma subrançiio de 2:>0:000S annuel', foose sopprimida. 
a segunda 'iagem. Desss suPf?res.sli.o nl5tlltou '!Ue u 
eammnnlc~\'ves d~ Mato-Grosso oom o Rio de Janeiro 
e!tiio snjcit-., As mamas delongas que"' •entiiio,~uanao 
não ' hat·ia. subvençãn olEuma. Se se não r~tabc.erer s. 
a:~.,·eg~\"'Jo à•-rto. cõrte. pora Mon~c·,idéo co pé em q11e se 
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.. cru.,·a, comlliDando-a,com a liDh& do Alto-Paragw1y, 
~.11<>'i~.!{e .Ma~ .biq-<Je-Ch~ -squi· tom·a 
üDora ~ ttesl ou 'f'!Wr? -· . . . •. - . Eua C1te1Uil~tauc:i& ...,,o a propo&it.o, porque eu tinha 
'de pe1fir ao nobre . mini1t~ pro~ ~"""" os ofliciao5 
qne sio mandndoa f'IT& Y atoo -Gro.oo. . 

o so~= lhes a& orliem pu-a ~rem, e :Dl!o sabe 
o qno 110ffre= depoia qu padciD do Bio de J=iro. 
Em ll:rolltevidoo ngglomuiio-<le db ou doze ofllclaes que 
partirão 0111 c!i!!erei>~ épocas sem !Ol<l~ llelll meios de 
tr&Dopone. • · . 

Vi> to que o nobre ministTo acaba · de fazer ! igwd 
ll~ro. cu. ~ ~n~.a para di:zér qne um capl tiio de 
artllh~ pedio ajuda de cns:.o, e S. Ex.. lh~a · ~~egou, 

. porq_ue mandando fazer ::.conta dos mus vencimentos, 
soldo e etapa, e vendo que "'""" qencimept<>5 impor
t:lviio. em tTas mil e tantoo reis dia:ioa, julgou que erJo 
suffiCJeDtes para. a viagem. · 

O Sa. l\f1111Srno t>.l Glltna.• :-Logo, niio ae lhe 11eguu 
o soldo . . 

O Sll. PcJ:<OTO DE Az&V!lDO : - Mas, -psrgnnto a 
S. Ex.: queJD lhes paga. em JIJontevidéo durante o tem-
po que lllli ~ demorarem~ Vílm-re ~brigo.d~» à.con
trahir emprestimos ~a. · subsist irem em "Montc<idéo, ., 
onde é. ~ penoso \'~ter. Um olli.cial a~acbado par~' · 
)fato-Grosso, ~e n:1o-levar &judadecusto, hnde solfrer 
\'e:r.ame. antes de chegar 110 seu destino; embora lã. ape
.n& apres~te a sua guia, =ba .o '!ll:e lhe compete. 

Eu llio tenho documentos que· me lev<l!U á. convi~o 
<le que s: Ex.. negou ainda do c:ust-o a esse . .ofiieial ; 
s órnente !ui informado de que S. E:.;. nr10 ·1be mandou 
<lar o que a lei marca a todo o otlicial qúé tenha de 
marchar de uma para outra provincla. · · · ·· 

O Sa. l>Inusno u Gtn'n-'- : - Quando lhes ralt~ 
Jinheiro, ~em !lOS noooos eónsulQs, e sao p11goe. 

O Sa •. PEIXOTO u Aa'I'EIIO :- E' o que eu de"sej o 
C\itar, pu:\ que nilo su~.ceda o que r(!o -.io nos jornae5 ; 
recl= ó noss!l conrol. do Pmga.ay o pngamento <le 
onze onças 'lne lhe tillha peci.ído nm oi5~al, e nogtu"~lh'o 
o nobt-t: mliiittro dUeudo 'lllC era negocio r-articular 
entre elles. 

Cn:i'> 'll1e S. E:.:. estF. equi\'OClldo quaudo sapp!5e qnc 
""1<'> mallda c!oar oõ o! vencimCIItoS ~os o:~fficilles que mar
chão de uma para entra }'ro.-incic.; porque eatiio mar· 
eadas em lei ~ differecll!a njlldu do custo para essa 
.-i~. Sendo as~im, o .olllcial nüo !IOQia marchar sem 
que se lhe m undasl<l 01bonar a ajuds. ao cuoto r-olo mini
mo ou pelo muimo. 

O S.. Cr.<D.lliJ..rTos cU 1llll .npute. 
o sa: Pei XOTO DI!: .'W:YEIIO :-Se v~ Ex. ar~m~

t~com.n viagem por m.ar, eu ror-1 ll<"C~II'AI'A d1:er que 
ha poneotcllipo ,.ç deu um" ajuda de cu!to ele mala de 
2 :0008 num officiul de ce.v&llari• qa" fc~ a viog<lm 
<llllh~reado. 

O Sa. Ct~•-• ~h no;' -Nilo ha,-ia contrat<> com a 
<'01Dp811hfa do .Al:O l'llri\IJ!lay. 

O ~ • . PEIXOTO I>C .AzzvnD: - Como nu im? Eu 
· ,1m om ttlll vnper dcss" eompilnhi~, c c,.c tnl!.jor ioi 

..tespacllado ~ DeZU>bro. . 
O Sa. C.::<n llúTTOS : -O con:rato com o min!~terio 

da gtlllml é recente. 
O Sa. PEI XOTO I>ll An'VEIIO : -A cotr.panhia obri- . 

gon-~· a U'~ os passageiros do EsUldo, e por-· 
tanto tinb,. obngaçiio d e tran..<pO<tar esse ollici.U. 

O s •. c.,. ..... ~J .. r-ros : - Mu h& C<)Ot.J'at" ç;pezial 
com o mlllisterio da gUeJ.n. 

O $01. PEn.~mt :DE .An.n.a : - El'9. de!lleeessario 
desde que se obrigánl cóm o l:Ziinis~er;o do impeli o a 
: ransporur pas~ do Estado. 

Já. .. va ~ coococlea-se ajuda de etUto a mn offi
cial, e .negou· se "on!J"O. r.,., ci:í. lllgar n ~~bele::er-se 
certo caplrito de rivalidade, e a forma:c-ee má idéa da 
j usti<r& ~u"' d-e•epre.idl:t 110s actos de wn miniatro. 
· O Sa. ~JIT1<o DA. Gtrua .. ·.- v. Ex:. tem raüo .,o 
'i ne diz : mas e a. J>io tenho feito isro. , · 

O:: ... P~:toTO Dt: AzEnDo :-V. Ex. deu ajn-la de 

cur~ ~~ ~ior_C!)iutal!ti.Qo, . . e~tw~.. ~ ~epitào· 
J.:llimo. . . . · ·. . · 

0 Sa •. lfL.~sT&O D.L .. G~EJULA. : - Est.4.eg1Qlad,c). · 

()~:iR· PaaOTo .DK AnnDo: - IUo.6.siaiP.t~ ·aadl.=· 
Acho CGDvez:.ieute uma reforma qualquer~ ~o-

que ~~a.oL<ou a. tabello. parr. aa. a)lidaa ~ <:liSto; por-. 
'lue:ahi se.est.abele<hlio lm~ daaJua.. ~. cwoto· 
pelo mínimo, ajudA de ~-usto -pelo lilédlo, .. JI .. ajuda de· 
custo pelo muimo; e o IDÍDÍsllO é a~r~ para 
as conceclar como julgar eonvcniellte. lsto q-uer dizer, 
senhores, que a .aj ada de (:llllto. elo minilao 41 para os · · 
in(elizes, a elo médio para oa af!eiçoados~ e a elo nu.ximo 
pa.-a os nlt.amente · ;>J:Otegido•" De manein, ~ •. • o
offidal tem = bom padriulio, u:m· prot.ector elevado, 
mareh& recebendo a njttda de cmw do gr~ ma:.ri."llo; 
2e elle 6 "J'"l'M &ffei90i!.do,recche a do gr:l.o médio; ~ se · 
é ulgwn weli:.·t.em a n'umor protecçlio, r~M a .. \19.mi
:l.imo. lato •= contar .um ou outro ill.fel~, 'iUe neàl eeta 
e=egtle, como h& pouc~ diase. · . . · ~ . . 

o ·. sa. Mnusrao ... & G~..-. .... :-V.i. t"'- ·~~ a 
q_uom. tocn.. · · 

O s ... l'JI10TO na A:zro:DO: - Eu já diase .J:IOI' ~ais 
de uma. vez que quando snho á trihJiD& prpcwo.emittír a 
minba opinião com toda a mnqueza e. verdade, oe:n 
m.e importar qn.e "elLt,vf. fel-ir, este ou aquclle; ·. Re:cái~-. 
portan:o ~ta ce»ur& aobte quem ll m6tllre, . . . · 

Pi!Çopois a V. Ex. 'l'llO adop,te :1. -aa qll8 _pxetcndo· 
•pll!:!eDU!' man:anào as ajudU de Clll!~ COlllom~e. a$ gra
oluatõee e o sef"Vi9o a fazer, 011 por·outr&, · quo· 88 diga 
qno .o alferes, tellmta ao. capitdo qDe mar'cliar para fór& 
em &erviÇOteeeben tanto por ltg~~e., e auiD1·pordiant e, : 
confot'Die Gs patentes.: Dmta tórma os ólllciaea llio 
teriio de q,ue ae queinr contra o pmonato 'pot ~ts· 
Jl!.do, e OS miui!troA Dito fiea:é.õ ~toa· 1\ Mr nw· 
vist.oe l1U Jileira& d4 · exereito ~ cem1iras qae ~e 
!nzem. de .,. w daclo 1\ este afli~ malOT ajuà.n .te ""' t o.· 
do quo 'quel!e, porq_ue um te1'e padrinho poderoso e o 
outto :nio. · · 
~i to, Cll .we&mo em âüfarentea é{Jocu tenho reee• 

bido ajudas ele cuato pela mi.Dino, pelo ID6diO ~pelo· 
maximo. . 

E' poiJ atá do muita coove~~!ceia. para o nobre · mi
nistro e parll toioa G& Eeua tueeesaores que 1e adopte a · 
medida qDa lembre, porque ella os lh'"fa:tá d:l importll· 
naçitodoumpellhoà que qutui oempreappnroeemqDando 
alguna o1B~iae1 t~m do m1.1cl~ar, J'Ol'qUC torjoo clles 
qll<:rem receber 0.1 t.juda.a de c:1uto, do gi-&o ma:(imo .. 
.A ttenda-10 1. todas o.e circum•tanciu, e detm'llllnt
fe que o olllclal-de tal !I tal p11tente que march.ar psrs. 
f6rll om •emc;o Teceher& tanto por !egua e tanto para. 
eada peoooa· do ant. fr.mil.la. O qne eu qliCrç é qo" •e 
til-o h ajudao elo eta•to a qu&Udiido do fa.•1or, e qu.e a. 
•u& concc.llliio liquo 1endo uma obrigs.çito, diiClas certae 
cireumatanciu. 

O Sk. F. Üd'.l1'<.L~o: -Apoia.do. 
O :;,.. P~:s:oro DI\ .AuTUo , - Sr. presidente, de· 

>ejci {()1:08\' 8. palllVI'IL llB diseuaaiio do OfÇIItltll:lto aa 
marinhll porque pretendia fazer rugmnss consideraçõEs 
sobre C&Hl orç;unento. Niiopude, porém, con&..~-Jo;· 
entretanto fiquei ~Ati~feito quando vi .que o fl<l_bre de
putado peb Par§., melhor dO que eu-, o que :núo ltdmira, 
ma• - smo ·melhor t nlve:r. do que altJ:Um pl'Ofiaoional, 
desellvoh'lla-'ll.eiJ•a disc=ão u.ma habllidode rara-sobre 
diEerllDte& =u!Up~'>>, eprinclpalmente 9-uando cha.wOil 
a attonçilo do govenr>) par.t o :1110nte~pl11· Eu peço li
cença. ao· nobre z::tinistro para dizer-lhe qne o. exercito 
se acba. nn s metiDJia eóndições <h marinha. em n laçií.o 
ao m onte-pio, _e tal~ em peian:s condiçõet ••• _ 

O S:tL. Bu ÃOl>& Pouo~Au•au:: -Apola@.,· .. 
O S... P.Eacrro D,{ ~ , - · .... pot:que einfim 

os ofliciJies de :marinha j.i. gozio de um mo:nte-pio para 
o 'lualf6ri.o'farçada&~..oneonceom o.t.eontoDIC
s.ol de tun· dia de P8U. soldos, e a n6s do exercito :n.ro
Jl.QS fo~ a !a,;er ig<al desconto para qve ti.-asem"' 
mont.e·pio. . . • 

O Sa. Fu.~oo D& Ál.)UJDA. :- PerdôC-me,· os offici&es 
de marinha tetUlÍri~ -p:tr si, e eosn.~ão a iuer es~e 
d=to tem •er força<to~. 
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O Sn. F. 0cTAVIANo.- Mas depois .tol'noü-se bb1·i
.gatorio. 

o sn:FaANCO DE AL31ElDA:- E' verdade. 
O Sa. PEIXOTO DE AzEVEDO :- E isto nüo ncontéceu 

·com o exercito. 
O nobre ministro ha de se lembrar que quando d~cuti 

·a fixação das· forças de terra eu dis&e que me parecia 
conveniente que se mandasse· adiantar pelos cofres pu
'blicos aos ofticiaes necessitados do exercito uma quantia 
para que elles-pudesserri fazer ·pensõês·no mo~te-pio dos 
servirlorea do Eotado, obriganrlo-os a um aeseonto da 
5' parte dos ~eus vencimentos até final indemnisaçiiC: do 
-adiantnmer.lto que recebessem, tomnndo.se as· dev1das 
.cautelas para qüe, no caso de fallecerem antes de in· 
demnisarem os cofre;; pulllicos da quantia abonada, con·· 
tinuassem suns vi uvas a soffret• o mesmo deseonto. 

Peço, pois, ào nobre ministro que tome em considera
. çf<o este assumpto, na certeza de que ,fará um grande 
senico Dublico, e de que o exercito mandará levantar 
um bus"to de marmore para perpetuar a· memoria do 
ministro que lhe der este melhoramento; porque, senho
res, é preciso que attenàamos a que as vim·as e mais 
família dos officiaes do exercito vivem abandona·· 
das, soffrendo mil privações (apoiados) ; é preciso que 
attendamos que essas senhot·as que ligüo a sua sorte á 

~dos oiliciaes do exercito, que aoompanhão seus maridos 
portada a parte; que resignadas se sujeitão a innumeras 

--vicis&itu(les, quar.do seus maridos monem em um cam-
po.·de batalha, _ou em C)Onsequencia dos >~:ius muitos 
·senicos, ficao reduzidas á indigencia. ·(Apoia(los.) 

El{ aproveito a occasião pm·a. dizer ao nobre m!ni~" 
·tro que ·ha dons ou tres annos morreu na ·provmc1a 
~e GÔyaz o major do corpo daquella. proYineia, e até 
hoje ã sua infeliz viuva não pôde ainda conseguir o 
mo;1te pio que elle havia feito, achando-se endividada, 
po"que tem pedido muitas vezes quantias em]Jrestadas 
na e'pemn9.a de receber es~e ·monte--pio. 

O nobre deputado por Goyaz conhece, se 11ão I'essoal
mente. ao menos por informações, a senhorf1 a quem " 
me refiro. Advogo a causa tles~a infeliz 'vi uva por jus-J 
ti ça, porque ac:ho que o governo E e deve interessar .por 
melhorar a surte à as vi uvas e familias dos officiaes elo 

· exercito. (Apoiado,,· .) . 
Ainda direi ao· nobre ministro que me parecia conve

nie!l te que as· thesourarias elas provindas, logo que mor
resse qnalquer offici~l dos corpos nellas est~ciomdos, e 
a. sua ·:rinva apref=entnsse certidão de c~r~ arnento, certi· · 

· duo de obito, e a fé de oflicio de s~u fallecimento pant _ 
se conhecer o numero de annos de serriço que elle teve, 
fos,em obrigados a '"tisfazer immedi:ttameDt.e a im
porbncia .do meio wlclo respectiro, porque então ella 
·ficaria a coberto de misérias, e poderia, co1n esse soc
eon-o immediato do meio soldo, fuzer as despezas pre
cisas para obter os doeumentos e mais papeis Decessa
rios p:ira qualquer represêntaçi!o ,1ue tem h a de fazer. 

Existem viuvas de !llilitares que passüo annos e an
nos sem ·receber mció soldo das paterctes ele seus 
·filllecidos maridos, poi'que enconttciio grandes diilicul
dacles e muitas mdgencias por parte das difierentes re
partiçõ;;s. Assim, com esta providencia que eu lembro, 
o nobre ministro ainda fará um sen·iço muito impór
t.ante á classe militar e a essas· pobres ·viuvas. 

O anuo pa~.sildo eu occupei-me na trib:ma de uma 
esp~cle 1·elativa a este assúmpto, isto é, dos olliciacs 
gue n;orrerrl m1tes de te1· con1plctaclo 03 vinte annos 
ele 'erviÇo. 

O nobre minis.tro sabe que- 0s officiaes que se refor
mao antes de co~pletur e~se m1mel·o de annos de 

· serviço recebem tantas qniutas partes do seu soldo 
quant:os'forem os annos qne tivc·:em servido; mas se 

.. , elles lflorrem, as suas vi uvas nfio licão com o direito ~e 
rectlber tantas yigesimas-quintas partes de seu EOldo 
quantos forem os l).nnos que tenh~o servido. Ora, me 

_, parece que, se dá este direito a,o ofHcial ainda vivo quan
·. · do elle se reforma, com ID<1ior- for?a de razão se deve 

-dar á sua viuva e filhos. 
Eu conheço algumas viuvas de officiaes do exercito 

que vivem na maior indigelida possivel pelo facto de 
terem morrido seus maridos ante3 de haverem c0mple

. tado vinte annos ele serviço. O Sr. con~élhciro Manoel 
Felizardo de Souza e Mello, então ministro da . guerra , 

re~pondendo Íl~. oh!õervações que fi'z a este res~eito, disse
me que havia '~~cessidade de se marcar'. um. praz<J.fat.at 
dentro do qual~o oftiçial não pudesoe tev · e_>~e direito • 
mas ne>te caso eu p~diria · ao aetual 'Sr. ministro d; 
·guerra que rcduzi>se esse prazo a dez· anno3·, e' ·que as 
viuvas dos officiaes mortos depois .de ter ·· servido esse 
numero de amJOs pudessem recebér metade· do soldo de 
~eus maridos, porque ainda assim o prazo · de ·dez annos 
niip deixa de ser longo, e hoje acontece muitas >ezes que 
poi' um dia que tenha faltado para completar vink annos 
de serviço ao official que morre, a re~pectiva viuva deixa 
de . perceber metade do soldo que percebia seu marido. 

O Sn. FaANco nií' .AL;uEm>..;- Eu conheço \una que 
está ne~sa triste condição, · e por is~o vive hoje na 
miseria. · 

O Sn, PEIXOTO DE AzEYE'DO: -,Ainda o anuo passado 
eu tive de rugnar aqui pelo direito· de uma >enhora 
viuva de um capitão que havia pertencido ao meu regi, 
mento , o qual morreu na província do Rio-Grande d(} 
Sul, tendo 18 annos e tantos mezes de serviço,faltAndo 
pouco mab de um anuo 11ara completar os vinte, .e pdo 
que a ma viu v a ficou inhabilitacla ri c perceber mebdede 

·seu >oldo. 
Veio esta senhora á côrte. impetrar a inunificenci<~ 

imperial ; contentava-se em obter uma pensflo de 300, 
ou de 4008, mas infelizmente teYe de voltar para sua 

·1wovineia etn circunutane-ias mais critica:;, poxquc des
pencleu algum dinheiro com essa viagem ·e sua estada 
aqui na côrte, e nada pôde con~eguir. Seu marido foi 
mn official de eavallatia que conheci pessoalmente; se 
11iioJoi um dosnnelhores, não clesh~lwou a classe a oue 
pertencia.·... • 

O Sn. B>..nÃo DE PonTo-ALEGP,E : - Foi um dos me
lhores_,·officiaes ele cavallaria que ti vemos, prestou 
muito bons serdços. 

OSn. PEIXOTo DE AzEVEDo .-0 nobre ministro acaba 
de ouvir o aparte c!u nobre bariio, -prestou muito 
bons- ;erviços -; parece pois que sua vinva e quatro 
íilhos men<>res met'eciüo uma pensüo de 300$ ; ella no 
entanto não a pôde obter, voltou para a pruvincia 
ainda mais necessitada do que veio. · · 

Sr. presidente, tenha V. Ex. a bondade ele dizer--me 
até que hora a discussão se póde prolongar. . , 

O Sn. VIcE-PRESIDENTE :-Até ás tres e meia. 

O SR. PEIXOTO J>E AzEYEDO _.-Eu chamo a attençfío 
do nobre ministro púa o faéto ir~egular que lhe You 
apresentar; estou convencido de que o nobre ministro 
h a 'de toma-lo em eonsideração. 

S. Ex. sabe que os s.ecretarios dos corpos, quando sfto 
tirados da classe dos pai, anos, ficüo sem direitoaacccsw 
por espaço de seis mmos, mas que no fim· des te tempCt 
arlquirem o direito, que não lhes assistia, def,§.er pro 
movidos. Este espaço ele seis a1mos, sabe o nobre minis
tro, foi marcaclo_para)nclemnisar o tempo de praça que 
n1io tiver1io. Mas a circumstancia de- sem prejuízo de 
antiguidade-não pórle prevalecer JlUra os secretaries, 
que pasEáriio a este posto sendo sargentos, cadetes otc 
mesmo soldados: estes estã<J no caso de ser promovidos 
e J;le concorrer com todos os officiaes nas prowoções. 

Pois bem, dá-se um facto irregHlar en1 Mato· 
Grosso, para o qual chamo a ntteuçilo do nobre mi
nistr0 . O secreta1·io elo b.atalhiio de artilharia de 
Mato-Grosso sentou praça d.e soldado , subio ~s uostos 
de anspeçada, cabo, fnrriel, até sargento. No fim ele 
algum tempo, quando já tinha., creio que seis annos 
ele praça, foi prumovido a 2" tenente secretario do 
corpo; mas não sei por que fatalidade appareceu no 
Almanak uma nota- sem direito a accesw. -Esta 
malfadada nota tem cotícorrido para que este homem, 
que tem hoje vinte cinco annos de seniço,niio tenha po-
c1ido chegat• ao posto de capitão. . . 

Existi~o na provincia de Mat.:>-Grosso dons offiCJa:s 
nestas condições ~- o Sr. tenente Raymundo, que entno 
era se(:retario do batalhão de caçadÕres, -e o Sr. tenente 
Antonio Camargo Bueno, secretario do batalhão de ar· 
tilharia. -O Sr.Jeronvmo Francisco Coelho e111 1859 
reconheceu a injustiça'"qüe estava soffrendo. o. tenente 
Itaymunclo, e então desfez a clausula-sem dnetto a ac:· 
cess:o ·-, e na propoFta seguhl-t'~ foi e5!:e of?c.ial promov1-
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do,pcrque lhe toc:tva per ~u:~antii!'Üdadc, oo posto de en
pit:io. l\fa5 otenentet.:amargo,que •e achava em identi
cas cirt:umst:mcia.;, q.ne tem requerido par mais de uma 
vez, q~e jli. tem mostrado com todos os clocwnentos a 
illeg:ilidnde da not:l do AlmlUlllk, :ni:ío tem podldo até 
ho.ie obter que •c lhe fuç~ jllfti~a. 

Pouco ronhecimento te!Üo deste o!licial; ma.• estou 
convencido de que ~o bntalh.iio de artilhari" l'lenhum 
outro hn mdhor do g_ue elle, nenhum outro a.,.cmpenha 
melhor :L< fnneçUe!; do >Cu posto. P:~reee incrivel o f:lcto, 
mns é certo que essa. fataltdn<le tem levado este ho
mem até no d<:l!~ero de dcoejnr pedir n •ua demis....Uo, 
como me fez ver, <1uando p:lS>ei pelo bgnr onde cst:t\"l 
aeamp:td.o o seu batall1ão, parque n:io tinhtt romeguido 
Mé l1oje que •• tira..e a notn-sem <lireito a ne<.-es>o.
E•touconvcncidod~quc,ngora queo nohremini•tro tem 
conhP.:cimento do que oceorrc, o tenente Cs.ntarg;o ficará. 
alliviado <lo ono.thcma que tem pesado sobre cllc. 

O Sa. ~f' s•sno J>.\ G~Ealt.\ ; - Corno re ~h:una esse 
oflicia!? 

O Sn. l_.EJ3:DTO DE AzE\""EDO :- .. -\ntonio C;J.m~:-~o 
Bueno, ten~nie-secrctat.o do b~talh;'io de artilharia iie 
l\Joto-Gros>o; tem •inte cinco an!lo' à.c praça.; íai 
quem me al•rio o tm:mo de jur:unento <lc p1·a.ç:t. 

O ~n. F RA><co DE AL.'liEIDA: - Que mald.it:r. nota ~ 

O Sn. l'El~OTo DE A•rvEDO :-.Agora, Sr. plt'l..~i<lentc, 
êU peço licc:nçtJ. a V .. Ex. J>n:ro. à ar umn. re:!'=posta ::.uc
eint.'l no meu collegn, dcp-~t.'\tlo por !lfn.to·Gro•.a, oue 
faUott nn. sc,.;:!'lio de fab~do, qn3ndo ~c di~cuti:l. o or(..:t
rnento da justiça. Totlo. qu~lqucr out•:~ considcraÇilo 
qnc ror \'CUtUr<J. en tenha " fazer SObt'C 1L rcparti\iiO da 
~eTn\1 cu !1. reservo p~ra ;t. !}• di~cu~:são tio orç:\mc11to. 
Entendo que o no "'ore mini-s:.tra fe. conYcnccu de (LUC ni'io 
sou opposldonista dc!"'esparnào que nc!!U,e pfio e :1gua ao 
!.:.Overno. Es.l:.!.l. teri:~.,:ido n. minbn. ccmrluct:l. nn. discussüo 
do projccto de tix.."'~rio de for?n..o:::, ~ essn discu:&.ão ,n..lo 
se tiv~:;e :~zcd!ldo como ~" \'io. 

Sr. prcsicl~ntc, •e llfio me acha,·:. pra.e:cte quo.mlo o 
1neu collegn por Mato-Gra<~ t.Omou n pnh"=· nuo foi 
issu de\"ido :t d~cuido Je nünl1a p:trLc em I'l.ÜO u~lstir a 
tod..""ts a.s cH~:cu~Fücs d~t:l C..'ls:t~ erüo :2 ~~ borns. fo.1!avn. 
o Sr. minl~tro cl:.l. .insti~:t, :1c:hava-f.e com :1 p:.l:1.vrn. o 
Sr. deputo.do Yillela Tnvaros; o este senhor me dirigi, 
:pt-rgunUl.lldo s.e acaba v~ o :tcs~o do tempo d..:t :s:c~~:to, 
r~s.ponrlcu-m~ G,Ue ~im : persn~diJo que n. p:nla,T.o, n:io 
cheg:a:ria. no mcn n~bre ('ollcga uc::s~c clin, mesmo porr1ue 
h .. a~l!l insc.-rii,)toS outroo Srs. '"lcputa.ci.O-$, eu retirei-nt~
};; iio ("ulpo ~o meu coUe;:;:l por f:1llm· l'.:l. :tu':'cnd~ dl' cle
put<:~o o. .'!u"'? pr~tendí:t re•pond01·, p11rqnc, scn<lo elle 
o ult.Jmo ll\9cnpto, :ni:ío podia prc,·er que naqucUe Ji:. 
lhe coube~• e a po.lnvro.. 
~~ponJ.endo no 1ncu collc:ga., procurei fero mais con· 

;,.·en:teille po~~h·e1: não o acompauhn.rci r.. os -vUo~ !;Ubli
mcs que elle de.prcndcu, lh'""'"lo-•c nas elevadas c 
f:tnt.'\ftica.s 1·cgiõcs dn poc~in.. ElJ não tcltho h"T~1 ~ mi
nhalyra. <! n f:.!;r...adn., e C$-Ut. nüo tem nem sons hnnno
:1Í0:05 :~c:-1.~ m~·.-!o:;.o~. O nobre dcpr:!:vl::-. ·10~t.~. 1i·~Ü~ 
cll!":>r-sc :is nlt:J.s regiões, foi mesmo :to monte bipnr
tido; m"" cn n.llo quero aeo:npwh4r o met1 c<>lle!:!:!. 
JJ<l"SCS \'ÜOS, porque aindn pcg_ucno li a hi>t~rill de lca;; 
<'Oiltellto·lllc, Sr._ DrC$id.ente:, com :a. minlta. lin::!l.W*"'em 
1'nl'tica, " linguo.i;em do ool<h1do, que .; ali~ n cquc 
convem ao <'1LCOO. 

Estava con;enr.!do que não tinbn prOTo~~do meu col
lega parn dirigir-me ns CJOpressVcs fort~l incon"""Cnientcs 
que me didgio nn ~un rc.<posta; eu :ni:ío o tinha offcndido 
pessoalmente, nüo tinhn offendido a nenhum de >eU$ 
:uiligos (ep:~rte dclles.:Cot:Jmbcmmcus).n~otinh3.olfen
dido "llinguem :tbsolutamente Jl3l'll q ué 1.udes..oe e.<perar 
esses atnq~ do nobre deput:.ao n ponto de vir à tri
bllllA ~tirar ro~re >eu collega insinuarües que esse ~l
lega mto mcrec.a.. ... 

O Sa. DELI'Ul!IO DE An&I1>A.:-Niio :.tirei insinuações 
de&ll.irosas. 

-ç Sa.. PJ:n;OTD DE .Az.,n:r.o, - < n~e o des~ 
{disse o nobre der•utado) de ~cr no fen ~ im
presso qne al::=s forlio snpprimidos {f :UI.., a dos apar
tes), sem dn~id.:r. por serem mal ouvidos pelos Srs. t..Chy
gr:3tlhos,e outros =po~ por umtt =eirl. inc:on~e-

l'OliO 

lliente e pouco dclicaila. • Eu n~o dn,·ido, Sr. prcsiden~ 
que tivesse usado de expres~ incouvcnicnt<l&, ponc~ 
delicadas ( nllo apoiada) i mas o que é verdade é 'l~ 
n:io me .l61Ilbm de haver-me V. Ex.. chamndo á. oram 
quondo empr~guei e;sas e'-pressüe•. !lias, se n!io fui 
delicndo, nr,o pa~ n~m devo tomar lições de delicadeza 
do nobre deputado pelo 2" cireulo de Mata-Grosso. 

A questõo o.ue mai• azedou o animo do meu collega 
ioi a do juiz de direito .... 

O Sn. D~a.~n•:<o DE Aa.><~ll>-':- Nenh1Ulla questúo 
me :rzedou; :ni:ío follci ap:th.anaclo. 

O Sn. P&n;oro D& AzE.-t:Do: - l:\essn par~e do dis
cur.o <lo Mbre deputado li::-re o >ej,tllinte: 

• Sr. presi<ltnte, o facto pelo qu:ü o meu !lebre cal
lega nc:cuson o juiz de direito d:1 2" comarca é o de ter 
e~<e juiz clc <lireito minu~ndo umn dcle$a :. ro!os que 
tinh:io r1~ ~ julrr:ulos J10r clle: vi.sto que !l corn~C!L é 
de I::::~unlcipio fronteil'O. :t::~te bcto~ pois, Sr. presidente, 
n~o é de hoje, dntn de douf!. ~nn~, e nc.c:.s:~. oceo'lsilio~ 
>ondo elle lc"<ado <:o cor:hccimcn~o ch prc•i<lcneia, o 
.:li~o presidente de ent~o. o Sr. Delamarc.ouvindo ao 
jm~ de dirci:o, tC'o·e, em vist:. da resposta do nceurodo, 
<1~ decidir co'" :~jnstiço. e impnTCialidade que o caracte-
1'19~ .... A pnrte calou-•e com a decisão do. presidencin, 
e nüo llroc~rcu, como lhe cumpria se jnlg!l;;.se n. deci~~o 
3"1tj~st~t, recurso algum, nem pcrnnteo go' orno nem pc
l'~"tc o cmnpetente tl'ibun:U judici:uio. • 

Sr. rl"C~iU~it:.e, eu cr.cic que o nobre àepnt~ao q~.iz: 
1:UPpôr que ~ra (!t!. e não n pntte, quem pro~.:ur-~'l.·a, ngom 
:r.mt·:.. da propo.sit(l rro.re~· c~ta q_uC!!:tão ú cmnarn dos 
Srs. deputnC:of. co-:-no m::~is ~hnixo U::z, porque tenho 
em ~~~ta a. rem•}ção do jui-z; Uc direito. t:spero que a. 
ca:nnra np:tr!ari àe m~ est~ intenção q_uc o Sr. de
p':l!~do mo c_~.:.iz empre..~ta.r, C!: ta injustiç~ que me "lllÍZ 
:'az:cr~ N'~u tenho lotcrc~~c, ãb~a-1utamente r~cnhum in
'.:<:'-"C.5=~C em !.ra:::cr c~ t:a quc~tã(l p!'!.r:l. o pnrb.m.;:nto, nem 
IDCSl -:10 l'ilf:l. a imurensa, ['Ol't1UC r..~da tenho q_uC "Vet" 

com o juiz ele c!:rcito de Pocvr.é. 
~r. prC5ide:~~c, te!ld.o de- rc:crir f~lCtO.$ 0!:-C~d::U.cEos 

'"~uc ~c p:t.o~~:~rno -:1~cuel1n. ocC'n~i:t("> ::1.a rt~i::~!J.a. 11ro' i.neia.,. 
tive. de í:t:r:.e.._- um!'.. n.:~nha; f>O!I{\lC ~~it:t~ ·vezes tenho 
pedido pro\"ic:enci::s :lO .!;0\7crno CT!l -relaçii.<'J á ~dmillis
tl"a1U~ ci~ j~~~~l';:. em miu1!~ p:-ú\.illC!O;. ::\"c!'~n oc~~Hto,. 
e rmra at1rc::cn:.-tr provas~ f allci. <lo juiz de direito. l\1as~ 
(:t;~mo o ~ubrc Uem:t~do n:.u: chc.mou :i. U.i5c:ussão .. vou 
m(lstrar oi c:::::na:ra. .. que quem procurou ;:t~tiça. n:!o ~fui o 
clapu:::~do Peixoto, mn.~ um ~tn!;:;o do no h:-c- -icput.'ldO~ n. 
qu~::: (I l'.Obre c.!f"::.t.U()O ae\'e <:ln g":'::Jl~C f~tc a c~dei:-:l. 
quo OCC~1pa I.: C :'ur)U'mi:lJ.tO. 

O SR. DnP•>~o D~ AL:li~IU':- Dc,·o-o a tcdos os 
m<:t.s :m;igosT 

O Sit- PEI~uTo JJr. .-1-;:t:,·r:no :-Di~!!c clle Llo juiz: d.e 
diT<:ito c:n qucs-:llu o ~ ~guinte ; 

.: ~.10 ha ::11Ui:.o •iue, iJl·e::enda.fl:"!a naquclla.. villa os 
•lC$r.-:auclos L1o princ:ip:tl ;'!.gente do l!linisterio publico d=:t 
ju~tiç~, nln..."li-me <.lc cloc:ume.!ltos que compt'"O\':J.V~io ; 
]•. :c-!' ~' Dr. ~-;!z: de c!i:-d-:o <l:::·~t~~:~:a (·r:'lma:c:!t, 1\f.anod 
i\:l"eir:l. <l;x. Sú~·a CO<:~;o, clado p~:: su..L propria letr::t. du:J.S 
<tel.?sas " uru; r.;os de mor' ..c, 9.u~ dcp<;i,; t~\'C de jul~ur ; 
2"': <j,Ue o mesmo juiz commuruc:2. \·a com outros réos, melo 
:í. ""di-:1, já de m3drugacla, j:i. á.s dez boras a.:. ncite, 
afim Cc oriCDta. ... Jos t=ol>re o que de\-:i;:::o re-sponder na...., 
ind~gaçüc-. policia<!S, sendo eu nes~ occa>.i:io o delegado 
ole pvlici:. ; 3" lin:ilinente, <;.ue os asso.s•inos que ma
t:ti.r:io, ronb:í.rr:o, e-fo!.árno 3. c:r.ra r~ra n!io ser conhe
cido, c <!Uei.mAr-~o o ciJad:io Luiz Gonzag .. , Íot"ão P'.'r 
~&ejniza.b•ol,·idos, c,segundodi:tem, mediant~a qu:mtl:l. 
de wns,le·:ci tudo :tO conhceimen:o do E"m. pre<iden:e 
Joaquim Raymundo Del amare, pot' iJJtermcclio do Sr. 
Pcb:oto d{! Azevedo, e S. Ex. m..:mth.nd.o mê ch.aroal", dis~ 
que remettes•e offici:>lmcnte es•cs d.,=enro•ao chefe de 
policia. pau lhe =em t=:msmittidos por ~lle : i•to !cito, 
e,;perei que a justiço. fosse sat.irleita; eutretaoto ~H> 
pedra. .c n:iomoven, ao eontrario,porém, o Sr. p~
m:ue, fomentando a. ~o do Sr. Dr.:M,.,oelPereir:> da 
Sih-a.Coclho, ues:•..,rte cOnl seu acto de inC.olellcllt e cri
minosa ~nde.cendct.ci.a. íez que a. ilnp=idade tomasse 
mais :mdaz o seu autor. c que o ilnperio da lei nlio 
conquistasse a.lli o• !eUS direito;.. 

< Seri pois, Sr. RcdactOJ", a mjm t;.ne ~ deve attri-

42 
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boir o f..ulalürn.o do Poeol)G ~ Sar~o os desm:mdos do 
j'Cii% cb: direito que me~ o nome de ;,per;a da l•i, 
~da jratiça! Será o não querer eu qne fosse por slto 
tanta prc,.,..;ca.çllo o que se póde appellid>t't de IUtV
,P<l~ll<>? Por =o qne não; o pnblleo me faz justiç:t, o 
'PCI.o que '/Cnho de expender se convencer.í. que se hon"\'c 
fouiialim!o em Pcx:oné, se o impcri<> da lei nlli. foi uma 
chimcr:t. se usurpndor cmte, :nuneu ti\'e parte em ~c
mclil:mtcs drnmus ; clle• pudem-se dizer :mtes repro
llt!tlt,aqos pclo nntQr dos facto• a qae :illudo a pelas z>to
l'l'ia:o autorid:ldes, que conhecendo-os e podendo coare
ta-lu~, para niio perdcroruscus fins, ab:lfacia tnJ.o, c com 
b;.,..~ Cttllst!ntin1o que fosse mais irregular n adminis· 
tr~·;iio d:1 jnstiçn em Poeoné, e menos g:u-anti.los c.s 
J.irdtos dos cid..wiíos. 

c ln,;erii>.do esUIS!i.nhas em sua; folha, farã, Sr. Rc
ilac(ur, um oboC<l,ulO a 'cu :úcigo c patrício.- Joao 
J./rcs ltibciro~, 

O Sn. DELI'KI:<O nn ALXEII>.l:- Em quê data.1 
O Ss. P&lXOTO né AzEYEDo:- DollÜngo 12 de F c-· 

wrciro de 1860. 
Pergunto: foialmprtrua de Cuynb:lqucmttauxc isto, 

ou fvi o ptoptio queixoso, nmign do nobtc deputado~ 
Os ... D.::•r•u:<o o~ AL"&IDA!-Eu l'llferio f:u:to, n~o 

~ttibui C0115a alguma ao nobre Jcputndo. 
() Sn. PuxoTO l>& Az!:nno: -O nobre deputa.lo 

Ji..ssc o ~c~tc: 
~ T:u:tta insiste:ncia sobre umn. aeens~o i:l oompc

toru';exnonte à.c<p~, todos es::-cs motizcs Degr<lS com 
'f.UO 'c tcrn procutndo c=gera." o facto indico. clara
mc:ltc que .e quer chegar a um !im, e es~e fim é a remo
çiio à.o juiz de direito; como se n. m~:ti•tratura à.cvc.sso 
estar i disposiçüo dos """""" ch política, ou á werc<: 
d.:_ruesqulnbas intrigas politieas. > 
• r.: potquc fiz tudo isto! Porquc.desejn.vn. o. e"oncraçiii) 
cl= juiz de clircito,q• e c uma entidade tão ünportanta, 
q;,c pó<lo obsta-r a nll:nba reelciçiio! 

O nob~ deputado a,•ançou 3. FrD!"JSÍyiio-que n tna
!),~nlura liÕiO d~vi:>. estru- a merw d"-• p:Wr.<>es politieas, = ser o joguete da; pequenas intrig~• das locali
~.nd,. Quiz assim .fa.;er .crer que cu prctcndêrn nodoru: 
-:;,:n mc:nbro da mrtgistratur& .. 

O Sn.. DELrOl~on& ALXElt>.,, -Que duvi.:l:l! Lan~:u· 
a -"" jUiz de cllrci;o a accns:u;üo de vender a justi~a: 

O :',n. P&•:<oTo o& A<&UDO: - Se nlguem pOde rccc
~:..·, :c l?_ccha d:_ ter procura~~ manchar o. mugistraturn, 
c'. E.x., c n~10 eu .. 

O Su. DELJ:=HI~O v :r:: ALJ1t:fDA:. - Fa2 o ob:cq,.llio d~ 
!-:'-J•,-ar? 

O Sr... l'ElXoTo "" Az-.:vt:oo : - Fai o senhor qucu:. 
·;,; o...-.:rou nodoar " repnt.nçüo do chefe de polici:l Mll· 
.::J.:l Elizin.rio de C,;tro ~Icnezcs. 

:, ::;,. DgL••m•ot>E .A•""'"~'- Com. o que·! 
J Sn.. PerxOTo Dr:Au,·noo·-Com o que V. E>t. co· 

..::~:.:\'CU:t cotn a oppo~iÇUc q,ue lhe ia:tia.. 
() 5><: DELPiitNo o& AL!I!Ell>.\:- Com o que Cl!Crevi ~ 

~~ ~ ha\·i:l. imprc:t~:t em c~~b:l. ! 

() Sn.. Per<QTO 'Ot: 1\Z'i.vEl">: - Iluvio.pn.sqnin~. 

O Sr:. .. Dt:.LPO:I:"'o .ut: AL"!erD.~: -Eu não sou L"Scrc--· 
·.·.;ü.o1· de pasquins. 

() Sn.. rElXOTói>E i:>.zEVtDo:-V.E"- .fez opz>O"iÇ':iO ::o 
:JJcfe de polici.:t Thcop1lilo P.ibciro de l!ezcndc , mui tu 
L!..I~~o 'll':tghtr~vlo. 

O ~n.. D&tPRI~O 1•t: AL:m-::J:_\.:- Or>P?Si.~~QJ~nbrc .. 
O ::::~:.~ PEI xo-ro v& ~·\:..:f.:n·:hv; - Xobrcza. essas Opty.; .. 

~·.!.·:õcs :nunca ti \r"CL~'=·. 
O ~n. D'E;LT"Br-:"'0 Gt: .t~u1cm.\:.- Porque': 
O SR. P.t:txoro PE A1.1:-cD~: -V. Ex. foi um do:'. 

'lu(: c~~~con~.:!n p3.!:':1 qne :l :I.FSCt'O blé~ pro\inci:U rc · 
,reseo.t.:LS-se CGDt1':1 o Uistll!cto juh:: de di.Icito José da 
.:= Leite. V. E>:. CO!iCOrr<!ll F= qnc :L asscmblé:l. 

.~~tc~:l! -çro~~s!: c :Sl!Spendes!c o juiz municip:li 
Dr. ""~li. ).:llli~r(><:. 

C S'!t. Dt:t.tllt~o nt: At.~t:.l\1.\. : - Está engaua~o, 

O s... l,l!IXOTO l)& Az•noo • -E'= ci®<lios ~tiiQ 
aqui na cõrtc, poclt!lll ntteWlr o que rugo. 

OSn. DEuzu~o ,.,,. Az.xEIJ>A :-0 :t>ol>ro dc,putado~~ 
coufundmdo a opposição ídta o. um """oooistrado qu:u>do 
sabe do S~1l d~v~ com a e:>lumni:> de S~ tlízcr 'lW-' cllc 
.; vcmul. 

O Sa. P;,xo\'0 DE Azn~:~~o: -Eu peço o,o Sr. presi
dente qnc fnçn 0 nobro ucput:J.ilo retirdr "' C!<I>IC:>iÍÚJ 
~.alumnia: J>Nqn~ ~ nobre ucpuUld.O sabe que CU t~-::I:o a 
neccs,ariu cupaciuadc p:trn rcpelli-la c:.bal c CO~\·cc 
uientcmcnte. 

O Sn... D~:o."l.l'IUNO DB A r.XETP.1.:::-l:n nfio !allci em rc
fcrenci.n aq nobre deputado; o que <ligo é qu~ é uma ca· 
lnmnia n vo!inliuadc que H: att:ibuc ao juiz <ic dlt-ci~~-

0 Sn. PEzxuTO l>E Ax~vEI>o!- V. E::<. La de lc::::
bnu--sc de que eu disliC q11~ n~o t::'llria ""se facto se n:Í'> 
tiv.,..., sitl.õ apr=twl.o pcb. irnprcn5a on tm1 arti~o 
!l!'signado. Parece pois qnc o nobre tlcput!ul.o não dc;·i.:;. 
diror que en dta\':1 cs•c f:teto r= os meus liJJ:;, ati.--:u;
do-mc ~ enlpa ilo que outros ~sczev<:r~~. 

O Su. DELrHJ~o "" A~OlE<DA: -Eu apenns Tcfcrl o 
facto, 11Üo atirei a culpa a tüngucm. 

O Sn .. l'~~~::rxoTo DH Â.ZEVJ:DO ~-llor:t pro".':l.r quê'hãrJ 
sou ·cu qnom procura molestar este juiz, vou ler n= 
concepon~cnci" que recebi depois da •J.U')Stiio com <.otnCu 
nobre nmtgo: 

< O Dr. Pcr..rn.- Em n nass:. eoiTcsponiloncia de t· 
ào proxilno passuilo,quc :<q,w chcg~u na Jmpren>a tl.e2Cl, 
aclion o Sr. Dr. l>orcim ""'t~rio. pura lltccnuio, >LChou 
m:üs um::. occa,;;;io pan cxcrdtar o seu genio intri
S3lltc .. 

< Vos lembra:cis de certo de u1n ponto !la cit.ula ~r· 
respoudcncia, em que, falhndo !lo t:U Sr. doutor, ac
cre..,cntámos: -E pnra m:ús i.tú"ücioadc <lcstclnlt"T ,.:lli
ciou tn!• ou qn.~tro iunoe(!'Otc', (F= nüo cllzcr cstupi
dvs}, que ineonsirlcrnd:anentc o cscut:1o o lhe =v= de 
éco.-l'ois foi nesse !":t;iQdo •!UC o !:)r. De. Pereira f~;. 
suo. de.st'Dbcrt:l, e bt:1dou thca::almcntc :- Que insul
to ! chrunar de cstupidos ~o~ <:apitúc• Manoel Nunes c 
~ucno, oos Srs. João Rodri:;ncs <lo l'r:ul() c .A.utonio d:\ 
t;ostn :h! :nqucs ·n ..• 

• (;'om clfciLo! N~o •abcmo• o q\10 havemos auJt~irru· 
mais, •ç :t malignidade do i:.1:a:mn ilcoucbado <1~ ~=-.J.. 
:1cima, on a des~rraç:1. Jc Pol~~pé por tê·lo em seu scic• 
como :mtorhladc. O Sr. Dr. l'cr~im bem sabe qua.,. sfiC' 
os tre:; ou qun.tro n quo 11~s :liludimo~. O Sr. Dr. Pe
roira. b..nn conhece quem é Ant1.mio l>illto {cro::L~o d.a 
11o>:• <lu Dunga) c Ol<tr<>• espoletas <lcst:t !aio.. ' 

< !lias finge nno S:Lbot•, C ;.,;slm J11C C:OlWClD1 [>'Jr<iU~ 
o !:i:CU fim é intri~:u·_ · 

c Longe de nós o 4)Ucrcr crr::p2.tc\lmr esses s;:nho::~s, 
Clll os quncs n::corUlcet:n~..~ eousidcro.?ão 1! respcit(• 
nc$tC lu:mr, oom o Sr. 1J1·. Porcir;\, homem o mais 
!nlrigunte c turbulento ll",JC t=."Ulo5 vl~to ~ 

c Loogc de u~ •• rcpctil!los, o querer tüvclO<r ca
mctcl'CS l'C>pcit!l.Vci:< COtn um J10iuCrn t~•) UCUOCl<O.dO: 

c Cu~ta a crer, é vcnla<k: !li~~. fcli>.woutc para llÕ'i, 
n m:üorin de :•ossos patt-lcios coul•etc pcrl'ci.tamcutc 
<ruem .:; o S1·. Dr. l'ercir-.1; mui roucos havccio que 
ui!o lcnhtio presenciado ou o!rlido contar uma <m 
outtn à.e ::!·u~ i":t.~nl1a~. 1:: l: o guc ltOS 'clc.. ~ 

Pcrgw>t? cu uo Sr. d~puta.do, "" urn j11iz que OU>r· 
!\tCt'.S:tt;üc.s (.:<JlUCJ ~tas, c !lll..o ch~a. ,~~, rcspons:::J.hilida.d'· 
os seus nut,rc!', t:di•J a:t J.irci:o ~ quo um. · dcru:.ndo cb. 
1)!'0\"inci;l. e:;titilll:tilic ú fC;.i. r:·~~úlutcntu. 

O ~u. DKL[IIa~o Dt: A L~i:Jau~-0 lloi,rc. clc(;luLa:do ~alJ(: 
m~to hem que isso n.::lo -p::l~.i!l Jc i.utrig!l.S }l01itica.s. 

O Su. l'J.:lXOTU "" Az~\'EDO : -Sr. prc:;jdcntc, '' !>Obre 
Je~nt:.tdo procc.Jc pelA lll~1ciro J:>CI" que clls>e que CH 
I•toceUia; o nobre deputado~ f}uero kt11 intcrcst:c C~!f 
t!crcnucr cs,;r:s inditit!uos a~c=dos ]><Ir mim, J:>OJ:I1.1l~ 
oabc 'l"c dabi lhe púdc rro!Ut:Lr :>FrotC{"\'"Jo <lcllcs. 

O Sr.. Dl!Ll•lrulo tn: AL>!Cll•.\.- Eu não preciso d~ 
rroteeç:;o U.:.scs indiolduo~ • 

O Sn. l'~;:l>:OTo 1>1: .\:<Y.V~"" : - ..1. C:lS:t c o paiz :;abe;n 
'J.U~, ~ llU qui7.CS~C quO 0 rrooidontc ela provfuciS. me 
rrotc.;essc na. :futut:L clcã;Zio~ Cl:lpregarin. Wd~ ~ mcl:EJ'
;towcn alc:wCC l'= obter a o.:a 1:ZUCV01Cilci.:\, C 'lllC, f;'! 
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nu 11c:;ej3~·se :t~ Ler-..~ gr:xças dess~ j'qiz ele Uirciw, nüo 
}'IJ';~t~'i:l. aqu_j rn:nh:1 voz contrn cllc ; rn.:t.S estou certo 
tl'~ qne O ~:dz. n:io :t.Cl"Odhn. n:Lc; p.::ll.::;.vras do nobre de
!'U!ado .. 

O Sn. DP-Ll'RtS<> n~ Ar.>n:n>A' - N:'io lhe J<i o direito 
'11! du·.id.."U" •1:t :'!.linha pru.avra.. 

I) 5n. P~:1XOTO DE A.zE~;sno:-Qucm,eomo cu,lc\·ant:t 
'l \',Q7: para cs:igm<Ltis:u- ab""""' niio prcci.:~. d:r. pro:ec
""" do l."'":àcntc <la proviDci<L, nem da do juiz de di
~""-":o, n= da <lo chefe de policia. 

O nobre doput:tdo Jtno trouxe uma •6 provo., um sú 
<lo"!lmcnto P"""- evntt:>riar o qn~ cn dis.;c; entendeu 
q:.te, coma cli .. c a uobre presid~nte do conselh?, deve
mos nercdit:or f~ sua palavra honrncla.. 

l"'::Ulando f-< ,brC movh:ncnto de tropa~, eu fusc q_no 
pC!lSa:>do-sc que os ofliciacs do b:~.tulhiio de m:tilh:nia 
~o !av~:l";"OÍS á nünha elcir.UO, pedio-•e a transfere~:~
""' d.essc corpo de = ponto para autro. O nobre dc
puta.do negou ostn circurost:utcl3.. 

O Sa. DELPBI~o>m: Ax.xs:rDA:-Eu disse que oba·
t:Uhlio mcisto n~ eapit:ll. 

O Sa. PEIXOTo DE , \n:'\-EJ>o :- Vou provar que não 
o.-r.m""i ur:::t proposí._r.o íalS<~., par<tne .; uo jornal do 
mi!'Smo noh~c deputado q11c •e lê o ocguinte: • Pergnn
~:t-nos "Jmpr•no·a parti. onde queremos an mar,de o 2• 
ootlllhão de :o...'"tilharia o. pé,<: se oteho.que censuramos o 
muito digno Sr. coronel commandante dcllc, :1. qacm ha. 
pouc<> clogi~m'ls. 

« Respondemos 'lue pua qn:U.q11cr parte on<1c nflo 
haja ta.'"ltos mel.c>s de f:.tzcr 1n:\J, como ji ru~;'\Cmos, nem 
tiio bo:t5 pNporçües r~ro.t. !lS d.csCl'çi)es, CCj(JS pllr:niciO!'OS 
:resultu~os. c::b.!D.os ~cnQ~, o:'\. Tm.pren.sa. rccnnhcc~, ~cn
do por i.:;:;:o mesmo qr,...:muiv.a confiamos no seu com
mandante que não receamos vá o batalMo p:ll':t onde 
q11er qw:t seja, pa"Jnu 1:!. ir.l recebendo a eom·eniente 
instrncç!i<:> e disciplin~ que n~o pOde ser ilada de chofre, 
e nem é s6 na c3pital que :l podcri receber. > 

De m:meU'a que ., bo.:lalh1io na eupitnl cstav:L m:lls 
Cl:~~sto ás descrçües do que :r;n. fronu.i.r:,; na capital 
poài:l :í~~cr muito m!líor mal e m:lls desordens do qno;, 
ll:l fronteira ! A """''o do commnndantc dns nrmas 
f:uia.-so. se:ttir menos' n:t eapit!tl :l respeito deste bata• 
lhiio do que s~ f:uoia sentir na franteira.l 

o Sn. DELT·AI~O l>t; Al.'\fF.lDA :-A conclusão é quo n 
prosid~trtc niio :mnnío a cs.":L mu.l.'l!l~.:t, c conserva o 
batalh:io na capital.. 

O S~<. P>:rxoTa I>F. Ar.r.vF.Do:- Era desncecss:LTio qn~ 
V. Ex. olis.cssc is:o, porque no meu discurso cu o tinh:l 
dito. 

O Sa. D>:Ll'm~o DE ÁL:IIF.ID.o. :-Logo, p:u-a que falltt 
neste assump~o ~ F.' '1"= <:r~nr castcllo pa::1. ter o 
gosto de o combater. 

O SR. P~•xoTo DF. AlEVF.J•o:- Sr. presidente, cu de
sejava ncompanhar par " pasS<> o discurso do Dobre 
dcpnt:1do, c mostrnr que cllc n:Oo np~C$CIJ.tou uma só 
rrova P= contraTi ~r nqncllM que cu havia exhibidQ, 
que :~.penas ía.z-se d~ c.dmgndo officioso ••.• 

O Sa. Dr.•.Nn-<o "" Al.liEIJ>,\!:...Scgui "o nobre depu
t:t'lo. 

O Sn. PEIXOTO l>& Azr.n;po : - S<l cn visse qnc o 
nobre deJ?llt!Ldo rul,ia pela p-rimcir:~. ,.~z á t..-ihun:J. pau 
SUStCJlt:lr OS jntei'CS!=O.S d:1. SUQ. }»'''dnciB., r:li":L advogar 
os direitos de souc; am:g,f)~ por mim nt::u;:ulus~ flO.t"~ de
fender a sua propria et!.Us:~., ..cria o primeiro :1. louvar o 
proccdimcntc do nobre deputado; mas onvi-!o f:tlb.r 
!"'la ptimeira vo" n,-,.t:t ==paro dclcncl.er ::to prcsi
d~tc, !I qncm urio conhece, e mesmo a qué:m n~nm no, 
c dcl~ndor pcl:urumdra JlOrque o fez, scrn <!es~ruir coum 
:llgnm:t do que cu !IJ)Ui <lú;scr!l.. ••• 

O SR. DELl'Kl:otO ~>•llr.><EID.<:-E' opini:.o de c:td:~.um. 
O Sn.P>:IXOTO nr. ,\zevF.nC:- .•••• v.:. to pcb pri

mci.r:o. v~ :om:.ndo a p:U.·wra [l:J.r:l <lefcnd<:r M ci1.<:f•: 
dt-.].YJÜ~ comu pt"C'lffiCttlf:U UQf{!~l •liscnrso, nil.lia. ài:z;er4-
do ntln:U. sobre cllc, :tl,;m <le :tl~•um:!S palavras s~ 
hleancc; c1cl'endcr !to) jtili: do rliroito tem npr~senw clo
enmcntOi'l que contrnrins~m ("~fi (l:J. n-:cn:.n~::.o.~ ·-

0 SR. Dr..LPa:t:co 1u: At.VF.InA:- T~~.o tY..'tna :1. justil"!n. 
r: imF!U"ci!Uidad~c(Q 1'flCU rl~·limen.1.'1~ · ' 

O Sa. l'ETXOTo :DE Az:EYl:I>O: - •••• ;)tO'I'n o desejo 
que teve o nobre deput:>do de f:ucr. _,.;Ços a e.<.:,o; au
torichacs parn q_ne o npoielll. 

Ú SI\. DEL .. Dn<O DE .ÁIJ<Eli>A. :- Repillo :l insinua• 
ç:io. O nobre deputado sabe mnito bem <J_uc sempre fiz 
"gucrr.t :~os presidcn~, qne nuncn prec1sci d<!lles. 

O Sn, Pt:IXOTO l>E AzEVEDo:- Foi :~.ntCf. c1o di1llvio, 
Sr. dcp1ltado; hoje :lS consas t;;m 1nudado de fig;~ra. 

O s ... DE""m"o »E AL!IIElP"-: - Esti c~mplet=ente 
angnnn.d.o. 

O Sn. PEIXOTO DEAn:\-EllO;-Fcz a g'~= ~ tados: 
o.o :1~tn:ll pre.~tn. •f!r\·iços. 

Tcnl1o concluído por hoje, Sr. prcddC!l!e; c:;!üll fati
gado c :t hora ~ti nd..itm.taaissima. 

A cliscu-.iio Jie:1. adiada pekl. hora, 

n~a.. a ordem do din, L \'aDta-se a ~essiio ~s suatro 
!:oras menos um qnru:to da to.rde. 

Sessào euo 3t de Julho. 

:-;.,..,,ullo:-l!.r.ptdientt.-l'rtttll('<lo l• J. 1'. R. da 
sa,.r.-O,·dem do dia.-Na«!Ta\'<10 (1 ~AI"''- M ~~hia 
d() Rio n~ Ja.nt'iro .... 1dDFiÜó,-?\'at"t!j'a~a:o a l:r,rpt<;.r fin:r~ 
.. t[r'mteddrro e CU!fa!ui~ A.dopçrlc;~ .. -Dis;;tn~a d·H ltis d-e 
amf1Tli.:;açi2o. ..Adopr(l.:).- Orraml!;;to di:J. guerra. Dis
~!r.~n~ dnG Srg. "'ini.'llro der !}Ue1Ta~ P~f;: .. Ot:l fl~ .-1 :t-..:tdo 
e J[ nrtinl!o Campos. Et~c•rramtnlo. 

A"• onze horas da mnnhii:t, feit:l a ch:<=<ln, :~.chão
se presentes os Srs. conde de B:~epocdy, Pereir:l. Pinto, 
!:ialles, Gonç!tl~es da Sih.,, Teixeira S~arcs, P:tula Fon
seca, llfouteiro de Barro•, Ferreira de Aguitll", ~Gnoel 
Fernandes, :Machado, Pinto de Mendon\-ll, X:~vier da 
Rocha, Gard:t de Alme1da, Costa Pmto, P.arbosa d!t 
Cll.llha, Tobias Leite, Rocha Fr!Uico, Si<iuco Ca9:U.C3llti, 
Cyrillo, Di:ls Vieira., Cruz ll!aeb.:~do, Sant:~.-Cru~, Luh: 
Carlos, Sá c Albuquerque, bariiio do Be>m-Jard1m, 1-IIU'
tinha Campos, Serra <.:ameiro, Mendes d.:1 Cmta, Pei
xoto de ..Uevedo, Henriq_ues de Almeida, bs.rrio de 1\Ia
man~pe, Cru;imirollf:~durcira,Sargio de MarAdo,DIW· 
ros, üarros Pimentel, Araujo Lima, tiseondo. d~ C=a.
ragibe, bnrão de Porto-Ales;r .. , Pa.h-a., Cerqneir~ Leite, 
Ped1·o Moniz, Chagas d.e Andnl.de, Ro"o Barrr.s, Para
naguli., Sot12:a Le:io, Ath~tyde, Lamego~ Cu.nh11. F~guei
rcdo, .Ar!lajo Jorge, Toseano Barreto, Br~ta•, De!phino 
de Almeid11, Dio~ Yelbo, Perelro. Franco, Nebi!IS, Pin
to de Campos, Jacintho de Mcndonç:-. r. S:!mpaio 
Vimma.. 

Comp:ll8Ce:ndo depoiso~S-rs. YiTiato, F. Oct:t•Ji:t."lO, Be· 
u= (;avalc:mti,Duarte Brnnd1io, Bella c MoT!r:: Costa, 
abre-se a sessão ás onze horas e mei:l.. 
COillp~em d~pois de aberta a •~s,t1;o ns :>r,. Do

mingue;; Silv:~, C:mdi<lo ll!endcs, ~In .Cila~es, 
Urand.iio, Fern:mdcs da Cunha, Abelardo de Br2to, Ca
lheiros, r avaros de Mello, S:u-:Uva. Pedemcira~,Jagna~ 
ribo, Almeida Pereira, Fr=co de Âllllei<h, F:~.,;:;sto de 
Aguiar, Fr!lncisco C=pos, P11ulino de Sou'-"'' -"-ngu.sto 
rle Oliveira, • .Uc:J.Dtarn Maoh•tdo, TGrrc•-Hom=, Um~ 
c Sil\":1, P~r:J.Uhos e Teh:eira. Junior. 

F:U.t:to com participaçõo os Srs. Boillor., V:Ji:: T:t
vnrcs c PcU.rcir:l.. 

E' lid!l c appro,·:~da o. !!ct:l d:1 ;c1t~ccdcn1.~. 

O Sn. 1" SccnET.tnlo di. cout:>. <lo ;cgu!n1~ 

Lm omcio do noiuist~Jo do .imp(;;.'io., com:_.::_":.ci':~·:c 
•!UC nesta d..t~ (2-1) d.:l conhecuneu:_o li.O pr~:d~.--, <.:• 
"1rO'"\"i.ncia. c1.o ~lal· .... ......:ihti.o ele tert:!ID. Sldo a.p~r'Yí'E:.~~ ~'" 
~ciçõc~ prirc:li'-=ts <1:-.s parochi:l.s de Co:lb c Tr,:,::; :!~::..
Jntciraila. 

0ut.r·l do 1ncsmo ~,,!nht~:~o, !\~~~o.t·~do Q ~::--":i-.~'!':.·.1"1 
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do officio com o qu9,l foi rem~ttido 11: :epresimtaÇão da 
Illm. camara municipal da corte sohCitando a conces
~í'ío de doze loterias para os melhoramentos que pr~ten
de realizar· no campo da Accl!lmaçí'ío, e commumcan
do que para poder satisfazer ao pedido exige inform~
ções da mesma lllní. camara.- A quem fez a reqm
sição. 

Um requerimento dacomtnu~idade evangelicaallemãa 
nesta côrte, pedindo que se· discuta a proposta.do go
verno relativa aos casamentos protestantes.-Fwa so
bre a· mesa, para ser tomado em consideração ·quando se 
discutir o respectivo projecto •. 

PRETENÇÃO DE S. P. R. DA SILVA. 

Lê-s~, e é approvado sem debate, o seguinte parecer: 
• < A commissão de fazenda, á vista da reelamação de 
José Pedro .Rodrigues da Silva, contra a reducção feita 
no thesouro no tempo que servira de thesoureiro da the
souraria de fazenda 'da província da Parahyba .lo Norte, 
em cuj :J lugar fôra aposentado por d~creto A de 14 . de 
M.arço de 1857, requer, para que possa mterpor parecer 
a. este respeito, que ae peçi'io informações ao governo pelo 
ministerio da fazenda. 

c Sala das commissões da camara dos deputados, 30 
de Julho de 1860.-A.J. Henriqaes.-Sampaio Vianna.> 

São lidas e approvadas sem debate as redacções que 
reconhecem cid,adüos brazileiros o padre Feli;;: Maria de 
Fr~tas Albuquerque e José Gonçalves da Silva, e que 
autorisa o governo par.a mandar passar carta de natu-· 
ralisação aos subditos portu~uezes Seraphim Franciseo 
de Carvalho, Antonio Franmsco Pinto de Souza, An
tonio José de Sampal.o, João de Assis e Brito, Manoel 
José Vieira Mourão Braga, José Joaquim Barbosa 
Araujo, Antonio da Silva Ferreira e José Carlos de 
Mello Barreto, residentes nesta côrte; José Caetano 
Monteiro, José Coelho de Miranda e Urbino José Fer
nandes de Castro, residentes na província do Piauhy; 
Caetano José do Amaral, Antonio Augusto Bezerra 
Paes e Luiz Antonio de Moraes, residentes na província 
de'S. Paulo;' José Joaquim Fiuza da Rocha e José V enan
cio· da Costa, residentes na província de Minas-Geraes; 
Manoel Joaquim Moreira e José Augusto ele Abrancheõ, 
residentes na província da Bahia; · José Maria de Oli
-veira, Gervasio José da Silva Braga e José Joaquim 
Rodrigues Cabral, residentes na província do Rio de 
Janeiro; Joaquim José Fernandes Pedrosa~ Francisco 
Antonio de Oliveira, padre José Antonio de Almeida e 
Silva, Joaquim de Almeida Vida! e Salvador Martins 
do · Espírito-Santo, residen~es na província do B.io
Grande do Sul; João da Silva Serra, padre José Godi · 
nho e. Manoel da Silva Sardinha, residentes na provín
cia do·Maranhão; Alexandre Ferreira Guimarães, resi
dente na província das Alagôas; J osé Pimentel Tava
res, José Barth,olomeu Gorrêa e Joaquim Ribeiro dos 
Santos; ao Prnssianó Augusto Leidler, ao Dinamar
quez Adolpho Jorge Guillierme Hamann, ao Allemão 
João Kaltchaman e ao Francez André Adolpho Daux . . 
. O Sn. MARTINHO CA~IPOS (pela ordem):- Desejára, 
Sr. presidente, que V. Ex. me informasse se se acha so
bre.a mesa, ha tres di:is, o diplop1a do deputado sup
plente pelo districto de Santos, da província de S.Paulo. 
Foi-me declarado por esse proprio Sr. deputado sup
plente que, ha tres dias, solicíta tomar assento , por 
constar que se retirára o deputado respectivo. 

Se esse St·: cl8putado supplente já teve assento na ses
são preparatoria do l" anno ela legislatura, como se-me 
informa, e .se a sua eleiçiio já está approvada, não sei 
que difliculdade ha em declarar a commissüo respec .. 
.tiva que esse Sr. deputlldo supplente está ou não no 
c.as.o de tomar asser,to. E isto de justiça, e creio que a 
ç$ara assiJp tem procedido constantemente durante a 
presente legislatura. ._ 

As informações que acabo de d.at· me forfio fornecidas 
p'elo proprio Sr . . deputado supplente pelo districto de 
Santos. Espero que V; Ex. me explicará qual é o em
baraço para que esse senhor tome assento. 

o S.n. PERElliA PINTO (1" secretario): -Informo qne 
:i mesa não foi entregue diploma algum do Sr. iieputado 

sapplente .pelo 7• d~stricto eleitOral d~ ~:ovi,:tciíi de 
S. Paulo. Apenas for apresentada· uma mdicay•o, rela
.tiva a esse supplente, e assignada por ·dons illustres 
membros desta casa, indicação . que foi remettida á 
commissão· de con&tituição em cujo poder ainda 8e acha. 

O Sa. MinTJNHO ÜAMÍ'os:-A' vista do que nos acaba 
de declarar o Sr. 1" secretario, sendo est a materia ur
gente por sua naturez~, e como tal considerada pelo 
regimento, já vê V. Ex. que.o q€putado supplente por 
Sautos tem r~zíio para queiXar-se de que semelh110te 
materia tenha sido demorada. 

Eu pedia, portanto, que se convidasse a commissãG 
de poderes.... .· 

O Sa. CRuz MAcHADO :-Não está presente. 
o sa.' 1\ünTINHO CAniPOS: _:Então conv.ém nomear 

alguns membros provisorios para a con;m!ssão, afim de 
que esse supplente não soffra em seu dtreito • . 

O Sn. PRESIDENTE : - Não sei se estão presentes os 
membros da commissão; mas, quando não estej_ão, não 
me jul<>'O autorisado, só pelo facto dessa ausencia, para 
nomea~ outrJs membros. Isto mesmo j.á t~nho declara
do .mais de uma vez. Se não comparecerem dons dos 
roem bros da com missão em tempo de apresentarem o sen 
parecer, eu farei amauhãa a nomeação, porq.ue a~tes 
disso não me parece regular nomear membros mtermos 
para uma commi%ão, quando podem apresentar-se na 
casa os effectivos de um momento para outro. 

O SR. CRuz MACHADO (pela ordem) : - Sr: presidP.nte, 
peço a V. Ex .. para adrnittir uma excepção ao seu prin
cipio, com o qual concordo. 

Se se tratasse de verificar poderes, e resolver ·uma 
questão nova, comprehendo que se não devesse nomear 
rnilmbros provisorios para uma commisiio, quando fal

.tãomembro.>permanentes. Mas,. quando se trata de um 
simples reconhecimento de identidade, ~ de .dar assento 
a um deputado supplente, já reconhecido pela call!ara, 
esse principio não deve ser applicado com todo o r1gor. 
Esse Sr . . deputado supplente não póde estar dous, tres e 
mais dias privado de tomar assento, por se acharem 
ausentes dons membros da commissão. . 
. A materia é de sua naturêza urgentíssima; e por
t anto o principio de V. Ex., bom e conveniente n~~ 
casos ordinarios, não.póde regular al!ior~. Eu peçoV?Is 
a V. Ex. que, se achar razoavel, a<lmitta a excepçao. 

O Sn. PRESIDENTE :-Se os honrados membros da com·· 
missão não vie1·em durante a sessão de hoje, farei a no
meação de outros que os substituão interinamente. 

O Sa. Cnuz MAcHADO:- Ha dons dias não campa .. 
recem. · 

O Sa. PnESIDENTE :-Ha dons dias, não. Os Srs.Pe
. dreira e Villela Tavares estiverão presentes á sessão de 
hont~m. 

· O Sa. Cauz MAcHADO; - Mas o pare.cer já está de-
morado. . 

·O Sn. PRESIDENTE : - H a pouco principiou a sessão, 
é provavel que ainda comparação esses Srs. deputados; 
do contrario tomurei a decisão que já declarei. 

O Sa. VIRIATO (pela ordem): -Sr. presidente, pedi 
a palavra para reclamar contra um aparte 'que figura 
deõaixo do meu nome na occasião em que orava o hon
r ado deputado pelo Maranhão a respeito da questão 
Cod<) e Trezidella. Esse aparte deu-se na ca~:t, é ver · 
dade, mas nãQ fui eu quem o dei, cabendo . rgu~l ob
servação a respeito ,de outro que se acha mms adiante, 
que não partio tambem de mil?·. . . 

Quando o nobre deputado d!Zla.: < mdefendo. Codó, 
23 ele Outubro de 1857 ~ appareço eu no Jornal.do 
Commercio dizendo : < Esta prova . tão · concludente de
monstra a realidade da eleição do 1• juiz. de paz. > d' 

Não fui eu quem deu este· aparte, mas um outro .ls· 
tincto cavalheiro que asshtia á discusiio junto a rouu , 
e foi tambem autor de outro, contra o qual reclamo. 

O Sa. F. OcTAVIANO (pel a ordem): -Como vejo eeta .. 
belecido v uso ·constante de se tomar tempo aos traba_. 
lhos da camara com reclamações de apartes,_ eu des:_. 
java saber de V. Ex., em que artigo do regrmento ,e 
funda o ·direito de pedir-se a palavra pela ordem para. 
esse fim. 



SESSÃO EM 3! DE JÚLHO DE :1860. 

0 Sn. PnESIDENTE : - Por mais de uma vez tenho 
declar!!-do que o regimento não autorisa semelhantes 
reclam!I.Ções. · 

O sn: DANTAS (pela ordem):- Sr. presidente, sem
pre se considerou urgenteaentradadequalquermembro 
eirectivo ou supplent~ desta caS:'· Eu, portanto~ fundado 
nesses estylos, requetro urgene1a para que se de o pare
cer a respeito do supplente poy ?· .Paul_?, nomeando 
v /Ex., se 0 regimento o permttttr, mterma111ente al
guns membros de commissão de poderes para esse fim. 

O Sn. PRESIDENTE :-0 honrado deputado me ~olloca 
erri posição desagradavel insistindo pela .no~eação tmme
diata de outros membros para a commtssno d~ podere~.' 
porque já declarei que, i;e até ao fim da sessno de hoJe 
não comparecerem pel~ menos ilous ,d~s memb:os e~ec
tivos da mesma commtssão, nomearet outros mterma
mente. Creio que não é possível fazer mais. 

O Sa. DANTAS : - Eu não tinha ouvido a declaração 
de V. Ex., porque agora mesmo ch~go. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

NAVEGAÇÃO A VAPOR NA EA1IIA L>O RIO DE JANEIRO. 

Entra em 3' discussão, é adaptado sem debate, e vai 
á commissão de redaccão, o projecto que approva o 
decreto pelo qual o po,der executivo approvou os es~atu
tos da companhia de navegação a v_apor na bah.'a do 
Rio de Janeiro, de qu(3 é emprezarw o Dr. Clmton 
Van Tuyl. 

NAVEGAÇÃO A VAPOR ENTP.S MONTEV!DÉO E cu;un.!.. 

Entra tamb.ern em 3' discussão, é adaptado sem de
bate, e vai á commissão de rcdacçfto, !) projecto que 
approva b decreto n. 2,196 de 23 de Junho de 1858 e o 
contrato a que el\e se refere celebrado com .José Anto
nio Soares para a navegação a vapor entre Montevidéo 
e a. cidade de Cuyabá. 

:VISPENSA DAS LEIS DE A~!ORTlZAÇÃO. 

Entra em 2' discussão, e é approvado sem debate em 
todos os seno artigos, e passa á 3' discussão, o projecto 
que dispensa as leis ·de amortização em favor da ir
mandade de Santo Antonio dos Pobres e de Nossa Se
nhora dos Prazeres, nesta córte, hem como das irman
dades da Santa Casa! da Misericordia e do Santíssimo 
Sacramento da matriz de Nossa Senhora do Rosario da 
cidade de Goyana, na província de Pernambuco. 

O SR. PEREIRA PtNTO p<Íde, e a camara consente na 
dispensa do interstício para que este projecto entre logo 
em 3' discussão. 

Vêm á me3a, são iidas e apoi~das, as seguintes 
emendas: 

~ Igual favor se conceda á irmandade do Santíssimo 
Sacramento e Senhora Saut'Anna da freguezla da mes
ma invocação do Mirim, termo da cidade da Laguna, 
província de Santa-Cathariua, para que possa possuir 
bens· de raiz até á quantia de 20:000S, entrando nesse -
vd0r as oitenta braças de terra qnadrad~s, adquiridas 
pela doação feita á mesma irmandade por João Homem 
da Costa e sua mulher Anna Maria Joaquina. -A. 
Pereinx Pinto. > · 

<E' igualmente autorisada a capella de Nosm Se· 
nhora das Dôres de Joanhans, na província de Minas· 
Gimies, a adctnirir e possuir bens de raiz até ao valor 
de 12:000$, incluindo-se neste valor o de uma sesmaria 
de terras de .cultura q'1e lhe foi concedida em virtude 
da carta regia ele 1816.- Cnto Machado. ~ 

< Igual favor fica concedido á confraria do Senhor 
Bom -Jesus dos Passos, da ciclade de Goyana, para pGs· 
suir até 50:00QH em bens de raiz.-Villela Tavares.-F. 
C.BrandlLo.~ 

< I!!;nal favor seja concedido á irmandade ele S. Bar
tholomeu da cidade de l\i aragogipe, na província da 

Bahia, par:t pos~uir bens de raiz até á quantiade 50:000$. 
-P. Jfoniz.-F.llfendes da Costa.~ --, · 

c Igual favor á Santa Casa de Caridade· da cidade do 
Serro,. à a provincia de Minas, para que possa possuir 
bens de raiz até ao valor de 60:000S.-Cru;; M aéllado. ·~ 

c Igual favor seja concedido á irmandade deS. Pedro 
e S. Paulo da matriz de Mamanguape, da provinda da 
Parahyba,, a.té lO:OOOS.-BarlLo de Mamanguape.-Tos-, . 
cano Barreto. ~ · 

c Conceda-se igual favor ao hospital de caridade da 
cidade de Ubatuba, na província de S. Paulo, para 
possuir bens de raiz até ao valor de 40:000S.-Barbosa 
da Cunha. > 

· c Comprehendiio--se nas disposições deste projecto 
de lei as irmandades do Santíssimo Sacramento, de 
Nossa Senhora de Nazareth e de Nossa Senhora das 
Dôres, estabeleddas na freguezia ile Nossa Senhora .de 
Nazareth de Saqnarema, na província do Rio de Ja
neiro, até á quantia de 20:000S cad'!t uma; -'- F. Oc
ta·viarw. » · 

~ Igual favor se conceda ás irma,ndades do orago e 
de Nósm Senhora dos Prazeres da villa. de Goyaninha' 
na província do Rio-Grande do Norte, para possuírem 
em bens de raiz até á quantia de 20:000$ cada uma. 
- Bezerra, Cavalcanti. ~ 

c A freguezia de S. Thomé elas Letras, na província 
de Minas, fica autorísada a possuir até 20:000$ em 
bens de raiz. - Cerqueira Leite.> 

< Compreheuda-oe nas disposições do projecto o 
hospital da cidade de M aragogipe, da província da Ba
hia, ao qual fica permittirlo possuir bens de raiz .até ii. 
quantia de 50:000fl.- Pedro Moniz.- F. l'rlendes da 
Costa. > 

< Igual favor á irmandade do Bom-Jesus i! a côrte 
até 50:000S, e á irmandade de Nossa Senhora Mãi dos 
Homens da côrte até 100:000$- Sampaio Vianr~a. > 

« Igual autorisação á capella de Santo Antonio, na 
freguezia da Imreratriz, província do Ceará, para pos
suir em bens de raiz até á quantia de 3:000$, além do 
quarto de legua que lhe foi doado pelo sargento-m6r 
Sebastião Alves de Hollanda Cavalcanti.- J aguaribe. ~ 

< Igual favor seja concedido á irmandade do Santis" 
GÍmo Sacramento da matriz de Nossa Senhora das 
Neves, da capital da Parahyba; para possuir em bens de 
raiz até á quantia de 20:000$.- Toscano Barreto.-
Barão de Mamanguape. > · 

< IguaUavor. á fabrimt da igreja matriz da villa da 
Limeira, província de S. Paulo, para possuir até á quan
tia de 20:000$.- Xavier da Rocha. > 

< Faça-se extensiva á irmandade do Senh~ do Bom". 
fim, da cidade de Larangeiras, na província de Sergipe, 
até 20:000$.- Tobias Leite. > 

<Idem á irmandade doSantissimo Sacramento da :fre .. 
guezia de Nossa Senhora de Brotas, da cidade da Bahia, 
para possuir bens de raiz até á quantia de 30:000$.
Fernandes da Cunha. > 

.: Igual fav01: seja concedido ás matrizes da Granjn 
e Villa-Viçosa, na província do Ceará, podendo cada 
uma dellaspossnir 30:000$ em bens deraiz.-Gonça!,;Ú 
da Silva. > 

< Igual dispensa se conceda á irmandade de S. Braz .. 
erecta no mosteiro de S. Bento desta côrte, para possuii· 
bens de raiz até ao valor de 40:000$.-S. de Macedo.
Coelho de Cast1·o.-Silva Paranhos. > 

< Igual favor á ordem terceira do Carmo da cidade 
de Goyanna, província de Pernambuco, até ao valor de 
50:000$; á irmandade de Nossa Senhora da Conceição 
da mesma cidade e província, até 50:000fl; e à it·man
dade do Santíssimo Sacramento da cidade da Estanêía, 
provincia de Sergipe, até , 20:000S.-Sampaio Vianna.> 

« Conceda- se igual favdr á irmandade de Nossa Se .. 
· nhora do Amparo, do município da Barra-Mansa, para 
possuir bens de l"aiz até á quantia de 50:000fl.- Lima 
e Silva Sobrinho.> 

c Igual favor ao hospital da Misericordia, na cidad8 



de Santo A~aro, província da Bahia;· até 100:0004) • ..:_ 
Jll:. Dantas.» . ·. . · , · 

·• IguaHavor se conce.da á irmandade elo Santíssimo 
Sacramento da cidadede .Quixeramobim, da provincia 
do Ceará; para possuir .até ao valor de 20:000SOOO. -,- · 
Pinto de . Mendonça. • 

. • Igual concessão á fregQezia de S. Jos~ do Rio
Preto, município d~t Parn.hyba.do Sul, p:1.ra adquirir a 
sua irmandade até á quantia de 40.:000/l ; e em favor da 
irmandàde de- S. José · da P arnh.yba .da ireguezia do 
mesmo .nome, no município . da-Leopoldina, em Minas, 
ate l 00:000fl . -'- Agostinho· J. F. ·nretas.- Ma1·tinho 
Campas.-Ta·vares de !tfello. _:_ Jl_ocha Franco. -Chagas 
de Andmde. > 

~ Conceda-se igual fa-.,or e dispen~ n.- á irmandn.dc 
do ·Senhor dos Passos da c-idade de Campinas, provin
cia de S. Paulo, para adquirir até 60:000/l.- J~ O. 
Nebia:s; -A. da Costa Pinto Silva. > 

< E' igualmente, autodsada a cnpella de SantoAn· 
t onio do Ma;r de Hespanha, na província de Minas, a 
adquirir epo~suirbens de raiz até ao valor de 12:000/l.
Cruz Mach4do.-Frwnctsco de Assis Atha·yde. » 

. .: 'Conceda-.se.igual favor á.irmandade de S. Jero~ . 
nyJ;DQ, na província-·d~Rio-Grande do Sul,a~é - ao -valor 
de 1'0:000/l, inc-luindo os terrenos que já. possue sem. li
cença, e relevadas assim as penas de coinmisso e se
quest)'"O em que hàjão incorrido,-O!i·veira Bello.-Ja-
cintho-de Mendonça. > . · 

< Igual favor se con<>eda á irmandade_de 'Nossa Se
nhOr~ ~~s Reme~ios da capella do B}:trity. d~s Lopes, do. 
mumctplo da ctdade da · Parnahyoa, do Pmuhy , para 
possuir em bens de raiz até ao valor de 6:000/l.- A. F. 
de Salles. > · 

< Ignal favor fica 'concedido á irmandade do Santís
simo ,Sacramento da freguezia do ]3om-Jesus, do termo 
do. Rio de Contas, d a provi:t;cta .da .·Bah~a, para pos
sutr até 20:000/l em bens de rmz, comprehendidoa qp.aes
qncr bens que já possua. -:-F. Mende8 ·dà Costa .. > · 

~ O~ereço. como enl~nda o seguinte projecto.-Sam-
paro Vtanna. , · 
. <._Art. L " Ficão dispensndas .das.leis:de amortizn;;.'io, 

afil\1 de que possão possuir .bens de r aiz, com a condição 
de convertê-los em apolices da divida publica dentro do 
prazo que o governo ·marcar, as segulittes cnrpor ru;ões 
de_ mã~-morta e capetla: 

A< A Irmandade de Nossa Senhora da Canil:élitrin. desta 
corte, até ao valor de lOO :OOOS . 
. c A irmandade de fi . Braz, erecta no nrosteiro de 

S. Bento desta cô~te, até 40:000$. 
.: A ordem terceira do Senhor· Bom-Jesus do Calva

rio e Via-Sacra desta côrte, até 2QO:OOOS . 
· <A confraria de Nossa Senhora ' da Lampadosa desta 
côrtc, até 50:000/l. ·· 

< A irmandade do Divino E'spirito·-Santo da capella 
de Mataporcos desta côrte, até 200:000fl'. 

< A irmandade de Nqssa Senhora do Bom~Suceesso 
da freguezia de S. Luiz da villa de Guaratuba da pro-
víncia do P aranã, até 10:0008000. ' 

< A -irmandade de Nossa Senhora do Rosario· da ci· 
dade de Campinas; no bispado e província de S. P a'nlo 
até 100:0008000. . . ' 

< A irmandade do Senhor dos P assos da cidade de 
Goy_anna, provincia ·de Pernambuco, até 50:000nooo. 

<E a capella de Santo Antonio, na frecrnezia da Im
peratriz, na província 'do Ceará, até 3:000$000, além 
do. quarto de legua que lhe foi doado pelo sar<>'euto-mór 
Sebastião Alves de Hollanda Cavalcanti. "' 

< Art. 2.' N _a ctn;cessão, de que trata o a.rtigo ~nte
ce'lente fica mcl~1do o , valor dos bens de raiz que 
actualmente J?Ossuao as d1~as corporações sem licença, 
1·elevadas ass1m das penas de commisso e sequestro em 
quel.tiverem incorrido. > • · 

c bffereço como additivo o sesrninte projecto. -
Oliveim Bello. . 

0 

~ Art. 1:, -Ficão dispensadas· ~s leis de· amortização 
para que a rrmandade de Nossa Senhora fia Conceição do 
Povo do ~antissimo Sacramento, da provincia de S. P e
dro do Rw-Grande· do· Sul,- possa possuir até atJ vJi:lor 

. \ 

r]w 10·000$ em bens de raiz ; com a :COnp,içiío'de os ,coÍJ.
verter em · npolices ·da divida . publica . dentro . do pr;u:o 
que o governo lhe marcar. . . . ._ · .. 

< Art. 2.' Na concessão de que trata R ~digo . a~
tepeclente fióiio. incluídos quaesquer ·bens de ,1:aiz :q,.e 
actualinelite possue a irmandade; ·sem ncen-ça; . releva~ 
das assim as p~nas de eommisso e sequestro em qúe 
hajão .incorrido. • 

Offerecem~s como emenda o seguinte projecto-.- S. 
de !tf acedo.--A , Pet·ei?·q, Pinto. - Cçe!ho ik Cast,·o .- Si!va 
P.a.-anhos; 

< Art. 1;" Ficão dispensadas as leis de amort:lzaçiLO 
pnra que a irmandade do Santíssimo Sacramento da 
antiga- Sé desta côrte possa possuir até ao· valor de 
300:000S em bens de raiz, com a condição de os conver
ter em qpolices da divida publica dentro do prazo que 
o govet'no lhe marcar. 
~Art. 2.' Na conce$são·dequetrata o artigo· ·antece-

Jcnte ficiío incluídos quaesquer bens de raiz· qne actual
mente possue a irmandade, relevadas as penas de com
missa e seq_uestr.o em que haj ão incorrido. ~ 

< Offereço· como emenda o -Segrtinte prdjecto:_:_A. Pe
·reim Pinto . 

< Art. 1.' Fi cão dispensadas as leis de amortização 
para·que a irmandade do príncipe dos apostolós·S. Pé
tiro desta côrte pos• a possuir até ao valor de seiscentos 
contos de réis em . bens de raiz, com .a condiçíio ele os 
coiwerter em apolices da divida publica. dentro do 
prnm que o governo lhe marcar, .fazendo t amhem. parte 
dessa ínculdade os .predios vertenc!n'tes ao . côr<i e cle
rigos .pobres da. mesma irmandade. 

< Art.~-" Na concessão de que trata o attigo ·ante-
cerlepte · ficiio inc~uidos quaesquer bens de r aiz que 
actualmente possue a irmandade, e os patrimonios a 

· ellu incorporados do côro e clerigos pobres ge'ltrlicença, 
rclevad.as assim . as penas de commisso e sequestro em 
que haj ão iitcorrido. > , 

< Offerec;o como additivo• o seguinte projecto. -
C os ta Pinto·. 

< A .assembléa geral resolve: · . ' . 
< Art. 1.' Ficão extensivos á Santa .Casa da.Miseri

cordia da cidade de S. Paulo os favores e isenções que 
pelos arts. 1" e 2' da lei n. 460 de 30 de Agosto de 1847 
forão concediifos á Santa Casa da Wísericordia da cida
de do Rio de Janeiro. 

< Art . 2. ,. Fi cão revog!J.das as disposições em. con.:
trario . . 

c Paço d'a camara dos deputados, em 14 'de M'ai<i de 
1960.- A- da Costa Pinto Silva. > · 

Proceclendo-se á votação; são -approvadas todas as 
emendas, bem· como o additivo acima, e o:projecto é. 
adaptado assim emendado,. e vai á commissão de redac.
ção. 

Vem á: mesa, é lido, apoiado, e approvado sem debate, 
sendo enviado á comroissão de redacção, o seguinte 
rcquér.imento : · 

c Requeiro que seja redigido em projer.to separado o 
additivo relativo á. Santa Casa da Misericordia da cidade 
de S. Paulo.-Costa Pinto. > 

SEGUNDA P Af..TE DA ORDEM DO DIA. 

ORÇAMENTO DA .r,utrunA. 

.Contin(ta a 2' discussão do· orçmmento na parte ri!la
tiva á despeza do rninisterio da guerra, com as emendas 
apoiadas . 

O Sr. R ege Barl'OS ( minist1·o da. guc,.m) :
St·. presidente, pouco tenho a dizer, porque o illustre 
dep~1-tado pela provi!lci:' ?e Mato-Grosso que hon.tem 
fn111ou sobre a matena bmttou-se ·a apresentar conside
rações em abono do que lhe parecia. conveniente para 
melhor marcha ela repartição da guen·a ; e assim ap~
nas vou acompanhar ao illustre deputádú em taes consi
derações . · · . ., 

Fullou primeiramente a respeito elos inconvementtls 
que podem resultar das diversas intelligencias dadas 
pelos differentes ministros que têm occupado a pasta da 



oouerra · á lei d~s promoções. Eu 11ão contesto, a ncces, 
~idade' ta!vez, do corpo legislativo. fixár uma bltelli~ 
!!e:rJ.cia: clara .sobre este assumpto, porque em verdade 
todoS. os ministros têm en.tendido essa lei de uma ma
neira diversa, e eu. nenhuma duvida tenho em que o 
corpo 'lcgi~lativo, ain~a na presente . sessão, ~e tiv?r 
tempo e julgar convemente, trate de hxar essa mtelh
rrencia, revendo todas as opiniões a tal respeito. 
"' Tratou tamhem o nobre deputado da neeossidade ele 
termos UID. bom codigo penal militar; Está idéa foi 
por mim prevenida com a creação da colnniissão, de 
que .fallei no meu relatorio, para apresentar uma refor
ma sobre esta materia. Sem duvida alguma é necessa
rio que o nosso exercito tenha uni. outro codigo penal, 
e não o que existe, que em verdade está fóra da época. 
(Apoiados;) Espero que a commissão a que me referi 
apresente os seus trabal11os com brevidade, afim de que 
no futm·o possamo~ ter alguma cousa de melhor a es.te 
respeito. ' 

Disse tambetn o nobre deputado que por occasião de 
ter de levar para Mato-Grosw alguns objectos que 
se acha vão no arsenàl de guerra da· côrte, obser
vára nesta repartição muitos e variados fardamentos e 
outros objectos)nuteis. E' exacto, existe alli muita 
causa d esnecessl\ria. e por isso inutil; mas esse mal é 
muito 'antigo-

Fizerão· se em differentes épócas muitos,fardamentos 
diversos, e não se tendo consumido todos elles_ naquelles 
tempos, o restante tem-se conservado nos deposites do 
arserràl. 

·Mas devo aizet- qJtl dess.es mesmos fardamentos àl
guns se têm aproveitado á medida que a occasiâo urge, 
já mndando as gollas e canhões das fardas, e já mesmo 
tingindo-.se o panno. Portanto, esse. mal antigo ha de 
acabar com .o tempo,. segundo ordens que tenho expe
dido para que nos arsenaes não existão objectos inuteis, 
e· se vá dando consumo. Ulti~pamente no arsenal de 
guerra já se tem procedido como acabei de expôr, e 
mesmo alguns desses objectos têm sido vendidos. 

Sobre as fqrtalezas do-litoral, ouobre deputaclo acvn
selhou-me que as mandasse desarmar, ou declarou que 
julgava bom que eu assim procedesse·. 

Não estou certo se b nobre deputaclo clisse que eu no 
meu relatorio não tratei de taedortalezas. 'Se-o disse, 
então permitta .. mé que eu ajuíze que não leu esse re
latorio, porque se o tivesse lido veria que mui clara-
mente fallo a este respeito, e que mesmo ordens forão 
dadas no senticlo de providencias sobre a materirL. 

No meu relato rio eu digo o seguinte : 
< Antes, porém, de concluir este artigo jülgo conve

niente informar-vos de uma providencia que tomei em , 
relação ás fortificações do littoràl,da provJnci,a do·Rio 
de Janeiro. 

· < Reconhecendo que essas fortificações, pelo estado 
do seu material e pe4:uenhez ·de suas guarniçõ.es, ape
nas offerecião uma imaginaria defesa aos pontÇ~S . em 
que. se achão collocadas, ao passo que erão a origem 
de nilo pequenos dispendios com o seu pessoàl e com os 
eontinuadi:is reparos que ahi se praticavão, ordenei o 
seu completo desarmamento, a arrecadação do mate
.rial, e a entrega dos edificios á administração pró
vinciàl. ~ 

Já vê o nobre deputado que em 19 de Setembro de 
1859 estas providencias iorão dadas, e que assim os 
seus desejos forão clesde então prevenidos. 

Accrescentei ainda o seguinte : 
< E' provavel que igual deliberação seja. adoptada 

a respeito ele muitas outras iottificações das provín
cias que, posto sejão.quasi nominaes, conservão estailos
·maiores e guarnições, com prejuizo de outros b'Brviços 
mais profic.uos. Essa medida porém depende de infor • 
mações mais amplas, que trato de obter. ~ 

Essas informações vão chegando, e, segtmdo ellas, 
vou mandando proceder a esses cles.armamentos. 

E' pois evidente que o nobre deputadó não tomou 
muito em consideração o meu relatorio, porque se to
masse, teria,reconheciclo, como disse, que estas provi
dencias esta vão ,prevenidas e tomadas. 

Fallou o nobre dep11tad0 tambem rellltivamentc · á 
p:a'i" de Macapá, e ao forte do Príncipe da Beira, c 
dtsse que tanto· um como outro estnvão. em completo 
abandono. 

Quanto ao:forct~ do .Príncipe da'Eeira, não posso'dlW 
aMi.Obre deptttadoWormaÇão àlguma exacta; por·<n'ãtr 
ter docume:n'to àlgum a tal respeito ; mas quanto . 4 
praya de. Macapá, segundo as infcyrm.ações que recebi, e 
mesmo pela~ proviclencias que d~i. qua11clo .. estive no 
Pará como presidente ela província, essapraçatemme~ 
lhorado muito. (Apoiados.) ·Ultimamente o illustre de
putado ex-presidente claquella província, que· de' lá 
veió. ha p.ouco,tJempo,ccuidou'tambem dessa praça)' e :et;. 
pedi novas inkrmações- para dar as providencias qua 
forem ainda·necessarias. 

A respeito do forte do Príncipe daBeira, -eu não pos
so dar já as informações convenientes ao illustre depu
tado; mas se esse forte fôr necessario, em vista das or
dens geraes dadas pelo governo, é provavel que elle se 
ponha em· estado de prestar bom serviço. ' 

Fallou tamboril o nobre deputado em tres fazendas
nacion«es quwcxistem em JYiato-Grosso, cujacadminis~· 
tração, disse, é má. Não duvido, mas nadaposso dizell 
a este respeito, porque não está este objecto, como o 
nobre deputado eleve saber, sob a clirecção elo minis
teria ela guerra; por isso não posso dar as informações 
que pareceo nobre deputado exigir. Entretanto passarei· 
a indagar do meu collega do ministerio, a .cujo cargo 
esJJão cssasfazenclas. Creio que ellas se achão entregues 
aos commauclantes das fronteiras para administra-las •• , 

o s~. PEIXOTO DE AzEVEDO : - Apoiado; são adrni
nis.trad!lS pelos cmnmandantes das fronteiras. 

O Sn. MrNISTIW DA GmiRBA:- Mas esses coínmah-· 
dantes dirigem. as' suas informações ao. ministe#o da fa
zenda, como acontece .em. relação a outras fazendas na~ 
cionaes. ' 

Trouxe. ainda o nobre deputado a. questão do meio 
soldo e etapa que se tirárão aos alumnos. Não acho que 
tenha muita.· razão ; e a prova foi· que concecleu que 
ao menos em relação aos actuaes não se executasse o 
art. 97 do regulamento, mas sim aos que novamente 
tivessem de matricular-se. Se a medida é má, ·nanto 
deve. sê-lo para uns como para outros. Porque rim 
outro official manda o meio soldo á sua fotmi!ia; 
ou porque se lhe apre.senta occasião ele pagar dividas 
com esse solclo, não é isto razão sufficiente para que. se 
es~ecifique, se particularise um ou outro official; a 
medida deve ser geral. Eu entenclo qne quando. se·tem 
ensino, alimento, quando se tem quartel, e se tem trata
mento no estado de enfermo, já se tem mnito do que se 
pó.de desejar. Por ora não tenho recebido senão a repre
sentação de um ou outro alumno, por. intermeclio de 'seu 
commandante,.fundando-se nas razões que deu o nobre 
deputado; mas .esses motivos que allegão não me pare" 
cem proceclentes, e .devem acabar logo que elle,; toma-
rem suas providencias. -

Quanto aos inspect0res dos corpos, disse o nobre de
putado que com a .revogação do decreto de 1857 tiriha
se. feito mal •...• 

O Sn. PEIXOTO DE AzEVEDO: -Eu disse que tàlvez 
V. Ex. ti v esse razão que me fosse desconhecia a. 

O SR. MINISTRO DA GuERRA: - Eu vou dizer ao no
bre cleputado o que ha a este respeito. Um decreto de 
1852 havia crendo inspectores por corpos; creio que 
esta e1·eação roi elo Sr. Manoel Felizardo; depois 0 
Sr. marquez dG Caxias em 1857 revogou esse decreto 
e estabeleceu inspectores por armas· e 'O numero dos dis~ 
trictos; mas perpetuas. • 

o,a, quàlquer. póde imaginar que é muito diffi-
cil que um official possa inspeccionar todos os cor
pos de artilharia em differentes províncias, e o mes
mo a respeito da infantaria ou . ea vallaria. V etdade 
é que para a infantaria e ca:vallaria podia ser mais de 
um oflicial; apezar disto nem toclos elles scguião para os 
seus destinos, o serviço soffria, a despeza se ia fazendo 
e era grande.- Além disto, havia o inconveniente de se 
saber com antecedencia a época certa da inspecção. Eu, 
pois, julgt~ei que fazendo esses inspectores, não per
manentes, mas nomeando-os em commiss·ão ·para ins
pcccionar quotlquer corpo que julgasse conveniente, seria 
isso mais proveitoso e mais economico. Por estes moti
vos promulgou o governo o decreto n. 2,507 de 8 de 
Dezembro de 1859, e fiz ultimamente a nomeação de 
trcs inspectores, um para o Hio-Grande do Sul, ouéro 
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para o Pará, e .outro para. Mato-Grosso, preferindo os _ 
corpos cuja . inspecção estava mais · atrazàda. Creio que 
ass1m ·preveni o desejo do illustre ,deputado •••• 

·o ~a. PEiXOTO DE 'AzEVEDO:- V.Ex. sabe que os 
inspec·~ores ' de arma não podem ser senão oiliciaes que 
perten ·;•io a essa arma. 

O Sa. MINISTRO D4 GiJERRA:-Sim; senhor, e assim 
foi; para. a eavallaria do Rio-Grande, para a .artilha-
ria do Pará e para Mato-Grosso. · 

·Falloú tambem o illustre qeputado ácerca das ins
trucções q_ue ·devém regular os corpos nas differentes 
armas ; disse que da maneira por que as instrucçQes 
estão estabelecidas, acontece que corpos da mesma arma 
fazem differentes manobras; que ha por assim dizer 
uma auarchia a este respeito. Primeiramente isto niio 
está immediatamente debaixo de minha inspecção ; 
mas julgo que o nobre deputado não tem muita · razão a 
este re~peito. 

O aviso do governo, o que se referio relativamente ás 
instrucções ultimamente publicadas· em Portugal, não 
foi expedido unicamente a arbítrio do governo. Quando 
éntrei para o ministerio havia uma ·commissão creada 
para dar ao exercito outras instrucções ás differentes 
armas ; . era presidente dessa com missão o Sr. marquez 
de Cax1as. · · 

.Depois da minha entrada na administração, creio eu 
que o quartel-general in~istia por uma providencia; 

. então mandei vir as de Portugal. Chegárfio alguns 
exemplares .que remt'tti ao ajudante-general, porque 
ignorava então a existencia dessa commissi'io; logo po
rem que soube que e !la existia, tornei-os a pedir ao te-
Iiente-genei·al, e as remetti ao Sr. ma1·quez de Caxias. 

Este senhor, cuja opinião deve ser de granl)e peso 
para todos nós, julo-ou que,, as instrucções: erão muito 
boas; e porque não havia suflicientes exemplares della, 
oiliciei ao nosso ministro em Portugal para remetter 
uma quantidade maior de exemplares para serem dis
tribuídos pelo exercito e tornar effectiva. Assim vê o 
nobre deputado que o governo tem· tomado este objecto 
na consideração que elle merece. 
· Por essa occasiiio o nobre deputado foi um pouco 
injus~o, perdôe-me que lhe diga, com seus camaradas 
de cavallaria, porque dis~e que elles nem sabião, nem 

. querião saber de exercícios. · 

'o sn:. PEIXC)TO DE AzEVEDO: -Alguns. 

O Sn. MlliiSTno DA GuEnn4 :-·As informações que 
tenho, ao menos do sul e daqui, são que os officiaes e 
mesmo ? exercito estão_ em U!fi pé, não digo perfeito, 
mas mmtc: melhorado; nno duv1do que em MatocGrosso 
a cavallana, por falta de cavalhada conveniente, não 
tenha nquella instrucção necessaria; e mesmo porque 0 
n?b1:e deputado .. algu~as vezes que tem ido aquella pro
VlncJa· nno tem · pod1do tomar conta do commando de 
seu corpo, e ajudar ao governo nesse ramo de serviço; 

. ~stou certo que em outra qualquer o fará. O exercito 
pois, segundo as informações que tenho, não está tii~ 
máo,_ quanto ~ . disciplina, como o nobre .. deputado 
suppoe. 

.Não me fez _o nobre ~eputado uma accusa.ção, m as 
uma o])servaçao a respe~to do major Constantino. Mas 
o que. pq~ia !nzer o ministro? Pelas informações obtidas 
da comm1ssno .de promoções , do commandante das ar
ma~ , o ministro vio nesse ~ffi_cial um ~ornem prompto, 
sndw, robusto, a quem pela le1 compet1a se1· promovido· 
o mini~t:o, pois, não podia deixar de promovê-lo. s~ 
este offimal com effeito não tem a robustez necessaria 
a culpa não é minha, é não só de quem deu essas in~ 
!.or~ações, ~~mo m~smo das juntas de saude,que ,como 
Já twe occasw.o de dizer, não dão SBmpre aquelle parecer 
qu~ devem dar, e por _isso á~ vezes sou tiio por muito 
e:1gente; mas a prattca va1 mostrando que as cousas 
nao correm oempre como devião ser. 
. Tratou tambem o illastre deputado da diversidade 
d~ fardamentos, da ignorancia que têm delles os offi
mae.s e dos figurinos que tem havido. E' .certo que tem 
havrdo uma mudança continua de miiformes, o que é 
um mal; por outro lado, porém, tem sido um hem {lOr
que te,::tde ~simplifica-los. A meu ver, o fardamento não 
está t!to s1mples como devêra ainda estHr; m.as 'qu_ando 

entrei p~ra o. ministerio j:í. havia_ um contrato feito 
com um estrangeiro rara fazer os figurinos:. 

. Esse trabalho -levou tempo para. se · firtalisar , · nias 
está já concluído; e logo que tive participa9ão que. a 
obra estava completa, mandei os exemplares suffieien ·_ 
tes ao quartel- general para distribui-los pelos coriJos, 
pelos arsenaes por onde ·se fornecem fardamentos para 
por elles se dirigirem. . 

Estou que d'ota em diante não pópe haver _a grande 
differença que o nobr~deputado notOJl. Se o nobre de
putado não sabe ainda que fardamento tem , é porque 
riüo tem sido muito curioso ; porque , se ti..-esse man .. 
dado . ao quartel-gimeral ou ao arsenal de guerra, sabe
ria qual é o fardamento que lhe compete. Se houve 
despeza avultada no, desenho do figurino ; nüo foi auto. 

· risada por mim; mas, como quer que seja, já se devem 
saher quaes são os unifotmes de exercito. 
. Sobre .it compra e ·fornecimento de cavalhada para 
Mato-GrosHi, creio que já disse ao nobre deputado 
que tinha mandado paraalli .nüo só cavallos, mas bestas 
muares, compradas em Paraná. 

A este respeito disse o illustre deputado que. talvez 
das republicas. vizinhas fosse mais commodo este. forne-
cimento. · 
. Póde ser, tenho dado ordens a este respeito; e se não 
houver ir,conveniente, é muito provavel que lance mão 
deste meio, muito principalmente sendo mais barato, 
como asseverou o nobre deputado. · . 

Entretanto o governo n~o se tem esquecido · de forne
cer o Mato -Grosso da cavalhada nece~saria hão só, para 
a · cavallaria, como tambem par{t a artilharia. Para a 
cavallaria da côrte se tem com effeito comprado· cava
lhada no Paraná, mas em consequencia das informa-
ções do quartel-general e do seu con:imandante, que diz 
haver 'alli bons cavallos e a preço razoavel. 

· Para mandar vir do Sul, como ponderou o nobre de
putado, havia primeiramente o inconveniente de nüo se 
apresentar emprehenuedor para trazer esses animaes, e' 
assim seria necessario que o governo os mandasse bus-
car, o que seria talvez difiicultoso. . 

Além disto, deposito toda a· confiança no actual com
mandante do corpo de cavallaria da c6rte, e estou cert'J 
de que, se fôr conveniente a compra de cavalhada em 
outra parte, não teri du vida em propô-la, como acaba 
de fuer ultimamente 
. O illustre deputado pareeeu insinuar que eu niio era 
igual no meu procedimento a respeito de ajudas de custo 
mandadas dar a offieiaes qne marchavão de uma para 
outra província, especialmente para Mato-Grosso ; que 
eu usa~a de certo arbítrio, e que niio havia legislação 
a es te respeito. 

O nobre deputado engan2.-se ; ha as inlltrucçrio de 
24 de Julho de 1857, çladas pelo Sr. Coelho, bem clara~ 
e terminantes. O nnico arbítrio que deixou ao governo 

1 foi marcar para os officiaes casados o méJio da ajuda de 
custo, e para os solteiros o min.imo, podendo o governo 
dar o médio a estes e o maximo áquQlles, tendo attan
ção ás dif!icul<lades il.a viagem. 

Em consequencia deste tal e>u qual arbitrio, alguns 
têm pedido o augmento, e eu tenho· concedido tanto aos 
que vêm de Mato-Grosso pera cá, como aos que viio 

• - daqui para Mato-Grosso. Tenho concedido tudo quanto 
a lei permitte, 'porém não faço tudo quanto de"ejão

Portanto, não está bem informado o nobre deputado 
quando apontou o facto d0 caoitiio Barbosa. 

Como bem o ~abe o nobre deputado, tendo-se appro
vado a companhia do Altc-Pal-aguay, eu para a exe
cução do contrato apresentei as instmc.ções de 24 de 
Março proximo passado para recrutar as pas~agens dos 
officiaes que viajassem a bord~ dos seus vapores, e 
estes niio têm ajuda de custo; dá-se-lhes passagem, 
soldo e gratificação. , _ 

O nobre deputado disse hontem que não tinbuo 
soldo..... -

. o Sa. PEIXOTO DE AzEVEDO: -Não; senhor. 

O Sa. MINISTRO DA GuEnRA : -Pareceu-me ouvir-
lhe essa proposição. · 

Têm soldo e addicional ; niio têm etapa porque, pa· 
gando-•e·lhes a. .pass8gelil', dá- s.e-lhes .comedonas. 
Alguns officlaes têm qüei:ido gratificações maiores, mas 
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c:-:1 llti!!. teu~:o di:..:ht::~.J.o que a:::io pc.~=~o G:-: r m:ú& do '!_Uc 
:L lei marca. 

E•o.e Co~ton:i!lo, cl~ q~= fallou o noi're <le?ut:t.-!o. 
t:.:·.·c maia, por ter d e. ir por ten-n, c t~e;;.HlO JXít' ter .,.ido 
incu1:~uido de conduzir o maehlnis'llo e I""'"":ll 'l."'" tom 
<ia ir pan. llr~tc.-G:o;;,;o. 

O S:t. Pa:1~0To » 4 .. AzEn:oo: - }la s e:-~s nuchln.:t..l 
ção ê'nlb:tre:.d3.R. 

o Sn. )h!"HSTCO ('1.\ Grt:a.a \ • - A!õ~Im ( lO':' n~n :-te Uc . 
liberou ~ mn~ clle demorc.iu-~e ern Santos:- f, ,i :1 Yrn.nc:· 
m:-. bu.:;c.:.1r o mac1:ici.o..mn e {'lt:F.::to:U par-:::1. 5n.ntos pnrn. 
.emb:.~rt':u : e co~o o nn.\iO não th·e~~ c:omr.lO<io ,.uf
ficic~te ?:'·!':\. ('()nduzit o ~~:;t;: nl , t,!.nda :tlli ~~ acb'.!. 
paro. >eg>11r com elle. 

O nobre dr:ptotado tr:l.tc,u t:U"Dbt:m <!o ~•outc-pio. J.;. 
:-inh:1mo~ !:lURdô (!t"-'!te :tJo:~uopto n:t tbt:\t:l.o d~t~ fo~\.:1 
~..c ta:-ra. Q u,. lq_cer m.illttr~ on m~mo ç_t:.~tlqncr chi:t
dão h:1 tic d~ej!lr que u~ [:'t.m ili3~ <!o~ ':tlíiitares. wnb.~o. 
~o mf;":lr•;; .. (H mcid~ )!\.'CC:Cf:tri~ p ::lt:l a ~U!t subS.b·tCn("'...i.:l. 
Xn. t•am:ti.:~ h:~. dou~ ou tre~ projccto!- sobre t :tl ob5er:zc• : 
um do Sr. hnr;";o du Caçap:Jx:t- ou:ro do ~r. Coelho. c ,, 
:onciro, !ncluitio ~m tltn::l ol'(l!!~l:.Llt~·a 'r."lilit:tr, et•cio c-t.:.. 

Portr.n::o, ~!.:1 ~' cli F-!'~O:·i~fi? _d!l. ~m:tt'a c•:!~:lr de b.l 
mo.tc.rb. c f:uer ~~~ heneticJ.o ô1 cl~--sc uuht:t11 tn.~~ 
tct:do :• c:•:r.:n·:a. ~auto auc f:11.cr. íalt:.- lbe tcrnpr:J p~:-a. 
f·nhla:r c~:c :lnno de ~êmdha:t~c ~~ampto. Eu t:l!uho 
:.mnbcm a c~ re l"e..:r·citu n1g~m tt•abnlbo j:.i. CQH<"luido: 
n!:l!; d(.\ qm~ !Oet''~-'<" ;.t.prc· to.:.:t:t-1·, '~~-:e :1n:ao ·? 

O =-=••· F. &T-'.." -'~o: - ~c Y. Es. <!_UiÃ~;:, n c:unm~ 
h:1. 4.4c \·~•t31" .. 

Os,.. M•~~>nto "·' G< cr.n' :-E' t:m tr<ll.ailto n mit·' 
Tr.!':!li!~ rlro,o .. c necco~~it:t de st:r bc-:n pcnsn.rJo .. Ea.Iteri!L e~
ttc::li> r.r:1.1.er em ~·l:·-lvcon\w:ido em lei, por<!_uc de,·c:no;-o 
! nze::- t~o o Ü'!m nn~si ... cl !1 c~~s fu.õili35-; :n:tS n.!io pelo 
~c~jn c11J â lr:-:tw;:t"i- ~$~ ba..,: o de ,ucn~ Í:lll~u.o no~.~re 
tl("lnA.t :tdCJ. Fallou t:ll'"O J)IlU-1 d:1.i , .10.\ "'::..!!t uGs et!l•C"t:l.es qti.c 
n iiÔ íor:io t.'dotm.ndOIS e dns rdormrttlo.:;; c :em r:u:::iio, 
t'!l:l ~ de tu<1o de-;t-mos !l":tt:l.!" uo rrojcc~() àt' mr;r..~e-pio. 
e: t:;ut:io toda.~ ~!l-c; pro,·ià.~ci:l .. ' ~..:r:io :.c.m:'cl .. a" : !-e !t~ 
ni:::> l:."lC.I Idm;el em lnt.:u r~i.ntor!o, ~ porq(:e :t!'iü ~os to de 
:.!:p~e:o:en~r p:1la\n~ ti~m -:1:-•:>:np:•uh~-l:ts ~::lm o tl":lb:ll!\._. I 
cot=p~ndcmc. • . • 

O nobr~ tlcput:::~.Uo :nrnlJer:: Ti::C'1:trnv:t :t :."C:o-fClto de . 
Antonio C:trnargQ nu:no, 'C!lc.:J:c do artll!-.~t~-101, qut! iut 
rJtllt'l tcutpo n!io te:n tido promoç:·,c ~ ~o:lsC.-!l.:Cnda 
<!t uma Jlf'>t.'l. incx.."lc":a !10~t:-:: t"Y• ..\1ma.r.!lck. ~Jaa"ct cx::t
n:i~~·~r imrnediutt~:n!!ltt~, e de~j:-.rou- :::e t~ne ns no:ns r.:io 
pr.A.l.cm :-er outra&• pCIÍ,.. qt~:n:u!o O:Uti;;,:uncntr.: !e c~;' 
pro~nr,·:lCo !' sccrct~r;o., no T~~pee!t\"O Hecreto H! dcv!:.I 
ciet-lar:l:' ~ pc,li:t ser fol"C\T'CO'\"irl•,; o qt.c \10_\c !lii<? c~tC':
;:ler.oi~ <-1:1. r.o,·.t. org:mi~tt,;-:to elo 'lu..'"ldro do ~crc1:~ .. 

E>: : ol!iciol <:oa: c!~ci:o foi .old:~rlo po.rt1cul!\r c>:>"· 
!:C:l'-0, c P:lf50U a .alfcre:o ' t-C'::ret 37!o e-m I a.IO, c em 1 9.:.7 
n:rn i:C:lCOt.!· J.ec:et!lrio. X fio tendo tlccbrn':'"::lo ~lgt:m:l 
i1o; rle<;t~!O!' , ~cgundo !'I legi:o:) :\~:ÍU :tnterio;, t!r:O 4.lc~·!~ 
,.,::-ar nn prom<~~io. Alén disto, pela lcl de ~r~:t:oç\i<:~ 
de 1851~ este otlici:U uao p<,.l !! jtt ~ l?ron:.,,.ato; f=C:!' ... 
a~:~ un;. arm:ls ~cicntifiC'n.s é nec~~3.no t~ o!l c~tua.cos 
t.:!l:n ~~e~cl1tes., c a cxrcpr;-r.o ff:J.C ~ fez n~i l cd da. ti::;~ç::io 
~te f~w":l~ U.c 1H5~ foi sómcntc cm rcL1.ç::o á.~ nr:n:ts de 
,_.,.,·;:!i:Íri;' c iaf:l.nt:J.rio.. Xi:o tCll~O. portru:to, _cotu~o· 
::!;·~ oi:il:l:.J., ~a d:_ f.!r:a no !'os-:o uc tenc:1tC: :to ~o <::w.:--
:.1::- on::-:t 1c~Js1aç::o. ~ .. ~ . .. , _ 

Failon t:lu~b~m o n<.H>:"C a.ct1Ut!l«O :t r~spcl~o.O w.o~ c re
:i.i:o!'. 

O uolirc c!cputaCl(l de\'"~ !.:l.bc:':' muito bu:n ? ~q'YJ é "ll~l 
o~!!:ncnto. O Gr"(;lmento t am C3kulo qu"C" ::~ .. az. "l'r ro
x.ir..l!lfi::uncnte! nüo sú p:t:-:t ~ t~pc%:u. ('{)mo -pa:r.a. :l r;:
t:ci~~ ; c como pe1:~. :to~~ :l ligiF-l:tç:lo nrtt»~J~:"!lOi pas~~r 
cn~~nt!n~ dceretaJn~ de umn v~rb:s. I?~ outr!,, rc~~:~ 
:lahi -:::tc~~o em u-:n:tS e í:Jlb cr:l outn~. c por ~~~o 
::::~z. .. ~c prce~o então bnçar x:1ão Uçs credites supp~c-
:r.ent=.re.o;. • 

Dh;:-e o nobre depttt:l.at- : < Dcu-$e dinheu-~ pa.!'"- o 
:! :::na.o ~mpleto do <!'~c:rcito ; lti'io eomplClt::m.d.o-!ie r tl.~ .. 
;::J!:> fic:J.r •obr,.s. ~ !\f(l! no~~ o n~bre de1>ut:ldo que:;" 
muiW ontrn.s dC:6pe~~ ncst:t ,·etb!l , como ::1 da gt::l:";:.a 
r.ociollru <~""d.:i em t.-:«lss "'pro-.iucill> do ~:~:per:o , 
n{io ~>( ... pnr:1 ~~r-t"Í';"O Qe s;un:i';':iO~ c.:om~ ran. dil.:!~.?!~~ 
~ c:-r;oit::J.S rara ·~·r.)n•i'.!!:l~.t.\ reentt!\S c1e- U'!Il f:l ... ('.__ O 

T i.>:J.IO U 

ponto , :ldinntmucutos de soldos aos officiaes para se 
f=l=, qwwdo 5iio promovidos com meio soldo, c 
soldo dobro.do aos "olnDI.:lrios e eng..jados , c :>os qne, 
t(!'ndo con<:lnidu ~eu tempo de sctviço ., continuinio sem 
cng•j=ent<:>: e !in:Uutcnt~ porque , tcnd.o : 11bido o • 
p reço• de todos o• ~eros, d.e>f'C'Ide11-..: cnm as eta· 
p~• mnit<:> mais do qu e o que ..: havia c:~leuhdo. 

J•nr tcd:u- ~~::..."' cft~"'!t:S dâ-f'e n:nütu \Ues hlta 
:te< m >->meuto•. P er i•so pedi o primeiro ttedito d <· 
<150:8~2$1~0, ter. do de uotar que ~6 422:b84$64.!1 {oi Jlllr"
o e><ert:ito. c que o Ee::nndo de 448 :Ch2S623 llCm tocio 
tambcm foi [loo"\r.l a m~ma 1terba.. c foriio p:'.LI"!l o anno 
de )ll;;a :.1 l8S9, >ando .,;te pan. t-obrir o deficit que so 
deu na. rro,·im:i:t .L: M nto-Gro!so. Tnmbem P'""' o am..o 
<le 11!51! " 1860 bou.,.c um credito •uppk'l!lcnt:tr àe 
l ,400:0CCS, qu~ poueo se de> pendeu com o exercito: e 
tantó uc.st<: como ntJS outro~ \·.Jm Jeclan~!l a~ razões 
pGr que ror !i{> pt<Ji<J.os. l:\üo é po .. i.-eJ, por melhor '!Ue 
~cja 1!tn orç::unento, que ~o :tcont~ o cr.;e n c.tou o no
l•rc depu t:>do. 
Ante~, porém.cic !=ent:lr-!nc: diret o.1~1IÍ3! p:-.1::~.,-:- ::1.1:. ao 

1tonracl~ deputado fle"1o l!..iu de ,J n:nciro. :a q1.1.cm mui.!o 
r~pcho. T em ellc dite por ma!s de uma \·ez, em dh'"CJ'$.:'!S 
OC<"".Jl.!-ji,.c_~, que o miuh:tro d:t guerr~ neste :umo pcdira 
nm.i::o n1:l!s dinheiro que os ~~ antc~ores .. 

O Sx. ~f.\r.T1S!IO C.niPGS; - Ex:tr:::J.Oldir.urio.mcnt~ 
rnn'i,;. 

O Sn. ~! rsi~Tr.o ~"' G.: ~:n.n.\.~-0 :.c.li:.rc: d~u:.~Uo, cou.~ 
f :<tsto. Lo. de se con,•e:>cer do cue il:c • <>u dizer. \"ou 
::r:"o,tr:lr·!he quo o• crcdi:os. ,-o~â<l"" pelo e<>t-pu leJ,.-1•
l!).ti'\"o p:t.r:t o e:\crcido de tlifftrentes :Wl iOS t t-m ~i~? 
IO<'!!Ol'CS UO que o.• UC>pc2::.S fcotns, C quo CCill 05 crecli
tt..o3 rkcre~!l.:}os !orná:!io~sc m~iorc~ . Eu te.cl10 nqui u1it 
~panh~do clc ci:\·ero>os :s:1no!', m:t.s !-Ú f6lrei ~!O üos m:~.i ... 
pro::~h!'lo~. 

O Sr: . 1\f.\.1\Tl;.ill(• C::.'\:'IIM)s: - :Eu o \'i Aind:l hoje 1:0 

relato do üo V. Ex. 
O Sa. !lfi~•~TM n., Gu~tn.\ ; -De 18.57 " 185B o 

credito \"otfiào pelo ~-orpo l o:;!•l:~ti~·o foi àc l1,200 e 
~:•nto~ C"On!os -:: m:tS ho:.:,·co de e redi.to!t ~crrlcme!ltDr~ 
2.900 c t:J:t!OS. · contot=; n. depez:t pois est"Cdeu de 14,0G(I 
conto:'~ .. 

.Em 1858 a l &:i9 o credito vo: :tdo foi de 11,000 e t:l!l· 
c:or::c~ : \•~ tm.:l!t(IS supplcmentnrc.; forão tle 1,~9'2: 1345. 

Em 185\l "- 18~0 foi o ~-redi:o \'Ot.'\<lo du ll,755:!'HS 
c t:tnt.:>~ T~c•. c o cr.Cito ncclidode 1 ,400:000$, "'"''dc1Í . 
<.!o o~ tic~neZ.!3 ~ Qc.c::~c~ ·,_lou~ c~ercirios de utnis de 
l 3.000:fl00S. Ora. pcüindv eu 12,000 c t:m!os conto•, 
d :n-·o e~tá. q&e. pedi r.~leno:o. flo que se g~~Ott nc~~~ 
''"""s :L"I:.=c.re.-. DC<•S queira ror~::x: que scj, •uffi· 
<·iC':l!::!: pot-quê t1n: ~ue hei por muito ~:!.fufcito. 

Se cu ::.Him proc:edo aprc•c.:tt:l.Udo o :tc:Unl otç:t
mento, é pc.r:\u:l !lS cir~tm~tandas ~súm o c..-cigC!m,. c 
nfio pelo J!O~:o de íazc1· :tpp:Ireccr um d et:.ei r, como St' 
~~m dito que ou~r o a;o"·err.~o .. Que \'::tn ta~cm :ir:r.ri:t o 
:z:o"\·cn:.o c o pil!.z do .... :lf•l"c5cntu· se um C:cficit fictido:o 
P.o.ra. qt:c r.;.o dh~c: -~ ,·e:d:t·ic. e quc~er-!e c~mp!l:- c2to 
~ODOrDÍC'O~ :~p~~t:mdo-~e !':"tld!'!õ i:::aginarios~ r.m":l 
fltle cn~nnn~ !1f.) T'Uhliro. i!Cnho!'cs:.' . 
~:lo f:..'O!o!~~ C.~~ ÜC t.."\! s"\•5tCruO.~ rrrcr\!:'lmoS :I. ÍrnL.t.tUC2.3.~ 

~ por::mto üeclHromns :__h:~ (iet1c'it.- Dl~$C hor.:;~ o 
illmtl\: deputado '!ue fo.zemos c.:.~ ticc!:~r:wi.o pa\':1 != · 
~::~:.·mos i:n'OO!I-içüe....: ~btc o pon' ! Que lntcr~~e h~ C=-:! 
se !::~.lt:•r (1. ~erdadc oo ruLlieo ~ Que \":U:ta;;cm h:l. C~l 
irni;Ü!'• SC ao po\"0'! 

o Sn. ~.1.\~Tl:iBO C.\X~O:S:- rJ.:l•; c.r tr.a!s: clli::l:::!ro 
i ':lt":! !'~r·nrtir. 

O Sn. l'J•~•~r.o n,, Gnnn.\, - nep:u-tir pc-= quo:n ~ 
5c: àu,·ida. pr)r toà3. ~ n:tçiiot sat~fa;(e::ào is suns 
!lCCbsld:ld~ . \·.tpr;iatlo~ .. ) 

Por con~c~ithe~ n5.o descubro mna ~ T!lZ~o, c D.O:n 
hü zo\-crno., por m:1.is n:yopc qu~ ~ju, .<tt:C (IOSS!l t er 
:ntc,..,.sc em fingir = deficit. Par-n que~ rcp•:o. 

O Sn. lJA-nTI~"Ulu C,\llFO~ ; - Po.-:.a c:rea.r i::~p..:.~ti")S c 
:r:r 1n:ti~ à.iJ.Lheiroe di.~tribuir. 

O Sn. 111•~- ,!:n.o o., GCJ:mu :- O corpo lag:s'!..t:'-o 
co:t!l~ q-,;e " major J'3t!C ~ e:np~d'ls r,nb'J!eo> 
c~tio u:.nl p3..:0S. o go\·e!'llo t:u::lotm o tc::1 u.~o:u:.cc.:t~o. 
l! !:':!trl!~!l.:.!t~-~~o :e!l:e.s r:od.l<!o !..~zc:- COt'..!:l :!1_;-...ü!: :ltJ 
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!!elltiào àemdhonr n sorte cle<l'es empregados, po: fal. 
ta demclo.. 

Parece-me, Sr. pr.,.idente, que tenho dado as expli
caç&s qne o illustt.: deputado hontem pedlo, e tam~cn 
qu~ tenho IDO$tr.>dO a? nobre. deputado Jl;Clo Rio> de Ja
r.cl%'0 que niio :fDi;maiS rro:Ugo em pedir do que meus 
illu.tre~ nntecessons, por i•:IO que de!lloc•trei que, 
pt>Sto th·assem pedido mei!OS , comtcdo g"*t:i.riio mais 
âo qnepediri!o ; c nem cu os c=uro por isto, attcntas 
as cireo.ro..<tancl~~S imprevistas em que >e achãriio, e cu 
ficarei satisfeitO gsstando aquillo que peço; c nnalmcntc 
'!lle o governo nenhum interes5<! tem em occul:ar ::. 
~mUde ecmer que b o deficit. (Muito ~em.) 

O Sr • .Peixoto de Aze..-edo: -::r. pres:<lente, 
nio pudeou,-ir o priDcipio do cliseu~ do oobre mini!tr~> 
da guerra. Qunnclo cb<:guei "~ala tratava S. E:<. d~ 
inspecçües dos corpos: por con<egnmte, ~to ponto CO>
meçati. a vequena re<posta que vou dar " S. Ex . 

A ifJStituiçiio <lu inspec';'Ü'::> em 110>!<) ~xcrc!:o d.:lt:. 
creio cu, de 1&50 ; íci uma pro,idenc::. util . toxn~d~ 
pdo 5:. cocsc!!hciro Manocll:eli7.:udf) de Souz3 e )Jel:o. 
~o rcguhm~to que acomp:mhou. " rc~pecth·o dcorc:o 
ãi,i<ho S. Ex. o u crcito em qll!!.tro di•trictos. Qs <:or
pog est:lciou3dos :ncllc• cr~o inspeeeioJJ.O.do; por um ~\: 
t~di•iduo, "em :>ttenção :i. dllferenç:t Je =n•. 

O Sr .. mnt~ue.z d~ c~i~, quando miuistm da :;ruer 
r:., <::!tendeU con,·e.~itntt ql.:".! os corpos fo~~ illi:pc~
cio:>ados r.or oíUcbcs d•• re.<pe-!th•o.s :trl:DJI$, por i~s·· 
' iu~ csses oHic!a.e~ p<Xlf:rln'> melhor co!lheccr as irregt:
Jllrid.ades que nclles •e pmtic:u;soru. Reformo,. o deerc· 
!o ü.ntcr.ior : publicando um out'l'•J pcl.o qu:tl ~e de.tenr.i
, 2.,·a as inspecçü::s \IDr :U.'mas !Üt:r.tnõ.o ao recs::no ~·=
po o numtro. dos districtos. 

O nobre 1ninis~o a.ctual c:ç;t ic :;uio ef:.tns i:~~cc~~~. 
. .:\ cout-ideraçac que fiz :1 este TCJpeito íoi n seguinte ; 
~ e:tistin<io tac5 insp:;c:tore:s. o r; corpos do nosso e::er
t•ito não ti.nhüu :Unda: :t::tht gld~ no esudo Ce llel"~~ir:r~l 
~ue era. para desej2rJ qu:Wt•) â. di~dpli~a, !lO arrt'4!1jo, :1 
c..~nomia. e i inst=ç:io, es--e 1ual crc.."<.-<:ri:t por certo 
:lll. ac:u:ilidade, por isso que não eontand'> !llg:ucs •"'>ID• 
~r.:mdantes oot.n :lS iu~n:!ct;:ües,. usarc:i da c~prc.5!!' ti.o mi~ 
H~ar,-rcl:l~ráü o ~er\';~o, torn!lndo .. o irregula:r. 

Niio me telDbro de ter •isto pabllc:a<la a nomc:>~:"n 
<;Ue o nobre ministro íez, da qual :>e:tb:l de nos iníoc
-:.uar, de t:m in..~['l!t:tor p.nra. 00\ corpos. tln. pro,·iocia u~ 
~fato-Groo>o. ::'em ter conhecimento <lo :nome do oBi· 
dal nome:a.do pG.r:: essa eommis!f.iio, rul'l ~~ :t.\Cntamr 
a iu<!a de que esteja ou ~:ão h:1biütacl<> pa~ dc:cmpe· 
llh~-ln sntisfàctori~mente; m~s o que poS!o dc!ale ji 
<:er+.ificar no noi>re mini•= ~ que, õ.e ~oniormicladc mes
mo com a declru:nçiio que S. J.::>:. :tCabn de íutr, = 
üupcctor só nilo bo do 1-oder pn:encllcr o fim que se tem 
CID vi. ta, J'Of Í~SO que no.quellc pro\'incia existem COrpO!< 
de i:nf!llltui:L, de ''-'\vallaria c de artüh,.-i:, e eonsc· 
:;uin=te terá. S. E:oa:. de nomear tres ;~:tor~. 
O Cl;to.tio elo' corpos de Ma.o-Gros.o, c com espe.c:~li· 
d:l.d<.- o de a1-tilh!lrln <h pro->inr.ia, rccl:un~ COl'll urgench 
~~!!:LS llOUl~Q~. 

O Sn. CA!'I>IIRO !>(.,D1:1lEI .. A' - Ta:ttos imper.~o•~ 
po.n :t.Iato-Gros•o é =w.o--=nuu- muito A de.<r.e:ta. 

O Sa. PEI,.OTD 11& A:u:v~oo:- Ob•et'\"vtl o mlml 
micis:r o que pelo systeruc 'iUe nltim=ecte 'igora~a. 
~bendo os~ que terião de ser UlSpcccion:tdo> nostll 
ou =quellll. éJIO"", podi:lG-se Ftep:ir:l.r cem mui:a :mto
<Menci:> atim de que n:'lo .e lb.,. IIOW:ie a menor íshn; 
de,·o dizer & S. Ex. qnc .,., . ~ fica\·:t oeeult:l, os 
l:l!pectores tinhiio o nrbitrio de ~ol.her o eorpn que if10 
irupeccionar ; assim, por <.-~cmplo, podia o n:spe:tim 
ic•pcc'".or •lllgarisa.r a noticia dé ~ue ~lru:. a. impec
"!on:>f"OCOrpoQtacion!ldo na prowoci.11:de Santa-Ca.tha
ru>a. e entretanto marchar po.l".l. M"mas, pr~e: A ins· 
pec:ç:io no corpo q11c alli ci<te, e '"ice-<ten& ; de nwdo 
que o corpo de J.Iinll! \"endo correr a noticia de qt:e o 
lnspeetor la a Santn-Csthuina, n!io se prcp=i!l ~.,m 
tss11. ::urt.ect:denW.. 

O Sa. I.;A$1l<IIIO !11AIIt:w.un.. -Não acho bom e•~e 
~ow;elho àeeng:mar, def:lltar A vnd:lde. 

0 5a. l'I:IJOTO DE.!<&\~: - A'ltÜ :não )la falta 
d~ -.:erdl.~ 

O Sa. C.L1>nnao !iADÇ&E lllA : - Pois l:>âo; e i~to niio · 
•e de•-e ad.mittir na admiui•traçüo. 

O Sa. P.:n<OTO DE .Al:EVEI>O : - .Não ~urci q11e o 
nobre müüstro ti~e.:-c adaptado para os corpos de in
fo.ntllrl:t as i:n.stru~ que •e adoptú'iio en> f' o=~ ; 
npen~ disse q11c n!lo tinha conhecimento de""':u ms
!tllcçües; mas que ns Je Mondim me pareeiiio boas pora. 
"" IIOfSOi corpo• de ca<y3Jorcs, porque :~te autor unha. 
<le:;c:n<ohido todos os m o-cüaelltOS e ll>ll.nObl':l~ dcss.t 
:tnn:t de UlllB m:l.llcin>. !3tW..C:tona, <).UC prrcncbi!l. f&• 
r'!itan>e:tte bem OS fins da.' l:l<lSSBS CILIDpiUlba.'. 

O liOhre ministro sabe qne o tlleatro ie <tU<><Í tod.'ls 
aG no;sn.s guerras t em sido u. pro..,incia do Rio· Grlln<ie 
alo Sul, c n"'lutll:l pr<l'inei:r. " especi:Uidade do ~o 
pre>ta•>C bem :ao dC!en,·ol~imento d"" manob!'a:S c cTo
Juo;õe> ensinadas por !Jondim. 

Por esta oeclt!ião S .. Ex. emprt!=:tou•ttJe um ~cn~a
mcn to que eu 11ãu tit e, nem P!'di" t er. Sim, .l'lln~:o 
roedi:r. :wnnenr <Jl!'! todos os offic1aes de ea.''llll.ar"l deJ
~v~o de e~prcg:1r-~ no ~C:"\;~o de RU A. c~peci:lljd~ 
~ uUo El!.'~~o ns iust~ru.eç.;}os. m taDd:\Uil." ob~crvc.r no~ 
,.·oGS corp~.. 0 que en d:>~C ÍOÍ que algum dt<!-C' 
tS:"'\UdJV'!s tr:lo."\lhav!io pc1a.s in~tn1cçües de l~.l.l"b:o..
•·ena, e on:r~ pelas de P..ere~fonl, e que d:tl:i -rc
f.Ulta.",::. que 1n nl:.os oflid!t.c:.s niio d~!:en,·oh'ii:o bem n~ . 
~:mobras pcl~l. <iiffe~-en~n d~ ~oz~-. 'il:C Y><: 1..-mpreg~o 
"n~ du::s iuS!ru~t;üe>-. Eu n;";o rodia diz"' aquiUo ·t~c 
":". E x. en:cnCcu, prino::ipaltccnte perteme:nclo eu i :tn!l:!. 
.i~ (:i.rillari 3. ~ c ~onhecendo a. t.!U:JS.i toUOCi os cotnmRn • 
'•:lUtes c ~ -.omitO!: ofticin~, pol"'{Ue a rnhlo•· p:1.rte delles 
enbio do re;!hncn;.··· em que set'\·i. ~h o comm~n·lo Oc 
:nustte Sr. bm·ão ~1c Por.o-Alegrt, e forão n1eus t-uba!- · 
:emas. Eu niio lhe• ou ribulria pois semelhante de<:lr. 

Qc!lllto ao m~jor Counantino, o nobre min,;t~ h :. <lc 
ic:nbrar-ro uc ha<er c\1 dito que !azia dcllc ml!Jto ~:1 
idéa. c-omo hon1e."n, que o con.~ider:t.va m~mo, com :nhi!O 
h l)ns ~uali,!ades pe~soa~: llO!"éOl qt:e nüo o ach:J.~~ hs.
hilitndo p!>rO comxn:uu!ar GID CúrJlO CC CII.\'"Jl~nn D!l 
pro..-::Oci:L tie )Tn:o.Gro>.o, onde etistem poue->S o!!:· 
ci~C'$ C!_ue ,xmh~t;iio perfeitunente est:t. ;tnn:~.~ c q~:f:. por 
i ••o tori:lellc: ncc:e;sidadedc ser o instructor de.·~e corr.<J. 
;,Hm (À c tp.t~ n11 nr.ici:lac: íica55em em condi~ões <lc ro-
U~r pres~~ bon-3 be!'\"j,;os 11:t fronteira. · 

E ;,t3 opbi~o <JUC rol'lUO do major Consto.ntirao.: !un · 
<l~·(:t r. o conbeeuncllto P'!•~o:ll uue tenho dcll.;o : " ~ o 
nobre ministrO O t"'nb~C:!~e como CU: \"e:i~ que f Of'CC 
!:LntO dos llC.l"VOS, que l lO lUOm ento etn que ~e po$..qõ,i! 
d~ nlgu.m~ emor-.ão ,;o lenta, ou em que reeebo 01lbrunw 
o;·cel){ que ni!o 'lhe ~grnd& , perde immcliatmnente a 
~nU:t. I·c~o :10 nobre ministro que procure ill íonnar-~c 
<los :to.igo:; desR m:lior e: e é ou niio ~!tAeto o tlue :lC:.tl..o 
<le <iiz(:t'. (:onllCÇ:> intimamente e•se offici:U, ~~r•imo' 
.;unto~ . c :;té lizem~ alguns piquetes = qulnta d 11. 
Coa· \'i•t<l- O <jUC cn di»e :r. re•ptito des.<~ ufriciul 
!oi que nes:.:>$ ct~Cl"-St.'Ulci!lS de~eria clle ir 1' 1\rn !11-
"ttm dos re~;iclCUt.>~ do Ri<>·Gnmde do Sul como n•~jQr, 
pot\jne qu:>.ndo ~h i uno pude.•sc dar . instrucç~o 30 regi
meJ::o. e»e >Cn.iço sem cli t!iculd:lde poderi:~. s"r d!!!'- • 
cm~!lhrulo ror outro (\Ualquer oflici!ll, pois '!'" a\;11n· ' 
dão muitos com coullccirr:ecto ciess' arma, o que ll;.o 
:~contccc n:o. mo,incia àc !l!nto·Grosao. 

T enho por tim rom C> ta obr.en-aç!io •part:u" do mio :1 
jropu~o;ão cie que !aço m iio conceito do se.t coi:".poTta· 
roen:o ou de "' .. pc:sso:~... 
, !'!lS!i!lrei ~goro. :1 outro asscnpto. 

Per,o li~•nçu par.L dizer :>. $. E~. (\ne os anin>3es 
~r::nfpor.:o<io! do I'ar!lllá e de S. Paulo nõo cbc:;.tr.W L 
J>ro\incÜ> etn estado de servir; nio pó de o nobn: mini.trn 
contar com elles pera qnalquer emergencia; ehegnri<J 
me,-mo ·pela mc::tde A prD\'lncia, pMque .e perd11uü O':l 
morrer-.l.ii, vil;to que niio resistem á loopa viagelll que !C 

i:z por terra tlo.."<<c S. Paulo até Cuy&Dá. 
:;:..:ao &.!i, nclD }"'S!O sa.ber os incnt~Tenicntea que en

c:outn o nobre mlllistro CID manda· los compru a Cor
rie:ntes. Pare"' que nenhulD existe, por iQo que h & 
ponco telllpo a.inda os parclcubta• compri.riio nessa 
republiea uma ~de qtw~tidade à e cavallos que lavá
riio t"'ru Mato~o, ~ pelo Pa:raguay com 
~o do :pre•idente da respecti..a republica ; fo! 
àhi 'lUe o negozio cncGntrou alguma diftli:1lldad.e, por-
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que :1. ea'-alhad.'t tinha de atra\-essar pelAs raias ds 
npnblica [lfllo bdo do Apa.. 

Qaanto .O =as(>Ort.e dos ca.aU(IS maadados com
prar em !lontevid.!o para o 1· regime= to, direi ao DO

bre tniaistzo qua Aio ""'parece havcc liÍSito difticuldade, 
por isoo que oa vapore. da companhia trn.zem em toda. 
aa viageDJ sei$ cavdlos p~ o Sr. ma.jor ::inckow, que 
tc=. o es~abelecimeato no largo de S. Francisco de Pau· 
la; o tllllUiporte Tapojo~, qnaado l!ll 1im Je Mato
Grosoo, trouxe b3.5tantes cawll~•- Se t"'i• o TapoJo: 
pG.lc tr=r eavMllos p:u-a os p:u-ticula.rt!S, com muito 
m:ois r:uilo p6dc trazê-los p~~ o serviço da n31!iio. 

Se o nobre mlnistro m:mdnr U."U ou deus '-apores, o a 
o~ que (orem necess:u-ios para transport.ur c:wn.llos d,. 
Mont.e<idéo para. o 1· t"Cgimento, elle• ficariií muito 
mais baratos do que "" comprados no Pat-:>IÚ. E pei-> 
Jicen<;:1 a S. Ex. pars de<:br:lr que foi mtstllo o com· 
'r!UIDd&utc do 1" regirueuto, de quem >OU o.migo, que me 
disse "'" <On>-ersaçiio que os co.,·a!los .,-indc.'S do l'aro.ná. 
tinhüo chegado :~qui por (l<"eços cxces.h·os, t:mto que 
pre<..cndia fazCl." umn tcabtiva em S. Paulo, onde Ih" 
inform:J.v.üo o; ob~ria. mais bar.1t~; e c:;.ue tinb:2. :lt.5 
obtido lle,.~<lo nobre ministro pllra i•so. 

Permittir-mc-4:> S. Ex. obs61;\.,.r-lhc quo quonto ús 
ajudas de CUõto, sem .lu>idn .. ~um pouco olvidado do 
que se tem pn.ssado a e•t• re.peito com oi officia"' do 
e3:ereito. O decreto autotis:mdo o t:ovcroo p:in ahonlll" 
ajudas de custo aos dilfercntes .oEfieincs. n5o especificou 
" circume~ci:~. do cll>':\Co ; diz: • oo offi<:ioes subalter
nos que ..:guirem d:1. c.Urte p:>rao..< dificrcn~ provincins 
do intRrior petceberiií de ajud:u ce ru~to por c:lda legua 
o sc~inte: Qe dferes .. té c:1pitiio reJo minitllo lS, pelo 
meciio 1S500, c pelo m:~.xi:no 2S. De majo~ a temJ:~e
coronel, pelo minimo 2$, media JS, ma.'<imo 4$; e as&im 
por dhnte. • 

A tabella. tMpeotiv" :não diz qu~ s6 o offici:.l cnsado 
ter>< ajuda. de custo pelo maxhno •..• 

o·s •• c~.,.B.\ MATTOS dó. um aparte. 
O !'n. Pttxoro DE AuvEuo:-0 Sr. :;eDcnl Coelho, 

tal"I'C% pu:> o.fn.sta.r de si a respon•abili<!:tde de rce<:be
rcm. os ofliciacs 3 ajud:l de custo, uns pelo minimo o ou
tros pelo mo.."l:imo, 111nndou que tod:~.a n.s ajudns de cu•t.:> 
Iosse:m dadas pelo mini mo, mM 1u e se acllitnt:l!>e ~o 
ollicial 1ue th-cs~P. de b:z:cr vi:1gem tr~ ms::es de soldo 
e de ::rat.ifieaçüo addiccional, as;im COII>O <e lhes •l.:S..<e 
fom~gem p :1ra besta de b•gagom; de rr.oueir:1 qut, reu
nidos todos os vencimentos que e11e ordenou, tivessem 
os oftlcines com :~jwla de ~sto polo minimo, ,·inhão 
olle< a ~r a 1\juda. de custo pelo mnximo. 

Ora, ~o esttL determinaç:.o muito justo. do Sr. g=ral 
Coelho tivesse sido pontualmente c>:ocut:uln, ncnb: · 
ma queixa haveri:t, porém n~o te-m ~ontoddo :>.seim .... 

O SI\. !>It>'15Tno n .. G!:Etm" c.l:i um Ap nrte. 

O s ... Pr.•xoTo '"' AzEnDD. - Pcrdm: ·me o no h:-! 
miaistro, h.lt de permittir q_ue eu lbe ni~l que "'"' é 
sssim: eomo já 6z vm-~ o e:1pit.ão Con~t:mtino t~·:e 
2:0008 p~ fo.zer & vi:ogem. e ..-eio cmh:u-c:ulo ; o te
nente Figueiredo, do meu corpo, te..-~ n ajudo. cc cu• to 
])Olo maximo, e tambe:m .... eio em b:u-cado : o c:~pit."10 
Mottn, ® bat:Uruio de eafodores de )hoo-Grosso, te·:~ 
a :~jud:l de cu.< to pelo muimo, c i~1:tlment~ veio em
t>:~.""C!\do ; outros po..;m "'"'o t~m tido cst:ls .,_;:>J.o.s elo 
cu::;to4 

O :;~. JIIr:~IsTilo n.~ Gc.:-..u di nindn. um n.[l>rtc. . 

O s ... P~tXOTO DR A:>:vEao:- Pos!"> diz c<r isto " 
V. Ex., porque esua ollicbc< >Ül> um .lo meu corpo ~ 
oatro cie CO<[>Os de minh!t provincin. \". E l<. incl.:lguc, c 
saberá que ellel recebt-rõ.o :1juda.s de cu. to pelo m:~...-ü. 
mo, e c..utros oüo as rceebêr-:i.o nem peJo m:1~:imo, netu 
pelo médio, ueD> pelo tuiuimo, :illeg-.. uulo o nollre nti 
uis tro " circumst:tncia de 'lue, in•io elles Club:l:-t:!ldo•. 
a.üo tinh:.o cüreito i aju<h d~ cu;;to, mesmo porque ti
uhlio o u.u !oldo, ~tilic::>.çii.:> .:clcüeion:tl e a c!ap::. 

Or.~. esu t:l"'..50 clue ·:a.llega o DObre tnlni.atro de ter I) 
. ::>ffieial o seu ~oldo n'lo pôde prC"I":tloeer, pon1ue ::> >old<> 
t~.m-o cllo: em te<Us z ..a:::.cüe,ões • .A :1jud:i de cu•to 
:::!lo é outr:l eousn ru:>.is que um :ncio que "" .U :>.o offi· 
'i:,l van que poss~ faz(% 3 ~i agem ordena:!:" l"'!<- go
.. ,.~rn(\. ni" tcn !!!l~i!. com o solao e gr::1~:.hç,.r~lo. o 

official só 118T<1e o aofdo qu811do,por exemplo, entn. em 
c:oaselho cfe gncn e durmta o tempo do plWWo, e 
ainds assiD>, aio pude todo, Il1aS apeou metade; se é 
abeol..-ido, tem óe reeeber a pa.rt;e de que .foi privedo 
durante o processo. 

Como pois o.rçumeata S. Ex. com esoe soldoparn 
deixar de :!.boX!lll" a ajud:l de custo ao ollici:tl em \"Íll
gem'! 

O Sn. S. " ALacQO.:ERQCE d& um aparte. 
O Sn. P•m<oT<> oe Az~vtno:- Di% o nobre deputado 

[JOr Perr.:~mbQcn que o que S. E"- disse foi quo esses 
ofliei3CS viio emoorcndos, têm ps.'>Sagem gnttis , ~ê:n 
corocdoria<, c que (IDr cons~nenei:. n.io.o preci.-.ão d.:: 
ajud&s de <1.1.Soo; m"' ca peço lieenl'll. :!. C8$:t, ao 11obre 
mini~tro e ao nobre d"Putado para ob!ervar que, se o 
ollieial partU.se dn cürtc do Ri<> dc .Jtllleiro e fo~se ccon
trand» por todoo os lugares vapores que o P"dc•sem 
transporttlr <k um pua outro ponto até o termo de ana 
viagem, tendo sempre tnn..<perte dado pelo ~oYcmo, eatiio 
seria. dl5pens:tk. qualquer ajuda de custo ; mas sahe·se 
que o oflioial •ahc d~qni e tern de dema!"JI.<·se ã. veze.: 
em l\lontcvidéo 20, 30 dias e mais, c<>mo tem llcontc· 
cido: e eo.tiio com que meios ha de subsistir! 

o Sa. s-. e ALDUQI;"EilQCE' - !);ao tem seus ~cnd·· 
mcntos! 

O S11." PEOIOTO 1>1': Au:vY.oo :- Ji 11.cabei de de
monst""r que esoe• vencimentos .no delle : nada tem o 
governo (lUO \·er com tEus -;encimentos.. Se o g.')vemo 
m3nda um ofíiciol \"Í:ljar, tem obriguçiio de <lu-lhe 
meio~ para isS') .••• 

o s~. S.\ E A uc;QUU.OCE : -Tem tantos •eaci:r:c:>
tos cotilo fC cs~h-cssc em servir;o. 

O s,.. P>:txoTo DE .A.n:vno : - Mas :1 lei manda que 
•• lhe dil uma ajuda de custo. O governo orden:l que um 
ollicisl p=; :aiio ll:e dá ajudu de ~usto, por<lUC lh~ 
deu rtusogem, mos CSS:I passo.~?m tlÜO Ú :Lté O ponto do 
seu destino; o nppr toca em aifl"erentes escahl3, demo
T:l.·se, chega a Montevi.déo, :Ih i dt>!embar<::~. o of!ieial, 
"hi plid.e cl.te permaLcccr por :ti= tempo ; tudo is:o 
n=etaldes~as íor<;:>dtls. Como"ba d~ occornr a eU:os~ 

O Sa. ~.;. E ALBt"Q!:"l:RQn: : - Com os veneímentos 
que tem. 

O s... P&tx<no DE. A;a;vti>O: - O soldo do ollicial é 
cous~ muito !li:t~r:tda-.u 

O Sa. S.l. E AutoQUEnQn! : -Não é Mo scldo, são 
todos os vcneirneot.o~ :1 'lUC elle tem <lircito. 

O SR. P&t>OTO DE AzE<~oo : -Esse& ,·cucimentos 
n:io süo p::tr!l. via.j~tr .•.• 

O Sa. s-. r: ALl>C\lnt:ttQct :-:.1!!15 se elle está p:tra<lo ••.• 
O SR. Pr.rltoTo t>E AzEVEDO: - Mas pBr:~:lo em !>IO!l · 

!e,id&,t em um r:.iz c:;tr:tngci.ro ••••• 

O Sll. S.l r; A L•CQt"EnQtJ::- Se cl!c csti\'CSSC em 
scr\.·jt;o • o que tcri~ ttla.i:s do que is.~! 

Ux Sa. DEPtT.\DO: -Em ll!o:>tC\'Íd-'-o &c vhc mai> 
IJ<trato do que uo P.io •lc Janeiro. 

o s~. I'.:tXOTO OE Azt~EDO: -Pr.de h:~ ver paiz l;l. 
pela Europa em que ,.,,.;,. mnis b:~roto do que no Rio 
ela J:mciro, ma• em 1>I<:lntQ,·idc':o p:~gu-•e em wn hotel 
8$ por dio.. 

En J;.,., ao nobre miui~tro qnc o <':lpit:io Albino tl 
oio:J. rcqacridll njuda d~ custo, qUQ S. E :<. 11 acg!r:>. di · 
zendo 11uô esse ofHda.l tinll.:1 1-cus ,;endmcntos c põl.!s:a.
~~ns de ~ruça.. l.stcJ é ,·crthd.c, c é rontra .isto que ft
d.mno,. J>Orq~:.c enteado que :1. circum•u nci:L do soldo 
!!:io ~e eximir (') nobre DJinistro de dar a jnd:a. de 
C1U:t> ~o onichl a quem urden:> q11e siga deste ou 
d~q~ellc. 1'!:":0, porque. ~m CIL.<o n_enhu:n pôde o 
o •. tctal dt~por de f:ll':ar" \'l!IJ:=, c pnr t..so a lCJ m.ar
C<l:< por csd:> lcgua 1$. P<...!" o nobre ministro m:~n
d.:tr o oflicisl seguir com njo.•h de cust o polo mi
n imo; rn:l'!' ~õmcnte com o solà.o, E~ lhe dar n'b&olu~ 
t:nac:ttc tr:l:lSporte ::tt~ c~g:u- :to seu destino, não ~ 
roii.$i\·el- . 

Tr:1tllndo dos offici:m.< ~n.dos, pccü a S. Ex. QUe 
::1e::~ mantL"\Sso ~à.Í!ln!!!:r :t i~r::wcio lleet:$5'-ti~ pira. 
!3zercm ! !::U tnol!te-r-lc. S. Es. r.-srond~u .. m~: qu~ ti-
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nha na sua pasta 11m projecto ácerca deste objeeto, e 
que p.a camara existião outros da mesma natureza ; 
mas acorescentou que não apresentava o seu projecto 
porque a camara tintla' tanto a fazer, que ,não podia 
dispensar tempo para cuidar deste negocio .. 

Eu pe9o a S. Ex. que apresente á camara o seu pro
jecto de monte-pio para• os officiaes militares, porque 
estou persuadido que a maioria o approvará immedia ta
tamente se S. Ex. declarar que deseja .que elle passe. 
S. Ex. t6m visto que projectos importantes têm passade> 
na camara em dons dias. Crei•; por isso que a camara 
ha de ter a bondade de dispensar dons dias para tratar 
desse objecto, que é um melhoramento para o exercito. 
Não ach() razão em S. Ex. para desprezar a es,tatua de 
que tra~ei hontem, quando me occupei deste assumpto. 

A leitura do artigo sobre ajudas de custo desper
tou-me uma idéa que peço licenya ao nobre mir,istro para 

• apresenta!'. Quuando se tmtava das ptomoções dos offi
ciaes, S. Ex. nos declatou desse mesmo lugar em que se 
acha que não se importava com regulamentos clesde que 
a lei ordenava aquillo que se devia fazer. 

Eu fallei do clecreto e não do regulamento; disse que 
o decreto que tinha marcado as ajudas de custo não 
tinha clausulas; é no regulamento que ella se encon
tra. Mas ainda com a clausula do regulamento e não 
do decreto peço licença a S. Ex. para dizer que não 
posso adoptar a sua opinião. E a vou ler o final do ar
tigo respectivo. (O orador lê o art·igu). 

O SR. MINISTRO DA GuERRA :-E' isto mesmo o que 
eu disse. 

VozEs:-Então estrro de accôrdo. 
O Sa., PEIXOTO DE AzEVEDO:- O que não desejo é 

que o governo tenha o arbítrio do mandar dar pdo 
medío e pelo maxímo; desejo fixar uma regra, de ma 
neira que o governo não faça favor, limite-se a cum-. 
prir a lei aando ao official aguíllo ,que justamente lhe 
compete. 

Pelo que respeita ao te>lOnte Camarp;o, peço licença 
para dizer que é ínqualíticavel a injustiça que soffre 
este oflicial. Não sei com que fundamento poderá pesar 
sobre elle o anathema, que o opprime, desde yue pro
var com documentos que assentou praça de pret. 

Não ... póde prevalecer a circumstancia que apresentou o 
nobre ministro- qu,e as notas dedarão niío ter elle di
reito i promoção.-Que culpa tenho eu de que gualquer 
e 1npregado de secretaria queira lançar nos meus assen
tamentos a nota -sem direito a accesso?-Ficarei eu 
por isso'irnpossibilitado de reclamar? Ficaráõ o governo 
e o cotpo legislativo inhib:dos de mamlat supprfmir 
semelhante nota? Seria a primeita vez 'lue asoim se 
houvesse proceclido. ' 

P.eço licença para dizer que niio, porque no mínisterio 
elo Sr. Coelho se levantou urna nota iclentica que pa·· 
sava sobre o capitão RfLymundo Soares de Souza. · 

A este respeito pcrn1ittct-n1e 9~ camai·a·dizer e1n poUco 
a verdacle .. Tinha esse official. requecido por di versas 
vezt13 que se eliminasse aq_uella nota, mas smnpre em 
viío. Atin,al f<Jí preciso !lue intet·viessem podero.s.~s pro .. 
tecções para que fosse fttendido. 

Seja:·lne licito não n1encionar Ílon1es, 1nas o facto é 
verdadeiro. 

A exemplo do capitiío R~ymundo, o tenente Camar
go, que se ac.hava em id~ntieas circumstancias, pede 
igual favor. Se pôde ser atteuclid•) ac1uelle ofiicíal, por
que nlio o será este outro·? 

Acho razão n•J lJ.Ue di:sse o nobt•e ministro 'J.Uando 
Qb3ervou que esse tenente não J!úde set· pron1ovidc na 
arma de artilharia. • 

O Sa. DELPlHNO DE ALME,OA.:-Requereu agora, 
O SR. PEIXOTO DE AzEvEoo:-Ha muito tempo que 

ye·:J.nere,~. Se o nobre ministro permittir, eu hei de apre
semar-lhe um docum3nto fornecido pelo proprio Ôffi
cial, em que estão mencionadas as varias datas em que 
tem pedido essa graça. 

E' de toda a j ttstiça que se lhe tire e;sa nota, aincla 
que tenha de passar para a arma de caçadores ; pot·que 
não póde continuar na arma de artilharia. Eu comore
hendo a d;sesperaç>Lo desse oflicial quando ler a affir'ina
ção de S. Ex., que perpetuamente ha de elle exittir 
como tenente de artilharia. 

O SR. MINISTRO DA .GUERRA: -Pela legislação actuak.' 
assim é. 

O SR. PEIXOTO DE AzEVEDO:- Mas essa legislação 
póde ser alterada pela carnara, porque em todo o .caso 
é ptecíso tomar uma providencia· para reme liar essa 
grave injustiça. 

(H a apartes dos Srs. Cunha 1viattos e Sá e Albuquerque, .. 
a que o oTador responde.) 

O nobre ministro suppoz mosttar o engano que me 
attribuio a respeito das quantias votadas para o exer
cito, e então ponderou que havia despezas com a guarda 
nacional, com promoçõe3. de officiaes, e1.c. Peço licença 
para notar que faltárão para completar a força do exer
cito mais de tres mil pmças, cujos vencimentos imjJOr
tão em muitos contos de réis que fazião parte ·da verb>e 
votada para o exercito. Peço licença para accresceutar 
que aos corpos faltão muitos ofiiciaes, e no entanto as 
quantias pedidas no orçamento cornprehendem esses 
ofHciaes, porque se suppõe que cistejão promovidos 
Todas essas quantias est~o gastas, e além dellas foi 
preciso recorrer a creditas supplementares ! 

São estas as poucas notas que tomei do discuroo ch 
nobre ministro, e as explicações que entendi dever dat: 
em resposta a S. Ex. 

N;io concluirei, porém, sem agradecer a S. Ex. as at
tenções que teve a bondade de rlespencler para cumigo ... . 

O SR. ·l,\IINJSTRO DA GuERRA: - E' o me'~ dever. 

O Sn. PEIXOTO DE AzEVEDo:- .... tomando o tl"abalho 
de responder ás minhas observações. 

O§~·,. 11Jia:~.·t! r•1.n1o Cannpns: - Sr. presidente, n:lo 
me proponho a c1íscutii· longamente o orçamento do 
rninisterio da guerra: talvez me levante mesmo mais 
para render uma homenagem de respeito ao Sr. minis
tro da guerra do que para fazer uma impugnação inntil 
a um orçamento contra o quRl tenho de votar. 

Digo para render homenagem, porque S. Ex. mere
ce-a no~ dias de hoje pelo respeito e cleferencia q@ 
mostra muda para com o parlamento. A urbanidade, 
que se pócle ehamar obsequiosa com que se dignou to" 
mar em considemç~o algumao ob$ervações da imigni
fieante oppo;;içiio, é um vercladeiro favor que lhe deve
Jnos agradecer. 

São causas que não estão mais em moda. Constituiriio. 
um dever sagrado dosminísteJ;ios no tenipo em que o Sr. 
ministro da guerra fez a sua educação política. S. Ex. 
com a sua conducta ainda traz á lembrança de todos os 
mnigos do paiz as legislaturas antigas e as paginas de 
verclacleira gluritrparlamentar que deixárlío essas legis
laturas cl;, que S. Ex. fez parte, paginas que no futuro· 
serão os gern1ens de verdadeiro governo representativo, 
paginas da nossa historia parlamentar ,que siío uma con
solação para nós hoje na decadencía a que vemos l'cdu .. 
zido o parl'amento. 

Eu , pois, rendo homenagem ao nobre ministro rla 
guerra. Na pessoa de S. Ex. venero e respeito ainda as 
antigas legislatutas brazileiras. Na pessoa do ne;tual 
nün.istro da guen·a respeito e admiro ainda a ger~10tio 
tle homens políticos, em companhia dos lJ.Uaes 'S. Ex; 
fez as nossas primeiras campanhaspadamentares. (Mul
to bem.) 

Apresento ainda a conducta de S. Ex. corno uma · 
norma, nlio 'lirei como uma censma e exprobaç1io a 
outros ministros mais moços , muito apressados em 
encerrar discussões. (Não apoiadus.) 

Nüo direi que é uma exprobração, niío me atre1o a 
tanto, porc1ue o ministetio e solídarío. Considew sim a 
conducta de :S. Ex. como uma norma digna de eer imi
tada por todos ·os outros Srs ministros. A conducta de 
s .• Ex. é reminiscencia de um tempo em que Re acre
ditava que discntír não era atrapalhar e pwtelar os 
negocias publieo;, e sim illustra-los, e para isto costu
mavão concorrer tambem 'os ministros. 

S. Ex. ainda tem a generosidade de respeitar a 
indole de noss0 governo. Generosidade, digo, porque " 
parece que não é dever; porque se o fosse, os outros 
Srs. ministros o acompanharião. Mas os outros Srs. 
ministros só ttatão de imitar o procedimento parla .. 
mentar do chefe do mínisterio que julga protelação e 
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àti·apalhação tudo qúanto n~Ó .é do.brar- e e ao menor 
aceno de sua. soberana vontade. . 

ijão é, pois, para iD:lpugnOJ,r o orçameJl.to de. S. Ex. 
quéEil,lv.·.enho á tribu .. na. O meuproposito é votar contra 
este orçamento, como t emho votado contra as outras 
leis do ministerio. Eu·me julgaria obrigado a votar.por 
todas ellas se acaso tivesse meios de as reduzir njio só 
ás verdadeiras proporçõ.as que-o serviço public<> demanda, 
como muito principalmente aos reçursos fin.anceiros de 
que o ministerio diz, que dispõe. · . . 

O Sr. ministro disse ainda que ha deficit; eu repito 
ao Sr. ministro que não ha deficit. (Nilo apoiados . ) 

Se houvesse dehcit, o. Sr. ministro e todos os séns 
companheiros não terião augmentado as suas propostas 
de despeza. Se os Srs. ministros tivessem convicção sin. 
cera de que ha deficit, não terião proposto tão consi
deravel augmento de despeza. Eu defendo o Sr. ministro 
da guerra cúntra S. Ex. mesmo. S. 'Ex. não é o minis- · 
tro das finanças, póde não ter comprehendido as estra
tegias do miíüstro desta repartição, 

Não ha deficit, eu o asse~uro ao Sr. ministro; se hou
vesse, S. Ex. teria sem duv1da reduzido o orsoamen toda: 
despeza da sua repartição. 

O. SR. MINISTno DA GuERRA:- Como·? 
O Sa. llhR1'JNHo CAMPOS : - Perfeitamente bem. 

Onde não ha, diz o adagio, até el-rei pei·de. De 
que fonte ha de V. Ex. tirar dinheiro para tanta despe
za? Se em verdade temos um deBcit de seis mil e tantos 
contos de réis, arranjem-se os Srs. ministros C{)lllO pu~ 
derem; mas como homens honestos, devem gastar se
gundo o dinheiro que ha. 

O SR. MrNISTRO D.~ GuERRA: - · Uma nação · não é 
um particular. . . 

O SR. ?llAaTrNJio ÜA"'Pos:- Perdôe-me V. Ex., h a 
p~rfeita analogia entre uma nàção e. um particular. A. 
nação só diverge do particular quando se quer usar 
da liberdade do calote, porque então não ha correctivo 
contra a nação, não ha meirinho que a cite e lhe pe-
nhore, nem maneira de a obrigar .a pagar. · 

O SR. SAMPAIO VrANNA :-A virtude do governo re
presentativo está·em votar e conhecer as despézas. 

O Sa. lYiaRTr~<ao CAMPOS :- Ora, ainda o nobre ele- . 
putaclo falia em l'irtude do governo representativo nesta 
nossa terra, onde os ministros levantão impostos por 
sua conta, e fazem tudo quanto lhes parece sem ne
nhuma responsabilidad~ ! Virtude clQ governo repre 
sentativo , quando qualquer camnra municipal da roça, 
entre nós, perinittã.o. qu.e o diga) e nem vejão nisto offcnsa'" 
alguma, justi!ica melhor os orçamentos que apresentão 
elo que os Srs. ministros fazem a respeito elos seus ! 
Os Srs. ministros nllo <liio informações algumas pelas 
guaes se éonheça a n:ecessidacle das clespezas; a unica 
eousa que apresentão é um balanço no fim de clous ou de 
tres annos. quando já nad,t aproveita para a votação elas 
rlespezas. E em taes circumstancias, fa1la~-se em vil·" 
tucle elo governo representativo neste paiz, é juntar· se o 
e;;carneoao falseamento do systema. _ 
· Eu não sei se diga que muitos paizes ab30lutos eséão 
<'!lll melhores COn<lições do que O nOSSJ, onde nenhuma 
fiscalisação ·o corpo legislativo póde e~ere6l· sobre os 
orçam~n~os. Verdadeiramente o orçam~'nto, no qual se 
pó~e aJUIZa< até certo ponto das despezas, é o do minis
rena ~a fazenda! que. ~m o-ran.de part~ são despezas 
provementes ele disposJçoes de le1s e de JUros de capi
taes . Nos outros ministerios, principalmente no da 
!i;Uerra e no da marinha, não ha justifieação alo-uma 
n:as clespezas, nem informações (:llaras a respeito -ele 
cousa alguma. _ 

Eu declaro que quiz estudar o· relatório do nobre mi
nistr~ da guerra para render a devida homenagem á 
mane1ra parlamentar por que S. Ex. se tem portado 
~onmosco ; ~as nada encontrei ahi, nem nos mappas ou 
aemonstraçoes anne~as, que me pudesse illustrar. Achei, 
por exemplo,. quanto á despeza de arsenaes, fabricas, 
etc., o ,segumte: -Fabri~as . Despeza 185:760$000.
Procurelno orçamento da fazenda para saber que des -
peza é esta.... ' · 

O SR.: SAMPAIO Vu.\'<NA : - ·Niio é ahi que eleve proct1·· 
rar; e s1m na tabella respectiva. 

,),·!) \ . 
USa. MARTINIJO CAM.Pos:-No relatôrio do ·nobre mi-· 

nistro, da guerra não achei cousa alguma a este /respeito, 
nem tambelll. no orçament9 da fa~eHda. . 

O SR. SAMPAIO VrANNA: - Ahi de certo não podia 
aehar. · · . 

O SR. MARTINHO CAMPos:-Supponho que nos annos 
preteri tos se hão de distribuir balanços, e então .encon-
trarei a designação desta despeza. · 

O SR. SAMP.uo VIANNA:- Na: tabella respect~;.'a · do 
orçamento · de guerra está a j'!lstificação della. . · 

O SR. MARTINHO CAMPOS :-Quiz ver que receita. da
;vão estas fabricas que nos custão l85:760S; fui ao orça-· 
mento da fazenda, e encontrei o seguinte : 

« Fabrica da polvora, termo médio, nos 
tres ultimos annos . • • . 3:921SOOO• 

« Fabrica de Ypanema. l3:563SOOO 
« Arsenaes. l4:449SOOO, 

Somma tudo isto. 3li933SOOQ; 

Ora, eú declaro a S. Ex. que tenho pot· um gi:ancie . 
beneficio publico acabar com tudo quan to é fabrica li' 
pelo seu íninisterio. . . . . 

Em verdade, gastar 185:7608 por anno para ter de , 
rendimento 3 l:OOOS, -é um granile negocio! Será; mas 
não para quem gasta os l85:670SOOO. 

O SR. MrNISTRo DA GuERRA:- Isto foi reformado 
ultimamente, com o que economisou··Se muito; a maior · 
parte dessà despeza era para o pessoal, escravos, etc· .. 

O SR. M.H\TINRO CA.l\IPOS :-Eu d~claro a V. Ex·. que 
depois da sua reforma vejo que se exige como somma 
indispensavel para a sustentação da fabrica da polvora 
a quantia de oito contos e tantos mil réis por·mez. 

Est.e negocio tornou-se peior porque ficámos com a 
receita de tres contos e tantos mil réis annuaes, gas
tando-se oito contos e tantos mil réis anuuaes, gastan-
do-se oito contos e tantós mil réis 110r mez. .. 

O Sn. l\iJNST&O DA GuERR.~ : -Está completamente-
en g:;mado. · 

O SR . MARTINE.O CA'l!Pos :-Só se não se tem contado 
como receita a polvora que a fabrica fornece ao Estado .. 

Póde ser que as observações que faço provenhão de 
não comprehender bem a esc.ripturação do· relatori.o, 
orçamento e tabellas. 

O Sa. MINISTRo .DA GuER&.~ : - · E' que V. E x. não 
prestou muita attenção ao que está escripto. 

·O SR . MART!Nao · CA~rPos :-E' que tudo' foi feito e 
escripturado de maneirlÍ que um profano como eu não 
11óde penetrar nesses mysterios. Queixo··me disto: e 
V. Ex. eleve notar que a maior parte desta c amara não 
se compoe de membros profissionaes em materias destas. 
Este trabalho deve ser feito de modo . que nós o com
prehendamos, e possamos ficar orientatlos. , 

O Sa. IlfiNISTilO DA GuERRA: -:Veja bem que ha de 
encontrar alguma causa que o polia orientar . 

O Sa. l'lfARTINHO· CAJIPos: - O Sr. ministro fez o 
favor de tomar em consideração uma ligeira observação 
gne fiz aqui em outra occasião sobre o excesso de despe
za que a sua proposta de orçamento apresenta· compa-· 
rada com orçamentos anteriores. 

Eu repito aind3 : h a um excesso dt> mil quinhentos e 
tantos contos de réis, e não me parece justificavel, por
que o orçamento que o Sr. ministro propõe. é simples
mente para circnmstancias ordinarias. ' Desde que se 
derem circnmstancias extraordinarias , a clespeza será 
nova e muito superior a esta. 

Ora, eu faço o proprio Sr. ministro da guerra juiz 
de; ta questão : entende S. Ex. que um paiz que tem de 
1·ecei ta, segundo os calculas do Sr.ministro c1a fazenda, 
46,000:000S, e ~egnndo os .da commissiio de fazenda, 
43,000:000fl, póde gastar com a repartição da guerra· 
perto de 13,000:000U, com i da marinha mais de 
7 ,000:000,~, quando o minis teria da fazenda pede para 
si, para despezr,s indeclinaveis dezaseis mil e tantos 
contos de r .;is '? Cabe nas fo.rças ela nossa receita esta 
despeza de mais de vinte mil contos <6 paralasrepartições 
da guerra e ela ma1·mha? 
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SE.SSÃO EM 31 DE .JULHO DI~ iSGO. 

O Sa. ){l!<lST110 lU. Gouu : - Se {ôr :neccssario 
'lU~ nmcdio ! Ho. de ~e despender el'"" .o=, e mrus 
aindo. {Apoiadot.) 

Os ... 1liAl\Tl~•<> C•xpas: - Quem não tem w1o deve 
·pur. 

O Sn. 1>!•~•srao o~ Gnmu.: -Dc-;e, se !ôr de nbso
luta nc=•idadc. (Apoin,Fo<.) 

o Sa. 1\!A.l\TJ~DO c .. :'<PC>S :-Ma$ tu. nüo ~cjo pro 
\'1\da eãsa. )li!USsid<ldc; o que v~o é quo lliio hn nn Eu
ropa ll<lÇÍ«> :~.l~ma tnllitar que contribua. para 30 rc
partiçlles dA gucrm e da mnrlult:~ ~m :o porcenb.gem 
cU l'C('eÍt:lCOm que contrib ue o Btazil. Nem ~-.•a Franç:l. 
que ~mprc se orgumento com os prodigios do seu cx~r
dto, tira ci,. ~tm receita a porcenU1gem que uó• titotttos 
para ~pczas milltaru, despe:<as militat-es que no. Eu
ropa ·t;;IU ;lustificação, e que <Juando ní"' .. tiws;em, 
trazem os resultados qua toda>< n6s >~a.UeUlOS. 

'Entro n~ não acou~e 3Sfim ~ o exercito n!io está 
contente. Qul!.llto 110 SP-"'-·iço p11blko, V. E>:. oonfcs>a 
que o exercito lhe parece insuffici,..te. Qo.:lllto o.o re
crutamento, V. l;:x. nüo tem no Broúl popu.bçiio I'""' 
üur dclla, •em gr:mde ''"·''"rue, :1. !ore:< milit:tr que 
nús decret;<mos. Qu"nto :1.0 orç:unc:nto, Y. E >e. vê, tir:>
lUO! p!U':l dcspezns milit.'"lrcs 50 ~Ó da nossa roocita.. 

O Sll. l\1un•T~o "" G Vti\M : - E' prccí•o no:,m, 
que entre 11ôs tudo e~e' por crenT 3 este respeito, c q"'' 
lles""" p:üzes já tudo est.O creado. 

o Sn. }!Ail'rl~lll) c .• :nos: - :r.fll!O obseno v. E:.:. 
que todos os nr,nos sacrificamos todoa os lnalhor:tmcu
to! m•teriocs d~paiz, que o tor.lllfi.ão poderQ~ono futu
TO, ás n·aeessirhdes {n.uto,tic..• d('! um exercito e de um:> 
m:~rinho.p3t:!. os ctno.cs nos f:ut:.o "os elementos niltumes. 
e nio tewo~ renda nern popubçiío. S:lerilic:unos tooo 
o rle<cnvolvimento do nosso p<>iz; nag&mos o.u:cilio i> 
r-oucas indwtrio.s que temos, e propve-se gr:~so.-]o.s. <l.e 
novo• ouu~, ctuando o ~0\"et'llo coDfcsu que ell:t.S se 
nchiio na$ peiores condições J 

Sr. p:esidente, ti um negocio esta que e:tigc " ID!1i~ 
séria. conFideraçio da porte daquell<!!' que ndmiuistt-:io 
o paiz. A poli:ica que seguimos, a politie:L a.lministro.
tiv:t c finiiD~ ta que o Impcrlo ocgue desde a. iadepcn
deueitl., oem distino.çiio do pnrtidos, tem sido n c:tu•a. do 
t~o•so oxtra.ordinario e ,·ergoubc.so atrxz.o. A propria 
HCfponha e Portu::~--.1 , nosso.s eornpllllhcir:tS e-.u a.truzo, 
v-:iD ji nos dei.:c:mdo a l'f'rder de vista ; & Hc•p:~.n"L.:t c 
Poreugul trat.1o de cobrir o sca respectivo r~i~ cie es
tu<C>s de :forrot c "6" julgnmos que temos tudo ie1to, 
que temos feito de mnls ; qnei=o-nru de qu~ é eaor .. 
me o ~"crificio q~;.c o p:üz faz de 700 a 80();0008 de 
~RDtia de juros com cst:t~ obms! Não nos cspauta.. 
Diio nos cmb:traçon, oo g'>vauo n.<o merece .-.uenç~o 
alguma. a despeu de mois de 20.000:000S inutili. 
&ail.?S todos os tt.nno; com os rcparti~&s de marinh:t c 
~e=, som vanta;:em reall"\r& o pai.z, :mtes íuanc<o
Jbe sind:> o grsnde mal de distrnhir um~ gr110de ra.r
tc da. nt'l'5:t. melbor popubçã.,, ch:uuondo :>>nclhor par
te de M!'l':> mocidade a. -:lua.s csrreirss que tentiiD tO<hts 
:IIS a'!lbiç<;es nobre., mas que 110 nosso p:ü:t. >iio um vcr-
dade~ro logro, por'iuc nenhum futuro tem a. chlssc mili
tar. uem P6de ter! 

E!l não ";ejo nem ,.an::tgem pata. o e:tercito :1~ 
para o pai% em $4lD>elhal\te pr-opo$t:1 de or~-:>.mcn:o; 
\"Oto sem. cscmpll!o :tlguru contra eDn. 

Se ea ti~e.se m=i.os de udu.z!r o orç:uncnto, pro
pari:!. emendAs', mA$ não ru; tenho ; pe:<•en('O a uma 
o~~o ins.igoiíic:mte, até pe!o nwnero,' c tJOr is:lo 
me limito a ..-ot:lr contr.l. 

Ux Sa. Dacr.U>O: - 56 pelo :~wncro é oue cll:t. 
· é insi.:,'"llilieaute. • 

O Sa. )Lo.lln~ao C.ocros:- O que é ocrto, Sr. 1lr~
S1dsnte., é que o go~emo cent:':ll p:rec:iso medi ::.r, re;:o:t . 
liider:~ro sy~r.e=a sdministr:ltiw que ~ =da. =u
pnlo!:rmeptc otre D(..; dcsd.:. :o inclei>endeo~i:l.. t:Jln.•tndo 
de COI1S:1S DO 'l11C toc:l :10 dispeodio Í!Upr!>ficuo da >:eu~!:. 
:muna!. do E<tado n!.? p6dc eontinusr :rn:üa meio. duzi:J. 
de 2llnCS sem •:tCl:Üic:lr :~. ÍJttegrid:tde do lmpcrio. 

Bste estado de~~ %bo pt.dc 1=~ :em tocado 
:\Os nltü:.os Umi~-s. Ar. pro~iDcills ~ores 'mais popu· 
l<>SBS, mais ri~s lio {:urerio, :aquelbs q~ concorrem 

I 
I 

com llll>3oi: •o= ~~ & renda geral do Ertado, =as 
,;c ach5o no mais deploravel e.'tado de fino.nças, P. o 
go,·em<l ger:ü sa mostrll. i.ndifferente a e!te estudo! Mas 
as QOU>;.'I$ viio chegondo, e chegarAü upidamente a= 
ponto t.1l, que gn..doo difficnldildes vlio +ur~ pnra nós 
pelo mão Cl!t.lldo de llnonças das provlncias. E' preciso, 
poi~, que com tempo o J;O~etllo geral se disponha a 
tomnr este objecto em muito s~ri• considoraçüo. 

Orn, e11 n:io ,-ejo de todas as repartições do governo 
gernl outru que sejiio ~u•~th-cl$ de ~.andei :redue • 
ç.ücs en1 d ll$peta seuão as da guetta. e marinha. No.• 
outros miui.<wios, ,;e cxoeptuo o de estrangeiros. eui!l. 
•lespeza b.mbem ~ iuteiromente inuUl, e que sem pcmr 
nenhum oeria •upprimida na SUII qun:;i totalidade, no• 
outros ruinistcrio•, digo, n:;:o se podem fazer reducç.ões. 
Não nos resu\ pois, seuiio os ministerios da guerm. e 
da Ill3rinhn, p31':1 os qn:>es se ..-ou. uma despem supe-
rior :is for<;:~< do. """"' reeeiu. . 

Al!;Unspali:ttivo; eom que o ministerio aetual tenta 
cmbnt• '" pro..-iuci:l.l nr.o s;•o •uJlicicntes. O Sr. mi
nistr<> Jo unt~tio h:t poucol dias Los diPse que com 
u su:> reform::. adwiuistr3tiv& (que supponho nüo oerli. 
discutid:l ) !\C mond:wa_di•trThuir pe1u pro,·iucias :1. 

sotttmn ~r.ormc de 500:00011, quo t:lnto importa..-ú<> 
os ordtnaJos de empregos, cujo pagamento o governo 
gernl tom:tva a •i. 

Ora, cst:1 sommn, de cujo allivio po.n. os cofres pro
· ·inci:ae• o ::lr. mihi&tro do imperio tonto se desv:werett 
e tiiiito se ~abou,é arenas um e.wúlio de ~:0008 n cad:l. 
uma d:lli vinte províncias do hnperio, qDSDdo tivésse ele 
pnss:.r de uma simple. ameaça. E:' u= niull3ria em 
com{'arnçiio dos aparos fino.nceiros d e todM as nossas 
~rovmcio • • ~ rerl\niçües da gne= !'da muinha_po<iem 
.orncccr metos )l:tr.l 1\tte:tder :lOS Ulte~ mrus pro
ciosos do (>:tiz. Quoncb o governo ~er.l se r~oher a 
eifectivamcnte c por n>Uitos ·nnnos con.5ccutivos reduz:r 
:-:r::tndcmcntc as despezns da marlDh:. c guen-:t, nO• po
d cremos ter c,; te,; meios. 

Dep·>Í$ de nttcndermos a estA primeira necessidide, 
poderemos ter um:\ m11rinh::. de ~erra e eut-cito n:t 
c.~a ctue ltoje ~· uo• quer d.-.r, m:J.S 'luc ..-erdndcira
rncntc é para nós uma ..-erdndcirame!lte tllus:lo; P"''l.U~ 
em ..-ordndc o que tem pro.-indo do Sllcrificio enorme que 
~!\Zc:ucs sempre ~om armatDeDtos ! EstamGs sempu na 
U>osma pcnuria, continuando sempre a atrml!.f-se .o 
uOSSC> po1.1., roub:lndo metade de nossa rendil• renl!o mais, 
a emprego muito mais lucrativo, & nm emprego que con
correria mwto melhor mesmo [io.ra o. segurança do nosso 
p:~i:., porque poderiamos dar grande impulso li. nosso. ri
que2.-. naciooo.J, e nos tornando naç~o prospera c rica, 
scrinruos .-erd:ldcir:lmente naçüo Cor:c. 

O Sr. miuls tro dcfendtll o •cu orç.unento dizeudo-oos 
que l!OS am10s anteriores ~tOU•!e muito m4â do que 
~c tinll!l pedirlo, nbrinclo-sc crcditos :,ui'Plcmcntarcs. 
Eu teuho a muior C<lntinn~ uo <'a.r:ll:t<:r do Sr. ministro; 
:nas ded:~.ro :1. S. Ex. qae desde ji c•tou certo que ta.m
bem S. Ex. h:1 cc clecreU.r ct"eClito• su~t:u-es Pllra. 
este o~ menU>; torque istO que S. Ex. diz lillm4 for
mui;~ roini ~teri:ll; tódoo os ministros dizcro n mesma 
coa.<..'"l _ ;empre; são paln\n,s ta.bclliü:ls do enrg~ q_u~ 
OC:CU!>"O• 

Eu c:hamo !),jncb a altençiio de S. E:~:. p:u-:r. m.ls um 
f:lcto : é ctnc o ~urcito llliO ""~ comp!eto,falt.io muitas 
:nilp.-~ç:.• para. iuteirnr a força decretada; mas 3S ,·erb&~ 
do orç:u>~cntu !'C go.stão e !'C abrem credi:.O• supplemeo
t:tre$; c então, se S. E::c. c:«npletar o cxerótO, como 
te:lcion:t, :~ que algui~1uos u.ão aubir:iü seus no•:o:; e:-e-
di:os eupp!emeutaru ~ . 

A•sim, Sr. president.!, a r:Wio de que os pedidos d<Y.> 
mi:li3terios P""""'dcs for:io menores do que o do actu:ll.· 
orç:t.m6llto,e CO;Il.tudo n despeu. eír.::ctiu. ::Oi maior, por 
ora não jr.rtifica o angtnento que o Sr. mini:>tro pede, 
porque estoll certo que S. E ::c. t:tmbem, ou o seu suc
C3530r, no eUrcicio ~ta lci d=t:>rii. creditos •upple
m:!Dtsres. A tenclca.cia. eu t::o nús e:n materi:l de mari-
11!ttt e guerra. não .; termos o ~ r;zoa\el, ~ ~r 
adespezn. 

Sr. pt"tSid~t.e, o h-.nra<lo S.-. mizü.stro no sea. rebto
rio deU· no> espmmçon óe que S. Es. :rWJnnaria a re
f:tr'-.i\)io do :tjudante- :;cnet:sl. Piov:~..-elmente est& re
~=-será truida .ao ronhcclmehto do corpo legisla. 
tr.-o 1\1~~ur3D.te ~:~ sessão ..... 
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SESSÃO EM 31 DE .TOLHO DE 1860. 

O Sa. ZII1:.1Sno IH Ur:>:I\IU. = - Eu nüo diF<e i•~o. 

o Sn. !ll~nTI!CliO c.,.,.()j;; - Eu não li boi e o rela
t orio, mas qulllldo foi di~tnouido : ttnbn '!em br:m
$ 1l deõU trecho. Qu~i que po$<0 n>senr:rr"" ~- E x. 
que darei o ~~~ voto fi retoma. que fizer. A confi:111ç.~ 
q_ne tenho de que ell!!. h!!. <le trõlZCr gr;111<k reduc;..iio de 
~' c fatá co111 que es>l!.repurtiçiio se preste melhor 
co servi~o, me i:u olc.ejl!.r que S. E x . "re:tli~e quanto 
antes. Eu pecliria a S. Ex. qnc, •c com (\fleito se con· 
térn uo Ecn rela:orio ~~a promes$!L, s~ WJtne de (JU.m

pri-ln, ni:io por<JUC entcncl,. '!"'" S. E'l<. <lci:<c <le •:.tis
fliZê-1:!. por descuido ou por não zelar " •= palavr:t, 
mas porque temo que outro f'"·'" a rc!urm:1. 

SoU oprosicionistc, =• desejo 'iUC >cja 5. Eo<. q'll~ 
rc!o=e ess::. rcpu•Jçno, por'i10e "" idê~s que 5. !:::<. 
eu:mcia r.o ,;e:u reht:01-io u este re<reito em geral nos 
:lgradii.o, co:no em gcrJ.l a :tdnJ.inistr~~o ~~ S-, E~. pos. 
tern ::g=•ulru!o. Se negamos :~.po1o ~o ml!U~t<.'l,~ ':!! S: E~·1 
S. Ex. comprshc.nde a. ratão ; somos. Opp.l~!ClODJ.S.tas ; 
nilo podcl!!os :tpoi~r o tnini>tro da g<:er1a. :;c ios<emo> 
:ninist~iaes , era ntL~u-rnl qi.lC S. E~. tomu.s.sc ~ ;a~guma. 
cor~sideta.çüo oo~!l:l$ obsen-aç~, l.i\:.C nos s~tl!.ii:t~sc .. 
;·ednzindo :~lgum tt.nto :1 dc.peu de sut. r cp:u-tlÇ"-v· 
l"""'l.UC sc:rn i,; to difficil::ven~ I!' e p:.:leria prc•.::"'· _o. meu 
apt?io; ~ Th .. o prC$~ri:t:- r~cr.:~nclo !\~~'":3. .I~l!l.Tetç:.o ••.• 

Detscjo, portanto, tal~~r Uo honn;(Lo x:nn~!r.:~ ~S. ~x. 
<lst!~ habilitn<l'> n. trn.:.er n~ (·vnh eenne:to Q.O '"Orpt': lcgl~
lati·:o~ du!'ante c!'t C rcs~o de !C.5S.ÜCr :\ rc!onu:.\. dn. re
pirtic;-ão do ~jt':.d!ln~e-g~Uf'l":t!. 

O ·SR. llr~JSTRO %H Grt:Jtt\:\ :-.A aclmintstr.:o~·~o ni\o 
se obrigou a lra>.~-lu ao corpo legisl.,ti\"o. 

o Sa. 7'.!xa-rlxno c.,~ros :- P!trece:l-~C qu e no 1-t'':."l 

relntorj_o V. E~. llOS d~: tal ou qu ::U promes"a ·lll Cfp<:· 
1·:mça.: ••• 

O Sa. ;~Ino!Ono n,, Gt:r.nR.-..: -·De !l.~··r•!sl!::-.:.!1. -!:t c~:~ 
:mno,. sim, SC!lhor 

O Se. ::lht:TI:"11o \.'.·\:llPo9 : - l:u cr~io 'iu~ !:a 1::1 ~:: 
']Ual promessa. ••• 

O Sa. lfJ,_.lSTI\0 ta Gn:J\n':- ~iln~ ~chl•o•·: tenho 
e.pe=\,. de f:l;i:-he,te anuo. 

O Sn. li,o.P.TI:"RO (;'"~o~: - El!:~o f.:.:~. \". Ex.. com 
que clla p~ite :tiocl3 ne:-:ta se::s:o. Al~:.::tr ~di! opra>:i~io
~istn, -=-~nho m:t.is co:1fia~~~-:l ~) Y • .i,:.}; .. HQ (tuc no ~eu 
t-uccessor ...... 

O Sn ... llfi:<ISTIIO " ·' GoEnu: - Tol<ez tenha 1Ullls· 
confi:wç~ no lnCU ~ucccssor. 

O S11. 1\bftTil'DO C,ur;oos: - ~õo, senhor. 
O Sn. l\II ~ I STIIO I> A G~nt . .:-Quom s:thc~ ! 

O St. l\I., 1\T1"Bo C.\liPOS: - Sr. minictro, n~o me 
1-:.:u::ei p:Lr.l imru~r o .cu or<;amcnto, = P<;= ju,.. 
:ilic:u--mo por .... otar contra elle. N~o quer'? cono.nu:u- :t 
~ansar a attençno d:t crunara; ereto que ~ maiS t eu>j>O 
de eucerrar·N boje a. discu.~s:io do que _no sa~bado paa
sado, ao men05 hoje ha. rn:u• gan;e, hoJe OU\'llllOS al.;u
mss esplkaçües Jo Sr. minhtro <Ia.rerr~ 

A opposir,ii-> a que perte:nço tem i;:ulllo t:m!o. terr~uo 
na casa t= sido tiio bem trllt®n . pelo m=•terlO r 
pel:. maioria, ~ue et~ confesso C!U~, s.e ainda Xlio . <1~i::t
tci , é por<jue tenho obrigaç<;o de :tqut pennalJ=r ; ~ 
p::rdi já ~od"" e~~ran~; tmb~lh? ~~o !!'!= .Cft~ 
··erta oue braC:t. no à~rto; a ma:.orul t.: o ':lan1stt!riO ::u 
d~j~Ô ("O!lheccr D055Sl.S opini~s p:trn. opprimir-nos. 

:\",lo t.ecllo nenhum e:npeuho em prolongar a. clifcus
sito : dnt~ por eowcqu~da min..l,as ob~ervayVes por 
cG.'lc!uld.••· (.Vu.ro htm.) 

~iio h:r.·cnc.lo r.'2~s q't!cm ~ ~ p1'\l ~h'r3, c i:~d·) pr'-l· 
~d.·!1"··5~ ú. ·;ou~·.ão~ n.~-on1!.C'-"CC·SC! 11no l!~cr C':J.!:a; l ·elo 
o-:.e o ~r. nr~~i(i~ntc dccla-r!L ence:T."~·b. a Giscu~~:io, e 
:Í:~ni!o. fo~ê.- a cb:unod"; c por ell~ ~e verifiea tercm->e 
~'tlS~n:~' .. "> o~ Sr&. )fonteiN <te Barros, Ferreira ele: 
.\guia.r. 7\fnnocl Fcrn:md.c.;, M:tch:W.o, Pinto <le :lfen
· lon~a:! ·xa.vicr tl:x. Roch~~~ G.u-cia. ~le Almei~la, S~stn. 
l'in~o, Bar~a. tla Cunha~ Rl](!h :\ .r~·:mco~ D~~s \ 1e1r:.J , 
~:mta-Cruz, Luiz C:lt·!o•, bariio do Bom .J~rdirn. :IJen
'.íes da Costa, P<:ixoto Gc Az~~cd<·; ~cl.1riqces <]I} ~J
mcida. b::riio Je )!ama::gu:tpc, •.-::.s tmlro 11!:J.Jurc1n, 
~ergiode !II~ce<lo,Ar:t~>jo Lím"., Paiva, Cerquei= Leite, 
!'edro :lloniz, Ch~gn• de AI.drad~, Puon.o~:i, S_:llles, 
~~t17..& Le:io, Atha~d\.'r L!lme~. Cut1ba. !'J~aotrcclo, 
J~"<;:a"• Delnh!no <le .\lmcido , Di o~ Velho, Pereira 
Faa;u:o, Xebi.l!, P~tto ele Cnm~o~: ~ampa:? Vinnna, 
Yiria.:.o.. F. O~:taVl?.!l'J, E~~;a t. r:.\•:'tlcm~tJ , Dtturte 
Br~dãOt neno} :uourn Co~t:~ , Douú11gues Sil~a, c~n
,!ido :\Iet:<le. .• \u~B C:•a ·;os, B•·andr,o, :Fernan<lc3 dl\ 
Cu:ll!n A.hc!:u·do ,; ~ Bri•o. Cr.lhe:Xos, Tt.,•arcs de ?tfdlo, 
~ar.alv~, Pe;ien~eir:ss, J .Ag:"Jaribe, A1meida Perc:ir~, 
F=;nsto {~~ Agul~r, Fr:'1~~:i..;c:' C:tUl)J:>$: .~ \t~t~t{) d~ 011-
,·<":.ra~ L:.mR e ::1h·• ~ , .,l::,~~1:-a J un1or .. 

D.:.J~ :tQrdem ~o ~l:t: ~1! •\:r.~:\-!:e- :t a~-:~r.u â: t.-...t!: itor!\S 
·~a t;,rt1e. 

FL\1 l.MJ 51*iC'\DO YOLDIE. 

Typ. Imp. e C!!IS. de J. YILL~z:nE & ColD'. 1~. 
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